
Novo :mandato

Dieter reafirma posição de
reduzir custos na gestão

Erva proibida
Plantação demaconha é,'
encontrada em terreno
Dono de uma área particular achou 18

pés da droga enquanto trabalhava no imóvel,
localizado no bairro ÁguaVerde. Plantas foram
arrancadas pela Polícia Militar. Página 15

FALTAM 18
,

Prefeito iniciou ontem os trabalhos no
Executivo. Ele afirmou que os secretários estão

engajados em cumprir as metas definidas
antes de assumir o governo. Páginas 4 e 5

Legislativo

Situação tem amaioria
nas Mesas Diretoras

Vereadores de partidos aliados aos prefeitos eleitos na região dominam as funções
de subcomando nas Câmaras de Vereadores. Já as presidências das Casas estão bem
diversificadas, com parlamentares de siglas de oposição eleitos com apoio dos colegas

que defendem o Executivo. Em Jaraguá do Sul, a escolha virou polêmica.
Página6

Uma

Interesse pelas
coisas do futuro

E dizer que há

gente que acredita
nessas superstições
rasteiras, próprias

de gentinhas qUe não
se respeitam

Luiz Carlos Prates

Página 3

LÚCIO SASSI

João e amulher Janete aproveitaram a viagem de volta ao Paraná para comprar bananas em Corupá. Movimento
de tUristas na BR-280 serve de mo�ivação para awnentar as vendas de negócios à beira da estrada. p�. 13

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 121 QUINTA-FEIRA, 03 DE JANEIRO DE 2013

3 de janeir,Q
1959 - Foi o ano,em que no
dia 3 de janeiro se instalava em
nossa cidade a agência centro
do Banco do Brasil. Isto foi

1994 - Há 19 anos surgia em
nossa cidade, aMetalúrgica

,
'

, Bruclí. Elas sãó! empresas
que continuam se

desenvolvendo e são

3 - Defina as.metas

4 - Liste suas prioridades
Eventualmente, as
oportunidades que se

oferecem são muitas e por
isto é fundamental tê-las.
Não adianta aumentar o
faturamento e esquecer o fluxo
de caixaou ampliar aprodução
e esquecer aqualidade, ou
ainda priorizar o lucro e

perderum grande cliente. O
equilíbrio e a harmonia entre
as a( oes são fundamentais.

www.ocponline.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Planejamento
Seu. planejamento para 2013 já de

veria estar pronto. Se não estiver ou

desejares fazer uma revisão, na coluna
de hoje e na de amanhã apresentare
mos algumas dicas e, principalmente,
exemplos de setores e empresas da

regiao que estão encontrando alter
nativas para crescerem ainda mais no
mercado.

Encontre também o caminho para
sua empresa ser um grande sucesso,
não apenas em 2013, mas sempre.

Evolução
Muitas vezes o receio em relação ao

que vai ouvir, impede a direção de
solicitar a opinião dos colaboradores.
Esta é a primeira barreira a ser
quebrada para a adoção do programa
Círculo de Controle de Qualidade
(CCQ). Quando bem orientado e

adequadamente valorizado esse

programa resulta em uma ferramenta
muito valiosa para solucionar uma
série de pequenos - e às vezes grandes
- problemas que emperram o fluxo

adequado do trabalho.
Sem aparticipação efetiva dos
colaboradores fica praticamente
impossível conseguirmais
produtividade e, embora boa parte
das pessoas tenha a tendências de se

acomodar, amaioria quer colaborar e
deseja simplificar o próprio trabalho.
Um programabem construído prevê a
valorização das contribuições de todos
e começa pelo comprometimento das
chefias com o mesmo. Os gestores

que não souberem explorar a força
dos grupos para realizar asmelhorias

provavelmente não sobreviverão por
muito tempo. A valorização também
passa pelas apresentações dos
trabalhos para a direção da empresa,
chefias e líderes de outros grupos.
Este é ummomento precioso, pois
é uma oportunidade para avaliar as
lideranças que estão surgindo. Como
uma "peneira' num clube de futebol,
é a oportunidade para descobrir
talentos e prováveis novos líderes.
Por sinal, a valorização da liderança
de um grupo de CCQ para efeito de

promoção é muito poderosa.
O caminhomais curto para ver uma

proposta ser implantada é ela ser
adotada como projeto por um grupo
de CCQ. Não só o grupo vai trabalhar

paravê-la implantada, Nada impede
que alguém lhesmostre onde está
uma oportunidade paramelhoria. Ao
invés de premiar idéias individuais,
premie as propostas apresentadas e

implantadas pelos grupos.

Oportrmidades
Não é difícil encontrar jovens com 16 anos, boa formação e vontade de trabalhar
batendo de porta emporta. Eles terão de ser treinados partindo demuito próximo
de zero e, eventualmente, não ficammuito tempo. Porém, vale à pena apostar nesses
talentos. Seja ummestre dedicado, forje jovens capacitados e dê a eles a oportunidade
de iniciarem sua carreira e descobrirem a suavocação. Normalmente suas atitudes
sãomais oumenos incompreensíveis e nem sempre são disciplinados como se

!
desejaria. Ser ou terum líder que tenhavocação para orientá-los é o caminhomais
curto para conseguir um grupo de primeira qualidade. Melhor ainda se estiverem
estudando. Eles poderão buscar junto a colegas e professores soluções para
problemas que aparecem no trabalho e, dessa forma, contribuir aindamais. Bata na
porta do Senai, Senac, Instituto Federal e outros.

A SEGURALTA CHEGOU

E JUNTO COM. ELA SUA

TRANQUILIDADE

SEGURALTA
BQLS.A [)E SEGUROS

(47) 3084-3300
atendimento.jaragua@seguralta.com.br

U��n)IiG.lIJ!,�,DOll"ES ÍNDICE PERÍODO

�����.. 7,25% ?�:�º�.�.1:3.�9.:�º.�.? .
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VALE5 41,00 ·fI"l,71%
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0,4184 19.DEZEMBRO.2012POUPANÇA
COMMODITIES.
PETRÓLEO - BRENT "It 0,78% US$ 112,040
OURO "ilt 0,08% US$ 1678,680
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LIBRA (EM R$) 8,8922' 8,8962 ... -0,17%
I

Educação
Em colunas recentes, enfatizamos aspectos
relacionados cQm a educação, que é uma

preocupação central do empresariado local.
Isso se deve ao fato de que omunicípio precisa
apostar em uma nova vocação. O caminho
natural é avançar em direção aos produtos com
maior conteúdo em termos de inovação. Para
que isto se tome possível, é fundamental apostar
namaior qualificação de nossos jovens. Afinal,
o grande know-how de uma empresa está na

cabeça de seu pessoal. Esta é a alternativa para
que Jaraguá do Sul continue crescendo.
Sua empresa pode colaborarmuito com

esta proposta e, se beneficiarmuito com ela.
Estimule seus colaboradores a continuar
seus estudos e lhes dê incentivos para isto.
Não tenha medo. Provavelmente amaioria
vai deixar a empresa em futuro não muito

distante, mas é preferível contar com um

profissional que tenha condições de contribuir
para a solução do que ter apenas funcionários
meros cumpridores de ordens. Você vai
descobrir que é mais fácilmanter na empresa a

pessoa que está comprometida com o que está
sendo feita e que enxerga perspectivas futuras
do que um sujeito alienado.

CRECI12656,

F=IRc·111..1=1 ���:n:Jti;�Hm10
';01'11")05 fi

prQ\'="tto'!i.1 dt� l,)lcM:�.

sotu"ções construtivas

(47)3371.6310· (47) 8406-4441
wWI".p!/'Jma,com.br - comero;"J@.proma,com.br

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 849
01-04-05-10-12
18 14 15-16-17
18-20-28-24-25

QUINA
SORTEIO N° 8088
87-48-65-69-75
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Auditoria paravalorizar a transparência
,li '

Se, �f�if
pr ,'. I. cito "

I, se 16go �0 co-.
meço do mandato, ela se torna ainda mais relevante
depois que a administração anterior interrompeu o

processo de transição,
Além de ser uma medida preventiva, a prática de

passar um pente fino em todos os setores do Executi
vo para sabe como eS,tá a real, si�uaSão do mUQicÍl>io

,
,

revela um zeI '6th a administração ptíbliGa.
.

O que se espera com essamedida é que o resul
tado dessa possível auditoria s�ja apresentado à so-

arta do Leitor

Educação
Mais um ano termina. Mo

mento de reflexão e aná
lise dos projetos e planos que
tínhamos no começo de 2012.

Havia uma expectativa muito
grande em relação à aplicação e

realização da prova do Enem. De
pois de alguns erros nas edições
anteriores, o governo se prepa
rou, investiu e a prova transcor

reu sem dificuldades. Uma vi

tória. Conquista dos alunos que
se preparam e depositaram suas

esperanças nesse exame. Ago
ra resta acompanhar o processo
do SISU que ocorrerá em janeiro
para efetivação das vagas nas uni
versidades e institutos federais.

O resultado do Enem de 2011

revelou alguns aspectos das difi
culdades que ainda são encontra

das na formação do aluno do ensi
nomédio: 80% deles estão na rede

pública de ensino e apenas algu
mas escolas são ilhas de excelên

cia, por terem processos seletivos

para o ingresso, currículo diferen

ciado' carga horária maior e pro
fessores com tempo de dedicação
integral a urna única instituição.

Uma coisa é certa: quem so

nha com o ingresso na universi

dade pública de qualidade preci
sa se preparar para o vestibular e
fazer urn ensinomédio regular de
qualidade.

A concorrência tem aurnen

tado. Com a aprovação da lei das
cotas nas universidades públi
cas, em 10 anos todas terão que
dedicar até 50% de suas vagas o

programa: negros, índios e tam

bém os desfavorecidos economi

camente' e isso significa que vai

ficar mais difícil concorrer.

Quem está nessa corrida pre
cisa de preparo: tempo e esforço

Compartilhe a sua opinião. Escreva..nos!

endo institúiç'" oficiais que também
,/..

.

.

."
/',

.

. ,.Ií

dese. i
am a íupção oe itâr, GOIp.o o Tribuni,il

de Co'ntas do Estado (Tem e atémesmo a Câmara de

Vereadores, pois o papel do legislador também é de

fiscalizar, a auditoria interna se faz necessária tam
bém como medida preventiva a qualquer possibili
dade de erro administrativo.

Quem ocupauma funçãoplÍplicade importâncianão .'
potlelêm�r�ér andítado e fiscâI�ádo:O servídor deveser
exemplo para a sociedade, porque é ele que representaas
ações domunicípio emprol da comunidade.

Além de ser uma m�dida preventiva,
a prática de passar um pente rmo em

todos os setores do Executivo revela um
zelo com a administração pública

t1edade .pata que p, �tillcípiO da transparêll.cia é o.
compromisso' de prestar contas à população sejam
praticados constantemente.

.

para se destacar, como em qual
quer profissão. Ser estudante é

urna profissão em que o resulta
do do esforço é fruto do tempo
que se dedica a essa tarefa.

Creio que a consolidação do
modelo do Enem poderá trazer

mais benefícios para os candida
tos e poderá se tomar urn exame

ainda mais confiável e aceito na

cionalmente. Essa pode ser urna

saída para democratizar a entra

da no ensino superior.
Aos estudantes: as dificulda

des não estão apenas no ingres
so. Atualmente percebemos urn

movimento muito maior de qua
lificar os universitários ao final da

formação. O Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo

(Cremesp) realizou pela primeira
vez, em 11 de novembro de 2012,
o Exame do Cremesp obrigatário a

todos os formandos de Medicina.
Dentre 2.411 participantes,

formados em escolas médicás do
Estado de São Paulo, 54,5% fo
ram reprovados, pois acertaram.

menos de 60% da prova, ou seja,
menos de 71 das 120 questões. O
Exame contoucom a presença de
2.525 egressos das 28 escolas mé
dicas paulistas que funcionam
há mais de seis anos. Desses, 114
tiveram suas provas invalidadas.

Esse é urn novo desafio para
as faculdades: implantar pro
cessos de aprendizagem mais

significativos e avaliações mais

rigorosas para que os alunos pos
sam torna-se verdadeiros profis
sionais.

Para 2013: garantir qualidade
na formação dos estudantes.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o futuro
Não tive tempo de falar disso antes. Não importa,

sempre trato de assuntos intemporais, assuntos
que não se esgotam de um dia para outro. Digamos
que eu fale de eternidades da condição humana,
pronto, ficamelhor emudemos de assunto.

Dia destes, no meu programa na Rádio CBN, de
Lages, falei que, pelo que lembrava, fui a duas fes
tas de grã-finos naminha vida. Só duas. E nas duas
havia uma salinha especial, o mesmo tipo de sala

que encontrei dia destes numa promoção de finos
hotéis no Rio e São Paulo.

Foi assim: na passagem de ano, grandes hotéis do
centro do país programaram jantares especiais, com
shows musicais, queima de fogos, surpresas agradá
veis, tudo, um festão. Claro, tudo para quem tinha
dinheiro no bolso. Nada de novo, pois não? Depen
de do ponto de vista. Os hotéis anunciavam, assim
como quem não quer nada, que haveria, para distra
ção de todos, salinhas com cartomantes...

É isso, leitor, leitora, as salinhas que eu encontrei
nas duas únicas vezes naminhavida em que fui a fes
tas de grã-finos, também estavam à disposição dos
ricos hóspedes dos caros hotéis de Rio e São Paulo.
Gente final é outra coisa, não é mesmo...?

E dizer que há gente que acredita nessas supersti
ções rasteiras, próprias de gentinhas que não se res

peitam. Desde quando a alguém foi dado o poder de
ver o futuro, desde quando? E tem mais: eu gostaria
de ver a reação de alguém se soubesse que aquela
cartomante ali, ó, não erra, ela sabe 100% do teu fu
turo"! Quem se arriscaria a ouvi-la?

Só um louco gostaria de ouvir ou ver o futuro,
tudo muito claro, transparente e sem chances de

escapar, Deus me livre! Todos já sabemos que um
dia vamos apitar" e ainda saber dos desgostos
que temos pela frente antes disso? Só louco. Ou
você gostaria de saber de tudo o que tem ainda

tem frente? Tudo? Tem certeza?

Bronzeado
Vou fazer um comercial, e de graça. Com a in

formação, viso a ajudar pessoas que não podem se

expor ao sole querem pegar um bronzeado, os que
sofrem de vitiligo, talvez. Há no mercado inúmeros
autobronzeadores sem sol, caríssimos e que dei
xam a pessoa com cor de cenoura ou laranja, um
horror. Pois a rede Panvel tem um autobronzeador
sem sol 'que é uma beleza e bem baratinho. É uma
loção hidratante e que também deixa a pele linda.
Os "branquelas" que aproveitem. Eu que o diga...

Imagens
Das imagens de fim de ano que me ficaram

batendo na lembrança, uma das mais fortes foi
a de um jovem traficante preso e dizendo que
ele tinha muitas encomendas para as festas de
fim de ano. Encomendas, é? Eu imagino a cara

dos vagabundos das boas famílias e excelentes

reputações fazendo as encomendas. O trafican
te eu soltaria, mas dos consumidores eu lhes
tiraria o couro na minha delegacia. Ah, tiraria,
vagabundos, inanes existenciais!

Falta dizer
Vejabem estas duasmanchetes do Estadão: - Está

dio do DF será o mais caro da Copa. E eu acrescento,
até agora já gastaram R$ 1,1 bilhão nas obras. E isso

para uma cidade que não tem futebol, imagine se ti
vesse. E agora esta outramanchete: - Brasil tem 1 mi
lhão de casas sem luz. É informação da Agência Na
cional de Energia Elétrica. Pode esse disparate?Agora
pergunte quem foi o presidente que decidiupelaCopa
no Brasil onde milhões de patrícios vivem sem água
nem luz, pergunte. Ler jornal faz mal à saúde...Você lê
e descobre os venenos da verdade...

Fale conosco
Leticia Bechara

Mestre em Educação Diretor: Nelson Luiz Pereira o Chefe de Redação: Márcio Schalinski' marcio@ocorreiodopovo.com.br o Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
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FOTOS LÚCIO SASSI

BOAS VINDAS Dieter e Possamai falam com a servente dona Ana AÇÕES Prefeito e o vice Jaime se relUliram com parte da equipe

Executiv

O'primeiro dia de trabalho
Dieter reuniu alguns secretários e definiu decretos sobre o horário do expediente e férias dos servidores

JARAGUÁ DO SUL

A reunião..........

Diego Rosa

Faltava cerca de 20 minutos para as 8 Logo em seguida, o prefeito condu-
. horas da manhã de ontem quando ziu a equipe até o segundo andar do
um Fox de cor branca entrou no estacio- prédio localizado no bairro Rio Molha.
namento da Prefeitura de Iaraguá do Sul. Dieter entrou no gabinete e encontrou

O veículo parou perto de um grupo de a mesa do prefeito vazia, à espera dos
pessoas que estava no pátio. Dentro dele, papéis e tarefas que virão ao longo dos
o condutor acenou para os conhecidos e" próximos anos. Apenas um enfeite na

depois estacionou perto da porta de vidro talino a ornamentava. Dieter nem sen

que dá acesso a entrada principal da Pre- tou na cadeira do líder do Executivo.
feitura, no andar onde fica o gabinete da Foi até uma cadeira localizada numa

principal liderança política do município. das pontas da mesa de reuniões, que
Ao sair do carro, o prefeito Dieter fica na mesma sala, esperou a acomo

Janssen iniciava a caminhada rumo ao dação dos secretários e começou a jo
desafio de comandar a quarta economia gar perguntas para cada um.
catarinense e a nona maior cidade de Um dos primeiros indagados foi o
Santa Catarina, que conta com um orça- secretário de Defesa Civil, Marcelo Pro
mento para esse ano de R$ 514 milhões. chnow, e o diretor da área Maicon Le-

Antes de subir para o gabinete, Dieter andro da Costa. Dieter quis saber como
foi ao grupo formado pelamaioria de pes- está estrutura da área. Na conversa foi
soas escolhidas por ele e pelos partidos evidenciada a importância do Conse

que compõem a aliança para integrar a lho de Defesa Civil (Condec) para estar

equipe de governo. Cumprimentou um a pronto para eventual emergência, ain
um. Depois, foi direcionado pelo secretá- da mais num período de fortes chuvas,
rio de Saúde, AdernarPossamai a dar uma característico dos dias quentes.
atenção à dona Ana da Cruz Rotter, que Minutos após a reunião ter come

passava junto às pessoas reunidas. Ela é çado, chegou o vice-prefeito Jaime Ne
servente do posto da Caixa Econômica gherbon, que sentou ao lado de Dieter
Federal (CEF), que fica dentro da Prefei- para acompanhar os primeiros direcio
tura. Depois, o prefeito aproveitou para ir namentos da equipe.
até a guarita, que fica junto à entrada do O prefeito quis saber também
estacionamento da Prefeitura, para dar como estava a área da infraestrutura e

bom dia e feliz 2013 aos funcionários. fez um pedido ao secretário Hideral
do Colle para que dê uma atenção aos

cuidados com a limpeza da cidade e

dos canteiros para evitar que o mato

tome conta desses espaços e das ruas.
A preocupação dele é com o aspecto
visual do município -.

O prefeito Dieter
decretou a volta do

expediente normal: das
.

7h30 às llh30 e das
13h30 às 17h30

Primeiros
decretos

Uma das primeiras medidas do pre
feito foi assinar alguns decretos, que
foram formalizados pela chefe de gabi
nete Fernanda KlitzkeWitkowsky. O pri
meiro altera o horário de expediente da
Prefeitura, que até o final do ano pas
sado estava com atendimento reduzido
até às 13h30.

A partir de agora o funcionamento
volta ao horário normal, das 7h30 às
11h30 e das 13h30 às 17h30. Também
foi pedido um levantamento das ne

cessidades de materiais para cada se

tor da Prefeitura e foi assinado o decre
to das férias.

Como amaioria dos servidores da pre
feitura entrou em férias ontem, sendo que
algumas atividades retornam no dia 14, e
o funcionamento integral da estrutura co
meça efetivamente no dia 21, alguns ser

viços essenciais, como saúde e o funcio
namento de algumas creches trabalham

agora em regime de plantão.

Saúde e educação
O secretário de Saúde, Adernar Pos

samai, disse que o atendimento emer

gencial está.centralizado nesse período
nos Pronto Atendimento Médico Ambu
latorial- Pama 1 (Czerniewicz) e o Pama
2 (Rio Cerro), além dos postos de saúde
no Vila Nova, Estrada Nova, Vila Lalau,
São Luis e na unidade central, localizada
na rua Reinoldo Rau.

O secretário de Educação, Elson Car
dozo, disse que seis Centros de Educa-

ção Infantil (Cei) estão de plantão. E
revelou que as 28 creches retornam às
atividades no dia 14 e, nessa data, pre
tende fazer uma visita às unidades para
conhecer os trabalhos das estruturas.

Dieter também quer organizar as

funções de cada setor. Uma das provi
dências' assim que os servidores retor
narem aos trabalhos, será a recolocação
dos efetivados que estavam e desvio
de função para os. cargos de origem. A
partir dali ele quer saber como estão as

estruturas de cada quadro para poder
definir o novo organograma da admi

nistração que será encaminhado para a

Câmara deVereadores nesse semestre.

Caixa da
Prefeitura

Durante a reunião, o prefeito olhou

para o secretário de Finanças, Sérgio
Kuchenbecker, e largou a pergunta:
"Sérgio, tem dinheiro em caixa?". O se

cretário disse que deve ter uma posição
mais definida hoje sobre a situação fi
nanceira do município por causa dos

repasses dos governos fe-deral e esta

dual que deveriam entrar no caixa no

final do ano e devem ser contabilizados
nessa semana. A prioridade da área é

pagar as férias e o salário dos servido
res. "Vamos pagar esses compromissos
e só depois vamos ver o que sobrou

para quitar fornecedores. Eles terão
de esperar", respondeu Kuchenbecker.
No final da tarde Dieter Janssen assi

nou as portarias de nomeações dos se

cretários e presidentes das fundações e

autarquias municipais.
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Entrevista
,

'Temos que
elevara nossa

capacidade de
investimentos"
Prefeito Dieter Janssenfala sobre como
pretende direcionar as ações no mandato

que iniciou efetivamente ontem

LÚCIO SASSI

JARAGUÁ DO SUL
•••••••••••••••••••••••• n •••••• 0

tras no caixa e direcionar esse

dinheiro em ações na saúde. e
infraestrutura. Para que esse pla
no tenha eficácia, montou uma

estratégia de governo voltada
ao cumprimento de metas em

cada secretaria. Além disso, os

servidores de carreira serão mo

tivados a se adaptar à essa nova

filosofia'de trabalho, que foi nor
teada em experiências adotadas
no setor privado, mas que, se

gundo Dieter, vão resultar ações
positivas na administração pú
blica. Nessà entrevista, o prefeito
fala sobre como vai direcionar as

principais atividades.
.

Diego Rosa

Motivado para mostrar para
que foi eleito, o prefeitoDie

ter Janssen (PP) revela algumas
das principais ações que preten
de desempenhar logo no começo
do mandato, que iniciou efetiva
mente ontem. Q principal recado
foi dado desde quando foi eleito,
em 7 de outubro: a gestão será de
economia para poder conseguir
recursos para investimentos.

Dieter quer uma redução' de
30% dos gastos para obter no
final desse ano R$ 5 milhões ex-

o Correio do Povo - Quais
serão os princípios que irão
nortear a tua administração,
que começa agora?

Dieter Janssen - Quere
mos fazer uma administra

ção que tenha muita credibi
lidade junto à população. O

que Jaraguá precisa é voltar.
a

.

ter uma gestão pública que
transmita esse valor. Eu que
ro fazer um trabalho voltado
às ações de desenvolvimento.
Será um governo bastante en

xuto, econômico e eficiente.
A máquina pública é muito
'deficitária e nós, que viemos
da iniciativa privada, notamos
muita diferença entre esses

setores. Os serviços públicos
deverão estar todos voltados
ao atendimento da população
para átender às necessidades
dos moradores, independente
da época do ano. Quero mon

tar uma agenda em que possa
atender às exigências do cargo
e dar atenção aos moradores,
com visita aos bairros.

OCP - Como está a tuamotiva

ção com aequipe de secretariado?
Dieter - Consegui fazer um or

ganograma do secretariado de for
ma enxuta. É uma equipe técnica,
bem da forma como gostaríamos
que fosse. Cada secretário tem as

metas das suas áreas estabelecidas

para que durante esse período te

nhamos cada um onde iniciar os
tràbalhos para as metas dos 100

primeiros dias de governo e para
os quatro anos. Tudo focalizado

eIT?- cima do nosso plano de gover
no. Quando chegar em 2016 todas
asmetas têm de estar cumpridas. '

Temos uma grande meta na

saúde, por exemplo, que é cons

truir umaUnidade deProntoAten
dimento (UPA) em 2013, outra em
2015 e outra em 2016. Vamos esta
belecer os prazos com as' equipes
envolvidas. Estou contente por
que cada um dos secretários tem
o conhecimento desse espírito de
trabalho e que todos estão com

os objetivos estabelecidos. Além

disso, todos estão comprometidos
com a ética, moral, o respeito com
os recursos públicos e comprome
tidos com a população. Não quero
favorecimentos e privilégios. To
dos serão tratados de forma igual.

OCP- - Nas eleições, a cam

panha foi construída na ideia de
uma administração nova, com

uma filosofia mais moderna de.

gestão. Qual será a tua linha de
dentro desse propósito-Vitorioso
nas urnas?

Dieter - Eu estudei modelos
de gestões públicas eficientes. E

quando falo disso quero acabar
com algumas diferenciações entre
público e privado. Temos um pla-

nejamento estratégico, com as me

taspré-estabelecidas.Muitos prefei
tos não adotam essa postura. Agora
vamos fazer um acompanhamento
mensal e..em alguns casos, sema

nal, de cada objetivo a ser perse
guido. Vamos enxugar a máquina,
com menos cargos comissiona
dos. Vamos valorizar o servidor de
carreira experiente. Queremos dar
chances para aqueles que têm um

perfil de liderança com conheci-
.

menta nos assuntos. Temos que
valorizar esse pessoal. Os partidos
que me apoiaram sabem desse

projeto e apóiam isso.
Com isso teremos redução das

despesas com cargos comissiona
dos. Vamos trabalhar com mais
técnicos e menos interferência po
lítica. Automaticamente teremos

mais produtividade. E aí queremos
aumentar a nossa arrecadação,
sem aumentar impostos, crian
do políticas de incentivo. Às vezes

posso baixar o Imposto Sobre Ser

viço (ISS) e posso fazer com que
ele tenha mais retomo na arreca

dação. Temos que reavaliar esses

gastos com o transporte de lixo

para fora. Outra meta é implantar
o pregão eletrônico na compra de
material e contratação de serviços.
Podemos economizar em 25% e

guardar esse dinheiro para aplicar
em obras, educação e saúde. Te
mos que elevar a nossa capacida
de de investimentos para contra

tar mais médicos ou professores.
Temos' um plano de economizar

30%, que dá R$ 5 milhões por ano.

Quero ouvir a
comunidade, os
conselhos e

associações de

classe. Isso é muito

importante para
fazermos um bom

trabalho.

Dieter Janssen,
prefeito

OCP - O teu desafio também
será mudar o perfil de atuação
do funcionário público, para ele
ficar engajado numa nov� filo
sofia de trabalho, Como eles se

rão estimulados a isso?
Dieter - Fazendo a renda va

riável. É o seguinte. A nossa ideia
é iniciar pela Educação. Vamos
medir todas as nossas escolas e

creches pelo Índice de Educação
Básica (Ideb) para fazer uma com
petição em qualidade dos serviços.
Vamos identificar líderes dos servi
dores que serão valorizados atra

vés de cargos gratificados para de
sempenharem funções específicas
de estimular os demais funcioná-

rios a buscarem a eficáciamáxima
das nossas metas com redução
de custos, maior produtividade
e o cumprimento das ações. E

isso será em todas as áreas. Será
medido o grau de produtividade
por departamento. Os fiscaliza
dores disso serão os secretários,
que devem acompanhar e co

brar os resultados.

OCP - Como espera o rela
cionamento com a Câmara de
Vereadores?

O ideal é o Executivo fazer
um bom trabalho e o Legislativo
fiscalizar. É bom o prefeito saber

que a Câmara seja atuante. Que
remos cometer o menor número
de erros. Não vou tolerar deslizes
éticos. A população vai acompa
nhar os nossos trabalhos e os ve

readores são agentes importantes
nessa relação da transparência
e cobrança. Queremos que eles
(vereadores) nos ajudem a traba
lhar positivamente nos projetos
importantes. Buscamos entendi
mento, diálogo e agilidade para
que os projetos andem. O nos

so projeto principal agora será
a nova reforma administrativa e

queremos buscar essa aprovação
nesse primeiro semestre.

OCP - Como serão esses

próximos dias?
Dieter - Vamos ver como está

a situação da Prefeitura. Nesse prí- .

meiro trimestre vamos analisar a
necessidade da real necessidade
de cada funcionário que irá surgir
de fora do quadro - comissiona
dos ., para ver se há muita neces

sidade. Vamos começar analisar
as propostas de economias e

atender as 'ações na saúde para a

contratação mais médicos e dar o
encaminhamento para a primeira
Unidade de Pronto Atendimento

(UPA), ver se tem terreno e verba

para que ela seja uma realidade.
Uma das primeiras ações é ver a

situação da ligação entre os bair
ros Rau e Amizade. Queremos es

tudar se podemos discutir outra

opção para a região. para evitar

desgastes. E o trânsito terá alguns
ajustes que serão colocados em

prática esse ano. Outra preocupa
ção são os loteamentos irregula
res. O desafio é deixar tudo regular.
Essa ano vamos mostrar a cara

do governo. E será de economia,
ética com o dinheiro público, res
peito, transparência e participa-
.ção da população.

Quero ouvir a comunidade,
através dos conselhos e associa

ções. Isso é muito importante para
um bom trabalho. E queremos fa
zer algo mais. E as diferenças são
as mudanças na saúde, transporte
coletivo e trânsito. Tenho que ter
certeza da confiança da população
na nossa administração.
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Legislativo

"Não vou fazer as coisas sozinho"
Presidente
da Câmara de

Vereadores, José
,

Ozório de Avilla quer
discutir projetos com
o prefeito Dieter

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

A ssumindo a presidência da
I\câmara de Vereadores de Ia
raguá do Sul pela primeira vez no
Legislativo, o parlamentar José
Ozório deÁvila (PSD), o Zé da Far
mácia' disse que pretende atuar

de acordo com a Mesa Diretora e

com os demais colegas. Um dos

projetos que pretende discutir é
a construção de uma nova sede

para o Legislativo.
"Mas não é só o presiden

te quem decide, não vou que
rer fazer as coisas sozinho,

quero estar integrado aos de
mais vereadores, tanto os de
lá como os de cá", disse Ávila.
Outra questão que precisará

abordar é o projeto do concur-
.

so Público da Câmara, que não

chegou a ser votado na última

legislatura. "Estarei verificando
a legalidade, mas vamos discutir
com todos os vereadores os pro
jetos emelhorias para a Câmara",
declarou.

As matérias de sua auto

ria que isentam o pagamento
do IPTU e taxa de lixo para os

portadores de câncer e para os

que tiveram seus imóveis inter
ditados pela Defesa Civil ainda
estão na pauta. "Falarei com o

prefeito (Dieter Janssen) para
que a gente possa botar em

votação nessa legislatura", in
formou Ávila. Já sobre a distri

buição dos 15 cargos comissio
nados no Legislativo, disse que
ainda não chegou a tratar do
assunto a Mesa Diretora.

FÁBIO MOREIRA

OBJE S Novo presidente do Legislativo,
, ,

AviIa quer discutir projetos da própria autoria

,

Postura deAvila é critica pelo candidato derrotado
Cotado para ser o presiden

te da Câmara de Jaraguá do Sul,
o vereador Amarildo Sarti (PV)
disse que José de Ávila (PSD),
o Zé da Farmácia, não honrou
com a palavra dada nem com

o compromisso firmado com

o partido do qual faz parte ao

romper o acordo da oposição,
que elegeria Sarti. "Ele (Zé da

Farmácia) buscou a presidên
cia da Casa de forma estranha",
analisa. Entretanto, Sarti disse

f\ ,

compreender a atitude deAvila,
por entender que a busca pelo
poder faz parte da política. "É
natural o novo governo buscar
amaioria na Câmara", afirmou.

Já o articulador do acordo

pelo PSD, Ivo Konell, criticou.

a postura de Ávila em tom de

ameaça: "O remédio vem de

pois". Segundo ele, existe sim
a possibilidade de Ávila ser ex

pulso da legenda "porque ele
traiu a confiança da executi
va do partido", afirmou.Ainda
ontem, Konell agendava uma

reunião com advogados que
devem estudar a situação "para

Demais municípios

Situação elegemaioria nas Câmaras
Após as cerimônias de pos

se dos prefeitos, vice-prefeitos
e vereadores da região, na últi
ma segunda-feira, dia 2, foram
realizadas as eleições para a

formação das Mesas Diretoras
das Câmaras de Vereadores dos

municípios da região. Os par
tidos da situação dominaram
os comandos dos Legislativos.
Em Massaranduba, a disputa
para a presidência da Casa esta
va entre os vereadores tucanos
Silvio Mainka e Suzane Reinke,
ambos do grupo da base de go
verno do prefeito reeleito, Ma
no Fernando Reinke (PSDB),

que tem a maioria na Câmara.
Quem conquistou a cadeira foi
a parlamentar tucana, esposa
do prefeito.

Em Guaramirim, o acer

to vencedor foi o dos vere

adores da sit�ação,' que em

número de cadeiras é mino
ria na Casa. Quem ficou com

a presidência foi o vereador
Juarez Lombardi, do PPS.
Em Corupá, houve consenso

entre todos os parlamentares,
já que dos nove vereadores,
cinco são do PMDB, partido do

prefeito reeleito, Luiz Carlos Ta
manini, e apenas dois - um do

PT e outro do PP - compõem
,a oposição. A presidência do

Legislativo no município ficou

para o reeleito Alceu Moretti

(PMDB).
Só em Schroeder venceu a

oposição, que elegeu Valdevi
no Anjos dos Santos (PMDB).
Como vice-presidente, foi esco
lhido o vereador Manoel Ednil
son Burgardt, do PT.

Em Corupá, houve
consenso entre todos
os vereadores, já que
apenas dois fazem

parte da oposição.

não cometer erros, porque é
um processo delicado", dis
se. Sobre a defesa de Ávila, de
que trouxe a cadeira de presi
dente da Câmara para a sigla,
Konell disse se tratar de uma

"maneira de justificar o ato de

traição" e que, segundo ele,
"denota que houve compra
de voto", disse.

Sem represálias
Sobre o rompirriento com o

acordo entre os vereadores da

oposição, de eleger Amarildo
Sarti (PV) para a Presidência da
Câmara de Iaraguá do Sul no

primeiro ano desta legislatura,
o vereador eleito na terça-feira
presidente do Legislativo, José
Ozório deÁvila (PSD), disse que
não teme represálias da legen
da por entender que não feriu
a fidelidade partidária. Segun
do o parlamentar, ninguém do

partido ainda o teria procurado
para tratar do assunto.

"A presidência da Câmara
ficou para o PSD, que é o meu

partido, não ferimos a fideli
dade partidária em momento

nenhum, porque eu não votei

para que o presidente fosse de
outro partido. A lei é bem clara",
argumentou o vereador. Ávila
afirmou que não tem a inten

ção de deixar a sigla.

Acho natural da

política a busca pelo
poder e é normal o
governo querer a

maioria na CâJnara"

Amarildo Sarti (PV),
vereador

(PSD)
10 secretário: Vanderlei Sasse
(pI\IDB)
20 secretário: Silvio Mainka

-,

(PSDB)

Como ficam os comandos
nos Legislativos da região

Jaraguádo Sul
Presidente: José Osório deÁvila
(PSD)
Vice-presidente: João Piamoncini
(PT)
lo secretário:Arlindo Rincos (PP)
20 secretário: Eugênio Juraszek (PP)

Schroeder
Presidente:ValdevinoAnjos dos
Santos (PMDB)
Vice-presidente: Manoel
Burgardt (PT)
lo secretário: Leonor Jacobi (PP)
20 secretário: DaniloTizziani
(pI\IDB)

Massaranduba
Presidente: SuzaneReinke (PSDB)
Vice-presidente:ValdirZapellini

Guaramirim
Presidente: Juarez Lombardi (PPS)
Vice-presidente: Laura Erthal (PP)
lo secretário: UnoVenturi (PSDB)
20 secretário: JoséAguiar (PSD)

Corupá
Presidente:AlceuMoretti (pI\IDB)
Vice-presidente: JonyTribes
(pI\IDB)
10 secretário: Claudio Pinta
(pI\IDB)
20 secretário: EddyEdgarEipper
(PSDB)
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Mudanças previstas para estemês
Rogério Kurnlehn
assume Diretoria de
Trânsito e pretende
dar atenção ao

transporte coletivo

J���.º�º-º ...�º� .....

Débora Remor

O novo diretor de trânsi
to e transportes da Prefeitu
ra de Jaraguá do Sul, Rogério
Luiz Kumlehn, assumiu o

cargo ontem e recebeu plani
lhas, projetos e informações
das mãos do antigo titular,
Márcio Antônio Ribas. A di

retoria, que está subordinada
a Secretaria de Urbanismo e

Mobilidade, deve apresentar
as primeiras mudanças ainda
em janeiro. Além de diminuir
os custos em 30%, Kumlehn
pretende implantar projetos'
contínuos de educação no

trânsito e dar atenção espe-
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TROCA Kwnlebn (D) assume o cargo no lugar de Márcio Antônio Ribas (E)

cial ao transporte coletivo.
A experiência como coro

nelda Polícia Militar por 31
anos vai ajudar Rogério Ku-

mlehn a identificar os prin
cipais gargalos do transpor
te namaior cidade da região.
"Quando se fala em trânsito,

é sempre difícil obter bons
resultados. Não digo impos
sível, mas sabemos o quanto
é difícil", explicou. A cons-

P:H:OU AGRA
a'Üea� pará quem quer queimar a
gonaurra teijmosa ao redor da cintura.
�i ação diurrêtitall redutora
de depósik) de celulite .. Inibe o

apeititeh causando a sensação de
sadedade e assim dim·nuindo Q fome.
AoeIetra ometabolismoli auxilia na

qllJleima de gordura locauzadá
prioopalmente no abdêmem,
diminuündo ia dn::unferência da
dilnIb.ara�

- Queima gord ta ..

-1ElJetira os� de energia;
- AIliImeAta ometabolismo.
- TrataImentoda -ode rq 'd

-RedUz� a

�abdOminal

trução de viadutos e a implan
tação do sistema de metrô por
um Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT) também foram levan
tadas como alternativas de

transporte para resolver o pro
blema da mobilidade.

A educação-no trânsito será
outro tema prioritário dentro
desse setor, com campanhas
permanentes e não apenas na
Semana do Trânsito. Em 2012

pelo menos 25 pessoas mor

reram em acidentes na área
urbana dá cidade. Kumlehn

pretende ajudar na redução
dessas perdas. 110 trânsito não

pode ser causador de mortes",
indignou -se. O diretor dis
se que vai conseguir atender
aos pedidos do prefeito Dieter
Ianssen de enxugamento do
setor e a apresentação de re

sultados dentro de cem dias,
mas ainda está "entendendo
a máquina" e deve anunciar

mudanças dentro de 20 dias.

Informamos que estaremos de férias
coletivas do dia 24/12/2012 a 03/01/2013.

Voltamos no dia 04/01/2013.
Feliz Natal e Boas Festas!!!
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SãoMiguel
do Oeste

.....
17° 29° Joaçaba

.....
15° 25°Chapecó

.....
16° 30°

Predomínio de
sol em se
No decorrer da tarde,
aumento de nuvens e
chuva isolada à noite entre
aGrande Florianópolis,
Vale do Itajaí, Planalto
Norte e litoral Norte devido
a circulaçãomarítima.
Temperatura amena, mais
alta no Oeste e Sul do Estado.
Vento de sudeste a nordeste
no Oeste eMeio Oeste e de
sudeste a leste nas demais

regiões, fraco amoderado.

Ensolarado lristável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Sul 5km/h 86
• 9h Sul-Sudeste 5km/h 88
• 12h Sudeste 4km/h 79
• 15h Leste 7km/h 70

2mm

40%• 18h Leste 9km/h 69
de possibilidade

• 21h Leste 6km/h 81 de chuva,

Humor
O Louco Regenerado
Dois loucos tomavam sol na beira da piscina domanicômio até que um deles se

jogou na água e afundou. Seu amigo, num ato heróico, pulou para salvá-lo. No dia
seguinte o diretor domanicômio foi falar com o "louco salva-vidas":
- Meu rapaz, eu tenho duas notícias para lhe dar! Uma boa e outra ruim:

A boa é que você finalmente vai ter alta! Você salvou uma vida e então nós

concluímos que você está curado! O louco deu um sorriso de agradecimento.
- A notícia ruim é que o rapaz que você salvou ontem se enforcou!

f\
- Não, doutor... Ele não se enforcou ...
- Como não? Nós o encontramos enforcado com o seu próprio cinto, hoje
de manhã!
- Fui eu que pendurei ele pra secar, doutor!

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

c
-ca
(,)1\
::::I
-

C
cn

São francisco do Sul Rorian' olis
• Preamar • Preamar
• 8h09: 1,4m • 6h09: 1m
• 20h17: 1,2m • 18h15: O,9m

MINGUANTE 5/1 • Baixamar • Baixamar
• 4h30: O,6m .10h11: O,5m

Tábua
• 12h: O,5m • 22h04: O,4m

NOVA.11/1 das marés Itajaí Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 18/1
• 6h12: O,9m • 5h47: O,5m
• 17h08: O,9m • 17h11: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 27/1 ·11h51: O,5m • Oh43: O,2m
• 13h19: O,5m • 13h24: O,3m

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 29°C

Mafra
.....
15° 20°

Joinville
.....
16° 26°

Jaraguá do Sul
.....
17° 24°

Rio do Sul
... ..
14° 21°

Blumenau
.....
17° 26°

DOMINGO

MíN: 19°C
MÁX: 29°C

Florianópolis
.....
18° 25°

.....
17° 27°

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Uma entidade que luta pelos direitos dos trabalha

dores / O pus das úlceras
2. Desenvolve-se debaixo da terra / O músico argen-

tino Fito
3. Método fundado unicamente na experiência
4. A atriz paulista Proença / Meio ... gentil
5. A parte da cabeça de onde caiu o cabelo
6. (Mús.) Estilo vocal surgido na década de -1950

como uma mistura de música folclórica afro

-jamaicana, calipso e blues / (Inform.) Tela de
monitor

7. Interj.: admiração, surpresa, espanto I (Gregório
de) Um dos mais importantes nomes da literatura
do período colonial (1623-1696)

"

8. Touro feroz com o qual é difícil lidar / As iniciais do
cantor Cauby .

9. Moeda divisionária inglesa / Parede de tijolos ou de

pedras que cerca um recinto
10. As consoantes de araras / Raspar
11. Que não tem ou perdeu a voz

12. Bela, formosa / O símbolo químico do hássio
13. Falsa sensação auditiva / Viagem em avião.

VERTICAIS
1. Que tem a consistência de certo doce de leite,

musse etc. / Bom, honesto, moralmente irrepre
ensível

2. Série, sucessão / A língua oficial do Camboja / On
das Tropicais

3. Característica/Indivíduo que perdeu o uso da razão
4. A santa protetora das empregadas domésticas /

(Aut.) Bastante / Abreviatura de física
5. Cobrir de erva rasteira e fina / Terreno de pequenas

dimensões, urbano ou rural '\

6. Uma das principais agências de notícias do mundo

(EUA) / (Pap.) Batida de frutas, açúcar e leite, a
que por vezes se adiciona aveia

7. Dividido em pedaços / Árvore alta nativa da Ama

zônia, com madeira de boa qualidade e drupas
comestíveis, com sementes oleaginosas

8. (Neo!.) Ideia, desenho, som etc. que se multiplica
facilmente / Bronca, esculhambação

9. Gás azul pálido que serve para esterilizar a água /
Esponjoso.
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� contato�racaso.com @poracaso

2012 foi um ano que marcou o cinema mundial, sem dúvidas.
Foram lançados filmes que bateram recordes mês após mês
como Vingadores, Batman Dark Knight Rises, 007 Skyfall, O
Hobbit entre outros. Para 2013 o mercado promete continuar

aquecido, alguns nomes estão bem cotados para supreender na
cena, alguns deles são: Django Livre, O Lado Bom daVida, Iron
Man 3 (uhuul!), Machete Kills, Os Miseráveis, O Homem de Aço
(está cada vez mais promissor), Detona Ralph, O Hobbit - A

Desolação de Smaug, Depois da Terra (comWill Smith) e Jogos
Vorazes - Em Chamas. Acesse o PorACaso.com hoje, confira os

trailers e anote os favoritos na lista.

ELTON MELCHIORETTO

o lindo sorriso de Debora

Bertoldi na pista do Divino

Club, em Massaranduba
....................................................................................

As melhores

e 01
Os vídeos que fizemos de baladas em

Jaraguá com mais visualizações:
- Inauguração do Divino Club, 1.195
visualizações / http://bit.ly/U1eDOt
- Hands Up no club TheWay, 2.064
visualizações / http://bit.ly/xaaFWN .

- Hip and House no club TheWay, 1.177
visualizações / http://bit.ly /T2b6nV

DIEGOJARSCHEL - Upper Floor, resumão de agosto, 1.180

visualizações / http://bit.ly /TbeODq

Amanda B. Santos e Karol Elizabeth Gielow

embelezando os corredores da PatuáMusic
00

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

DIEGO JARSCHEL

Ana Tomazoni, beldade·no

backstage do club The Way
000

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

Em órbita

i

1
1
I
I

o
I
I

Fechado o line-up nacional para o

Planeta Atlântida 2013, figuram entre

os destaques no palco central: Strike,
Armandinho, Racionais MC's, Charlie
Brown Ir., Claudia Leitte e Carlinhos

Brown, Planet Hemp, Detonautas e

Raimundos, Sorriso Maroto, Natiruts,
O Rappa e Luan Santana. Já no Eplanet,
palco destinado exclusivamente para
a música eletrônica, tocam: Daniel
Khunnen, Rafael Pigozzi, Mik Silva,
Antonio Eudi, Rodrigo Ayala, A Liga,
Tiago Greco, Mauricio Bertolini, Bruno
B, Fabricio Peçanha, Pimpo Gama e EI
Baile. Vai para o evento? O Planeta rola
nos dias 11 e 12 de janeiro, no Sapiens
Parque, em Florianópolis.

DIEGO JARSCHEL

Jessica Beltrami

desfllando linda pelos
corredores da The Living
.............................................................................

�.

Desafios das Estrelas

no Beto Carrero
Por conta de coincidir com a data
do PlanetaAtlântida, o 9° Desafio
das Estrelas de Kart irá acontecer no
Beto Carrero nos dias 12 e 13 de janeiro.
O já tradicional evento organizado
pelo piloto de Fórmula 1 Felipe Massa
acontece anualmente, e sempre conta
com a nata do automobilismo mundial.

Já contou comparticipações de Michal
Schumacher, SebastianVettel, Fernando
Alonso entre outros. Acompanhe a

divulgação dos convidados confirmados
acessando a sala de imprensa em

betocarrero.com.br.

CONTAras e OUTRAS OPÇÕES:AoibaMexiamBar- 33711160 /Confraria <;I<>Churrasco - 3275 1449/ E$paçoOca -3370 9160! The LivingRestaurante- 3376 4822 I LondonPub- 3055 0065 I

CachaçariaÁguaDoce - 3371 8942/Ucoleria - 3054 0855 IMadalenaChoppeCozinha - 3055 3059 IMovingUp- 9966 6691 /MrBeef- 9608 2166 /PatuáMusic - 3055 0064 /
RoomMusic&Arts - 9654 1373/ SacramentumPub - 8832 1524 ITheWayaub - 8433 0083 /UpperFloor- 9915-2239 /Divinoaub - 9644-4767 /VillaRestauranteeChopería - 32751277
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspotcom

Elá se foi mais um ano repleto de

corrupção, descaso com a'saúde,
educação em declínio, segurança
quase zero. Não podemos esperar,
sabemos, que tudo seja perfeito, mas
a coisa está ruim. Até a justiça não é
mais confiável, neste nosso país. E
pelas promessas de nossos "políticos",
muito deveria ter sido feito e muito
deixará de ser feito, ainda, infelizmente.
Conhecemos bem a "palavra" de nossos
"representantes" no poder.
Felizmente, somos teimosos e não

perdemos a esperança no futuro.
Haveremos de ter sempre essa

esperança abençoada que nos
impulsiona a viver. E este novo ano

há de ser melhor. Então, estamos

impregnados de esperança e de desejo
de paz para iniciar o ano que se inicia.
Precisamos iniciar uma nova era, a era da

paz, da honestidade, da conscientização,

Crônica

Um novo tempo
da justiça verdadeira. Utopia? Sonho?
Mas o sonho é esperança! Se não
tivermos sonhos, o que será da
esperança? E o sonho e a esperança
podem e devem nos levar à realização.
Pedia eu, em uma outra crônica de
fim de ano, que os homens ouvissem
os poetas, pois a poesia pode torná-.
los melhor. É ela que, mais do que
outro gênero literário, talvez, retrata

E este novo ano há de ser
melhor. Então, estamos

impregnados de esperança e de

desejo de paz para iniciar o ano
que se inicia.

os sentimentos e as emoções do ser

humano. É ela, a poesia, que aguça a

nossa capacidade de amar, de sermos
solidários, de preservar a vida e a

Novelas
LADO A LADO - GLOBO· 18R

Irina descobre que Jéssica fugiu. Junior conta para Érica que Morena
voltará para o Brasil. Lívia culpa Wanda pelos problemas que Morena arruma

para a organização. Sarila ofende Bianca ao chegar à casa de Esma e Ke
mal. Jéssica anda perdida pelo Grand Bazar. Morena explica a Waleska como

ajúdou Jéssica a fugir. Raquel não aceita sair com Stênio. Aída compra uma

aliança para Nunes. Jéssica é localizada e Irina avisa a Russo. Bianca fica
desanimada na casa de Esma e Kemal. Jéssica descobre que vai ser deporta
da, mas Russo a encontra e ela descobre que sua casa no Brasil pegou fogo.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Felipe e Roberta gritam por socorro. Otávio enfrenta Isadora" mas se

assusta com seu comportamento. Nando explica a Charlô por que se aproxi
mou de Roberta. Vânia revela para Juliana que Carolina armou seu flagrante
com Felipe. Nando descobre que Roberta está presa e vai para a Charlô's.
Nando e Vânia surpreendem Roberta e Felipe ao entrarem no frigorífico. Isa
dora expulsa Otávio da sala de Charlô.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Jô vê Wanda novamente. Coronel Nunes reconhece Lívia no jantar orga

nizado por Aída. Rosângela ouve Irina e Russo falarem sobre um esquema
para Morena e Jéssica. Russo avisa que Morena e Jéssica voltarão para o

Brasil em um esquema ilegal. Morena e Jéssica pensam em fugir quando
chegarem ao Brasil. Lívia acerta com Russo o esquema da vinda de Morena
e Jéssica para o Brasil. Helô estranha que Lívia conheça o café onde Morena

trabalha.Helô fica intrigada ao saber da história do bebê encontrado pelo
coronel Nunes no carro de Lívia. Nunes conta para Wanda que encontrou

um bebê dentro da bolsa que estava no carro de Lívia. Orientado por Lívia,
Russo liga para Helô. Berna e Mustafa encontram WandajAdalgisa na rua.

Wanda exige que Berna se encontre com ela. Wanda pede mais dinheiro

para Berna. Mustafá estranha que a esposa tenha saído de casa sem avisar
a ninguém. Creusa conta para Helô que Berna mentiu para Mustafa. Berna

cede a chantagem de Wanda e pega o dinheiro de Mustafá.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversar·antes
3/1
Aldo V. Padilha
André Oanillo Vitorello
Andréia M. Silva
Andressa Herrmann
Antonio Baesso
Bruna Maria Morsch
Carlos Eduardo Stinghen
Cátia R. Andrade Costa

Diego Matheus
Edevaldo O. de Campos
Edla Siebert
Estefani G. Zanchin
Fabricio Lux
Gustavo A. Ferreira
Isolete Cristofolini
Josefa Schlickman
Juan G. Manske
Katia R. Vollz

Leonita S Wintricke
Luis A. Antunes
Luis A. Antunes
Mituhira kijama
Nationnara Adrile de Moura
Rafael da Costa
Renato Lewerenz
Renita Baumgartel
rodrigo sopelsa
Rosiane Farias Witkosky
Sigrid Neitzel
Sonia Dematte

Tayse da S. Freitas
Vilma Bertoldi
Viviane André

'{'/olnei Marquardt
,

natureza, de cultivar a paz.
Então queria poder me repetir, neste
novo início de ano, e falar, novamente,
de paz, de esperança, de novos tempos,
e· não há como falar disso sem falar
de poesia. E não há como termos isso
sem que trabalhemos para isso. Que
a nossa vida possa ter mais poesia e

que ela nos ensine, sempre e sempre,
mais e mais, a realizar a paz, a viver em
paz e amanter a paz. Porque somos o

instrumento dela.
Como já disse o poeta Drummond,
para ter "umAno Novo que mereça este

nome, você tem de merecê-lo, tem de
fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente. É dentro de
você que o Ano Novo cochila e espera
desde sempre." Devemos pensar nisso.
E agir. Porque este novo ano deverá ser
o melhor de nossas vidas. Precisa ser e
será, se tivermos convicção disso.

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

Ninhada para adoção
Esses seis f"Ilhotinhos - três machos e três fêmeas - .de duas

semanas de vida, estão disponíveis para adoção. Contato: Ariana /
3054-4565 ou pelo e-mail: ariianaleite@hotmail.com

GUM

Prof�ttl'\Wíl�PfI{li
'Doo'pe1f.êrrCla

CredlbHidade

www_gurnz.com br

Sexo, sexualidade,
afetividade, inclusão. Será
que estamos preparados
para falar desses temas,
estudar e defender
ideias associadas a esses

conceitos? Falar de negros,
homossexuais, garotos de
programa ... Nas pegadas
de cada personagem,
experimente a dor, a
discriminação, os tabus
e a culpa tanto quanto
á descoberta da
espíritualídade e do amor.

Este é o próximo minuto
de uma vida, de várias

'

vidas, em busca de

qualidade e reflexão.
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José-ÀÔguSliO"
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

UHI L

Por E-mail
Alguém que se identificou como Cícero e se diz estudante de jornalismo me
fezum desafio: "Quem é a grande personalidade do esporte jaraguaense"?
"Aquele que tem a cara, o jeito e a alma de Jaraguá do Sul"? Ouvi desportistas
de diferentes gerações, consultei arquivos históricos, analisei fatos e cheguei
à conclusão. Não sei se o futuro jornalista esperava que eu apontasse alguém
do futebol, do futsal, da natação ou do atletismo. Não creio tê-lo desapontado
ao dizer que o personagem é o Bubi Hertel. Atleta plural (punhobol,
handebol, tênis e bolão); herói combatente da Força Expedicionária
Brasileira; empresário ético, honesto e idôneo. O esporte é urna dasmais ricas

manifestações da vida que conhecemos. Contém todas as virtudes e todos os

pecados da criatura humana. A coragem é, entre os melhores dons, o quemais
se deve celebrar no esporte. É dela que nasce o herói.

BubiHerteI, no centro da foto, quando estava em campanha na 2& Guerra

M1U1dial, nos campos de batalha da Itália, jlmto com colegas do Exército

I
f

l

Empres!i genuinamente CA"fARIN,ENSE atua há 20,anos com
EMPRESTIMO CONSIGNADa a SJ'RV'DORES PUBUCOS

• .. 'I

,ISem consulta ao SPt/SERASA
"Créditos com excelentes taxas
.(Sem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

47) 3370-5985 0800.48 5,06,
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO' i)s 17hOO

I
Também chamado de Bubi Hertel, nasceu no dia 15 de dezembro de 1922, em
Jaraguá do Sul, é filho deWalter Hertel e Else Hertel. Quando menino frequentou
a Evangeliche Deutsche Schule, hoje Colégio Evangélico Jaraguá. Lembra com
saudades dos professores: Pastor Schlünzen, HeinrichAndreas Geffert, Anésia
Crespo e Olweín. Dos colegas de aula: Hans Breithaupt, RolfMilcke, Ingo Müller,
Wiegand e Hugo Hesse,Willy Sonnenhohl eWilfried Hasse.

Nomundo dos esportes
Aos 11 anos, iniciou as atividades esportivas no Sport Club Germânica sob a orientação
do professorAdolfHermann Schultze. Destacou-se nas modalidades de atletismo,
punhobol e handebol. Ernest Bendhack, seu colega de Germânia, afiança do alto
de seus 88 anos de idade: "Bubi foi urn gênio do esporte em seu tempo. Inteligente e

determinado foi arquiteto e protagonista das grandes vitórias dos times de punhobol e
handebol do Germânia. Era regente e solista de urn time que jogava conforme o ritmo

que ele ditava'. Compunham o esquadrão: Heinz Zahler, Ary Fruet, Geraldo e Egon
Doubrawa,WalterWeller, EmestBendhack, Raulino Neckel, Heinz eWillyMahnke, Ingo
Patsch, Singendong e Bubi Hertel. Modesto, Bubi diz que Ernest tem olhos generosos,
por isso o vê com bons olhos.

Tênis - A primeira quadra de tênis de nossa região foi construída na década de 40, em
uma área de lazer na residência de Mário Tavares da Cunha Mello. As competições ali
realizadas envolviam tenistas de clubes tradicionais das cidades vizinhas. Bubi Hertel,
o então melhor tenista da cidade, arrebatou amaioria dos torneios.

Bolão - O Az de Ouro Boliche Clube foi fundado em 8 de maio de 1948, na antiga
sede do Baependi, por sete amigos: Bubi Hertel, Geraldo Marquardt, Heinrich Geffert,
Wilfried Hasse, Dorval Marcatto. Dois deles perderam-se na poeira do tempo. Três

.

meses após a fundação, um grupo de seis novos bolonistas passou a integra o time:

Eugênio José da Silva, Erich Brãuer, Alfredo Schulz, Hans Breithaupt,WolfgangWeege e

Heinz Kohlbach. O Az de ouro tornou-se um laboratório de ideias. Ali, reuniram-se os

homens que ajudaram a construir a Jaraguá de hoje.
FOTOS DIVULGAÇÃO

Bubi ao 15 anos, em 1937, numa disputa de plUlhobol. Nesse jogo, a equipe
do Germânia venceu por 3 ai o Ginástico de JoinviUe. Bubi é o garoto na rede.

Pracinha
Bubi Hertel é herói combatente da Força Expedicionária Brasileira. Integrou o 5°
Exército Americano, em campos da Itália na 2a GuerraMundial. Foi um soldado
diferenciado. Por falar e escrever fluentemente a língua alemã era o interlocutor
entre o comando do 5° Exército e os soldados alemães que se rendiam durante as

incursões. Aprendeu o idioma italiano rapidamente, possibilitando, assim, 'o contato
fácil com a população nativa.

'

Família
Bubi casou-se com Gertrud Hertel (falecida) e tem duas filhas, Sílvia e Ruth. Dois
netos, Carlos e Joana, e uma bisneta, Luiza. É empresário no ramo de relojoaria,
joalheria e ótica. Diz que nenhuma guerra é justa, não há vencedores, todos perdem.
"Os Senhores da Guerra não estão no front: assistem a distância". No passado
15 de dezembro de 2012 - Bubi Hertel completou 90 anos de vida. Saudável,
disposto e ativo, diz que nunca fez da aposentadoria um projeto devida. Continua
trabalhando nos negócios da família. Tem projetos e sonhos, afinal somos feitos da
mesmamatéria de nossos sonhos. Parabéns Bubi Hertel, de todos os jaraguaensesí
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Volta para casa

Parada para satisfazer diversos gostos
Movimento nas rodovias da

região agrada comerciantes
que ficam às margens da

principal via, a BR-280
REGIÃO

Diego Porcincula

As comemorações de fim de ano aca

baram e o movimento de veículos
deve aumentar nas principais rodovias
da região. Mas este fluxo intenso pode ser
sinônimo de lucro para os comerciantes

que atuam nestas estradas.As opções para
os turistas que utilizam a BR-280 no tre

cho de Corupá, por exemplo, são variadas.
I Os produtos coloniais e a banana ain
da são mais procurados, mas os lanches
e os sucos também têm uma boa saí
da. Além de opções de alimentação, as
lanchonetes funcionam como um pon
to de descanso para quem vai enfrentar
horas ao volante.

Os comerciantes explicam que a

movimentação nos estabelecimentos é
considerada normal, pois até amanhã
muita gente deve passar pela rodovia.

Dono de um estabelecimento co

mercial, Oscar Engemhardt diz que os

turistas procuram os produtos coloniais
como as geléias e os salgados produzi
dos no local. "O movimento é grande,
principalmente no verão, pois todos

querem tomar um caldo de cana e co

mer alguma coisa, como o pastel", des
tacou. O volume de vendas é considera
do positivo e a expectativa é de que os

números de 2011 sejam superados.

Essa é a melhor
banana que existe,
por isso, sempre

paramos e

compramos"
João da Luz, turista

Parada obrigatória
Os atrativos gastronômicos da Serra

fazem parte do roteiro de viagem da fa
mília de João da Luz, 48 anos. A viagem
até a sua cidade natal, Paulo Frontin, no
Paraná, dura mais de três horas, mas ele
e a esposa Janete não deixam de com

prar o fruto mais conhecido da cidade.
"Essa é a melhor banana que existe, por
isso, sempre paramos e compramos",
comentou. AI�m de levar a fruta, ritual
que fazem há mais de cinco anos, Luz
também reafirma o encanto pelas cida
des da região. "Tenho muita vontade de
vir para cá e ficar".

FOTOS LÚCIO SASSI

, .

DELICIAS Dono de uma barraca de produtos alimentícios junto.à BR-280, Oscar diz que este
período de veraneio ajuda a aquecer as vendas de pastéis e do sempre procurado caldo de cana

CLIENTE João da Luz costuma parar
em Corupá para comprar bananas

Melhorias na sinalização
ajudaram os comerciantes

No pé da Serra, o motorista
e a família já têm opção para
se alimentar ou até mesmo

para comprar uma lembrança.
As plantas ornamentais e os

lanches são os principais pro
dutos da loja de Paulo Roberto
Jancoski. Ele lembra que nem

sempre as pessoas param para
gastar muito. "Muitas pessoas
fazem planos e saem com o di
nheiro contado, ou seja, às ve
zes não sobra quase nada para
gastar durante a volta". Mas

Jancoski lembra que a melho
ria na sinalização da BR - 280
foi um ponto positivo para

. que mais pessoas utilizem a

rodovia e, consequentemente,
os estabelecimentos que estão
instalados na região. A rodovia
é a principal rota de acesso

entre o Litoral com o Planal
to Norte do Estado e também
liga a regiões do Sul do Paraná.

O casaÍ Julinei Ruczkievicz

de 27 anos e a namorada Mi
chele Lielsen, 21 anos, esco

lheram viajar até Blumenau

para comemorar as festas de
fim de ano. Mas o trajeto de
119 quilômetros até a cidade
de São Bento do Sul não é tão

calmo, ainda mais . quando é
feito na garupa de uma moto.

Os dois resolveram fazer uma

parada para descansar e comer.
A lanchonete já é conhecida pe
los dois, que sempre param no

local antes de continuar a su

bida da Serra. "O caldo de cana

e os pastéis sempre são muito
bom e, por isso, eu sempre pas
so por aqui", completou Iulinei,

A rodovia BR-280 é
a principal rota
de acesso entre o
Litoral com o

Planalto Norte
do Estadt;»
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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 apre
sentados 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 protes
to e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal.

FICAM INTIMADOS:

Apontamento: 23240112012
Sacado: ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Endereço: RUA PREF HENRICH GEFFERT 356 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP:
Cedente: BRASIL SECURITIZADORA SA.
Sacador: -

Espécie: CH - W Titulo: 000224 O - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.180,00 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pagar
R$1.340,70
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.180,00 - Juros: R$ 86,53
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 232620/2012
Sacado: ALBANO STRATMANN KANZLER
Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 1233 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-100
Cedente: MARECHAL PNEUS E AUTOCENTER LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI c W Titulo: CF 170115 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 245,80 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pagar
R$319,22
Descrição dos valores:'
Valor do título: R$ 245,80 - Iuros: R$ 0,81
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$14,71

Apontamento: 232570/2012
Sacado: CARLOS PIRES DOS SANTOS
Endereço: RUA RI 18,55 - LOTEAMENTO SOUZ - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89254-100
Cedente: OFICINA MEC. BAUMANN LTDA ME
Sacador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 627-2 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 511,24 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$598,16
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 511,24 - Juros: R$ 4,94
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 232549/2012
Sacado: CENTER SOM AUDIO EVlDEO LTDA
Endereço: RUA JOAO PLANINCHECK 1619 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89252-220
Cedente:WASHBURN DO BRASIL IMP E EXP DE INSTR
MUSICAIS L
Sacador: -

Espécie: DMI - W Titulo: 2457/03 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 3.442,24 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$3.521,57
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.442,24 - Juros: R$ 11,47
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 232302/2012
Sacado: CINDER COMERCIO E TRANSP. LTDA
Endereço: JOAO JANUARIO AYROSO 2185 - JARAGUA
ESQUERD - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100
Cedente:AUTO POSTO PAI TOMAZ LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - N" Titulo: 1703 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 378,02 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$452,26
Descrição dos valores: ,

Valor do título: R$ 378,02 - Juros: R$ 1,63
Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 232223/2012
Sacado: COMUNIQ COMUNICACAOVlSUAL
Endereço: <RUA:PREFEITO JOSE BAUER - TRES RIOS
DO SU - LJARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-100
Cedente: BIMBOS RESTAURANTE LTDA ME
Sacador: -

Espécie: DMI - W Titulo: 0001 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.799,75 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$1.889,52
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.799,75 - Juros: R$ 7,79
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 232660/2012
Sacado: CRISTIANA T. URBAN
Endereço: ROD SC 416 1100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89262-001
Cedente: OESA COM E REPRES LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 2612023U - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 187,69 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$268,91
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 187,69 - Juros: R$ 0,87
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 232267/2012
Sacado: DOUGLAS MORRIESEN
Endereço: ESP. GUMERCINDO DA SILVA 555 AP 12 -

CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-000
Cedente:MEDIDAMOVEIS LTDA-ME
Sacador: -

Espécie:DMI - N"Titulo: 0-1103 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 388,00 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$467,37
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 388,00 - Juros: R$ 0,51
Emolumentos: R$ 11,60 -Publícação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 232489/2012 .

Sacado: ELAINE CRISTINA MAFFEZZOLU
Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 300 APTO 11 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89254-340
Cedente: SL SERVlCOS DE COBRANCAS LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 04/06-EC - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 230,00 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$306,26
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 230,00 - Juros: R$ 0,53
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83
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89251-201- JARAGUADO SUL- SC
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Apontamento: 232397/2012
Sacado: ELOIRVEIGA
Endereço: RUAMARCELO BARBI 323 - TIFAMARTINS -

Iaraguã do Sul-SC - CEP:
Cedente: DEMICAR OFICINA DE LATOARIA E PINTU
RA
Sacador: -

Espécie: CH - N°Titulo: 000006 O - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 420,00 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$503,55
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 420,00 - Juros: R$ 7,00
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 232681/2012
Sacado: ETIMA ETIQUETAS LTDA
Endereço: RUA OLMO DOMINGOS BRUGNAGO 481 -

JARAGUADO SUL - CEP:
Cedente: PLANALTO ENCOMENDAS LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 0000491587 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 66,46 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$145,49
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 66,46 - Juros: R$ 0,17
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 232340/2012
Sacado: FIDELIS COM.E DISTRlB DE BEBIDAS LTDA
Endereço: RUA MAXWILHLEM 604 - JARAGUA DO SUL
-CEP:
Cedente: CHOCOLEITE INDUSTRIA DE ALIMENTOS
LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - W Titulo: 62287-1-1 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 991,52 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$1.061,69
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 991,52 - Juros: R$ 2,31
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 23234112012
Sacado: FLAVIO SEGURO & CIA LTDA ME

Endereço: RUA JOSEVlCENZI 295 - SANTO ANTONIO -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89266-240
Cedente: COOPERATIVA REGIONALAURIVERDE
Sacador: -

Espécie: DMI - N" Titulo; 0098100/01 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 3.064,00 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$3.165,68
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3'.064,00 - Juros: R$ 7,14
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 232720/2012
Sacado: FRANMlL COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA MARECHAL DEO. DA FONCECA 429-
CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701
Cedente: BELMATE ACESSORlOS P C LTDAME
Sacador: -

'Espécie: DMI - W Titulo: 0002587 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 1.173,50 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$1.252,36
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.173,50 - Juros: R$ 4,69
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 232268/2012
Sacado: GEti'ZAELIAS SIQUEIRAME
Endereço: RUA GUILHERMEWEEGE, 72 - CENTRO - Ia
raguádo Sul-SC - CEP: 89251-610
Cedente: IVETE MARIA CASAGRANDE BRESSANI
Sacador: -

Espécie: DMI - W Titulo: 1489-2 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 310,99 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$379,78
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 310,99 - Juros: R$ 0,93
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 231172/2012
Sacado: GRUPO PORTAL GAUCHO
Endereço: AV.PREF.WALDEMAR GRUBBA,5249 SL 65 -

CENTENARIO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-502
Cedente: RADMIR MALHAS LTDA ME
Sacador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 1010/04 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 400,00 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$482,62
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$ 5,33
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 232491/2012
Sacado: GUILMARAPIRES
Endereço: RUA SAUDADE 92 FUNDOS - CORUPA-SC -

CEP: 89278-000
Cedente: HORIZONTE TUR TURISMO
Sacador: -

Espécie:DMI - N"Titulo: 139/07 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 510,00 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pagar
R$620,54
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 510,00 - Juros: R$ 1,19
Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 232708/2012
Sacado: HUANG SANYINME
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 157 - VILA NOVA - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89259-000
Cedente: BOXWAYDISTRIBUIDORA P LTDA ME
Sacador: -

Espécie: DMI - N" Titulo: 080 - Moti-vo: falta de paga
mento Valor: R$ 270,00 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$339,03
Descrição dos valores:

'

Valor do título: R$ 270,00 - Juros: R$ 1,17
Emolumentos: R$,lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 232760/2012
Sacado: J ZAPELLINI COMERCIO E SERVlCOS LTDA

Endereço: RUA ADELIA FISCHER 720 - SL 01 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89256-400
Cedente: LIMA E PAULA COMERCIO DE MOTOS E PE
CASL
Sacador: -

Espécie: DMI - W Titulo: 56/C - Motivo: falta de paga
mentoValor: Rp63, !O -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$236,09
Descrição dos valores:
Valor do título: R$163,10 - Juros: R$ 0,38
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 23245112012
Sacado: JOSE MARIO SCWEITZERME

Endereço: RUA CAMPO ALEGRE 603 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89265-300
Cedente: OESA COM E REPRES LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - N" Titulo: 2596622U - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 266,66 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$340,99
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 266,66 - Juros: R$ 0,97
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 232373/2012
Sacado: JULIETAANTUNES TIBES - ME

Endereço: RUA PREF WALDEMAR GRUBBA 4955 - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-501
Cedente: JARAGUA SUL INDUSTRIAL BRINDES LTDA
Sacador: -

'Espécie:DMI - N"Titulo: 4395/B - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 219,00 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pagar
R$294,04
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 219,00 - Juros: R$ 0,87
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 232208/2012
Sacado: JURACI G DA LUZ
Endereço: RUA CLARA HERMANN FLORICULTURADO
INDIO - Iaraguã do Sul-SC - CEP:
Cedente: JOAO FRANCISCO DE SOUZA BAIRROS
Sacador: -

Espécie: CH - WTitulo: 000034·5 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 500,00 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$613,51
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 4,16
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 232440/2012
Sacado: KEKA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Endereço: RUA PRESIDENTE EPIACIO PESSOA 933 -

Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89251-100
Cedente: SERGIO ANTONIO PIVETTA ME
Sacador: -

Espécie: DMI - N" Titulo: 001540/01 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 80,00 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$148,18
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 80,00 - Juros: R$ 0,32
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 232752/2012
Sacado: LEANDRO MARTINS
Endereço: RUA 13 DE MAIO 445 - JARAGUA DO SUL
se- CEP: 89255-400
Cedente:V SVCOM DE TECIDOS LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 112 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 576,67 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pagar
R$652,57
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 576,67 - Juros: R$ 1,73
Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução': R$ 23,20 - Diligência: R$ Hi,27

Apontamento: 232238/2012
'Sacado: LEAO DIST DE PECAS E CARDANS A
Endereço: BR 280 KM 56 12678 SL 04 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89256-502
Cedente: MUNDIAL COMPONENTES AUTOMOTIVOS
LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 4504-2-1 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 178,00 - '

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$255,70
Descrição dos valores: • ,

Valor do título: R$ 178,00 - Juros: R$ 0,41
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 232243/2012
Sacado: LEAO DIST DE PECAS E CARDANS A

Endereço: BR 280 KM 56 12678 SL 04 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89256-502
Cedente: MUNDIAL COMPONENTES AUTOMOTIVOS
LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - N" Titulo: 4504-1-1 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 232,90 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pagar
R$311,82
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 232,90 - Juros: R$ 1,63
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10

,

Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 232155/2012
Sacado: LEONITA B.DA SILVA

Endereço:AV.EGIDIO CARLOS PEIXER3221- JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89258-801
Cedente: OESA COM E REPRES LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 2599063U - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 200,64 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$274,73
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 200,64 - Juros: R$ 0,73
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 232534/2012
Sacado: LUCIANO DEANDRADE NETO
Endereço: RUA EXP. CABO HARRYHADLICH 783 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89251-380
Cedente: DISTRIBUIDORA DENTAL PAULISTA LTDA
ME
Sacador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 887/09 O - Motivo: falta de pa
gamentoValor:R$187,96 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pagar
R$256,25
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 187,96 - Juros: R$ 0,43
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
.:_------------------------------------------------------------

Apontamento: 232512/2012
Sacado: MAIKON AUREUO RUDNICK

Endereço: RUA PEDRA DE AMOLAR S/N - CORUPA-SC
- CEP: 89278-000
Cedente: CIRO ROGERIO PAVANELLO
Sacador: -

Espécie: DM - N° Titulo: 7530 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 585,00 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pa
gar R$722,66
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 585,00 - Juros: R$ 2,34
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10
Condução: R$ 35,60 - Diligência: R$ 65,02

Apontamento: 232459/2012
Sacado: MARIA LAURA BERNARDES-ME
Endereço: AV.GETULIO VARGAS, 268-SL.250 - CEN
TRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-000
Cedente: KINYON COMERCIO DIGITAL LTDA.
Sacador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 00185 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 551,20 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pa
gar R$620,89
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 551,20 - Juros: R$ 1,83
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 232409/2012
Sacado: MARTEX IND ART DO VESTUARIO LTDA
ME
Endereço: RUA URUGUAI 77 - Iaraguã do Sul-SC -

CEP: 89251-230
Cedente: GRATTOFAC FOMENTO E ASSESSORIA
COMERCIAL LTDA
Sacador: MAIK LUIZ RIBEIRO ME
Espécie: DMI - N" Titulo: 012-3 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 930,00 '

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pa
gar R$999,72
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 930,00 - Juros: R$ 1,86
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 232586/2012
Sacado: MARTEX IND COM ARTVEST LT
Endereço: RUA URUGUAI, 77 - CENTRO - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89251-230
Cedente: TEAR TEXTIL IND E COM LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - W Titulo: 0022931 02 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.979,06 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pa
gar R$2.056,81
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.979,06 - Juros: R$ 9,89
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 232402/2012
Sacado: MS CALL CENTER LTDA
Endereço: RUA EMMERICH RUYSAM SL 04 214 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-350
Cedente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CON
SORCIOS LTDA
Sacador: -

Espécie: NP - N" Titulo: 4057/175 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 55.904,79 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pa-
gar R$68.546,53 .

Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 55.904,79 - Juros: R$ 12.578,57
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 .

Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

ApontaDlento:232639/2012
Sacado: OSMAIR VICENTE
Endereço: RUA DA SAUDADE, 210 - SEMINARIO -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89278-000
Cedente: COOPERATIVA ,CRED EMPRESARIOS
ALTO VALE DO RIO NE
Sacador: MULTICAR OFICINAMECA
Espécie: DMI - N° Titulo: 1028/0001 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 266,00 -

Data para pagamento: 08/01/2013-Valor total a pa
gar R$376,23
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 266,00 - Juros: R$ 0,88
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontarnento:232296/2012
Sacado: PADARIA E CONF GLORIA J.C LTDA ME
Endereço: RUA DOS ESCOTEIROS 85 - JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89254-730
Cedente: OESA COM E REPRES LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - N" Titulo: 2589483B - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 285,81 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pa
gar R$361,02
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 285,81 - Juros: R$ 1,04
Emolumentos: R$ 11,pO - Publicação edital: R$
23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 232745/2012
Sacado: PHILOSOPARE IND E COM DE ART DO
VESTUAR
Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN 2756 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-300
Cedente: JOSE MAXlMINO TEIXEIRA PERDIZ PI
NHEIRO
Sacador: -

Espécie: DMI - N" Titulo: 100705202 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.024,48 -

;

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pa
gar R$1.099,48
Descrição dos valores:

.

Valor do título: R$ 1.024,�8 - Juros: R$ 2,39
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 "-

Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 232378/2012
Sacado: REFOARTE IND E COM DE MOV E TORNE
ADOS
Endereço: RUA ANGELO RUBINI 15 - Iaraguã do
Sul-SC - CEP:
Cedente: STAIN INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - N" Titulo: 4891-1 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 171,23 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pa-
gar R$250,26 \

Descrição dos valores:
Valor do título: R$171,23 - Juros: R$ 0,17
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10

Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 232731/2012
Sacado: RICARDO FREITAS SILVEIRA

Endereço: RUA LUCIANO ZAPELLA 193 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89254-060
Cedente: PODER IMOVEIS LTDA ME
Sacador: -

Espécie: DMI - N" Titulo: 0000015991 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 1.115,00 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pa
gar R$1.205,22
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.115,00 - Juros: R$ 14,49
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 _

Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 232388/2012
Sacado: ROBSON ALVES
Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA
726 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-710
Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI
Sacador: -

Espécie: CBI - W Titulo: 197000989/280448724
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.403,43 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pa
gar R$1.589,87
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.403,43 - Juros: R$ 112,27
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 232619/2012
Sacado: RONALDO JOSE MURARA '

Endereço: RUA MARIA MADALENA LOPES SANTA
NA, 10 - NEREU RAMOS - Iaraguã do Sul-SC - CEP:
89265-670
Cedente: DI ROMANI CONFECCOES LTDA
Sacador: -

Espécie: DMI - N" Titulo: 005884/1 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 248,10 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pa
gar R$334,77
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 248,10 - Juros: R$ 0,82
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 232754/2012
Sacado: ROSANA FERNANDES

Endereço: HENR. F. G. MIELKE 65 - VIEIRAS - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-570
Cedente: SICOOB BLUCREDI se COOP CRED LI
VREADMIS
Sacador: MARIO FILMAGENS LTDA ME
Espécie: DMI - N" Titulo: 458 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 136,50 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pa
gar R$215,76
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 136,50 - Juros: R$ 0,40
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 231827/2012
Sacado: ROSELI LURDES DO NASCIMENTO
Endereço: RUA JOSE MARTINS 2280 - TRES RIOS
NORTE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-455
Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIA
MENTO E INVESTIMENTO
Sacador: -

Espécie: CBI - N° Titulo: 251001593 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 2.446,03 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pa-
gar R$3,265,07 .

Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.446,03 - Juros: R$ 735,43
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 23190112012
Sacado: SOCIEDADE RECREATIVA ALVORADA
Endereço: RUA GUSTAVO GUMZ 289 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89261-700
Cedente: STILLO COMUNICACAOVISUAL LTDA ME
Sacador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 070 - Motivo: falta de paga-
.
mento Valor: R$ 920,00 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pa
gar R$1.008,74
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 920,00 - Juros: R$ 2,14
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 232403/2012
Sacado: VANDERLEI PEREIRA DE SENNA
Endereço: RUA ERVlNO MOREIRA 39 - CORUPÁ-SC
- CEP: 89278-000
Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A.
Sacador: -

Espécie: NP - N° Titulo: 4297951544 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 55.803,�4 -

Data para pagamento: 08/01/2013- Valor total a pa
gar R$63.278,95
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 55.803,54 - Juros: R$ 7.366,06
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 232518/2012
Sacado:WILHELMCHAVENWILHELM
Endereço: RUA BERTOLDO DREWS 33 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89258-442
Cedente: ERBE CONSTRUTORA LTDA
Sacador: -,
Espécie: DMI - N" Titulo: 00023006 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 700,00 -

Data para pagamento: 08/0112013- Valor total a pa
gar R$778,49
Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 700,00 - Juros: R$ 5,13
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto
foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data
de 03/0112013.

Iaraguã do Sul (SC), 03 de janeiro de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto

•
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Morador encontra
18 pés demaconha

Plantas estavam num terreno no bairro

Águas Claras e foram recolhidas pela PM

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

Débora Remor

O empresário de 46 anos

aproveitou a tarde nu

blada de ontem para limpar
o terreno nos fundos de sua

casa, na rua Águas Claras, no
bairro de mesmo nome, em

Jaraguá do Sul. Acompanha
do dos dois cães e equipa
do com óculos de proteção,
boné, botas e uma roçadeira,
o homem já havia trabalhado
cerca de 10 metros quadrados
quando se deparou com uma

plantação inusitada. Descon
fiado, ele chamou a Polícia

Militar. Os policiais ídentifi
caram as plantas como pés de
maconha e registram um bo
letim da ocorrência. Ao todo
foram encontradas 18 plan
tas. Elas estavam com cerca

de 30 centímetros de altura
e tinham pequenas estacas

. marcando a localização.
"Acreditamos que os pés já

tenham sido replantados e es

tivessem neste terreno há pelo
menos quatro meses", disse o

soldado Marcia Stechechen.·

"Apesar de não encontrarmos

o responsável pelo ato, o mo

rador fez a coisa correta, que
é acionar a Polícia." As plan-

tas foram arrancadas e en

caminhadas à Delegacia de
Polícia. Elas aguardam uma

determinação judicial para
serem destruídos.

A última vez que o terre

no do bairro Águas Claras foi

limpo faz mais de seis meses.

"Acredito que eles aproveitaram
omato que estava alto, escolhe
ram um ponto mais escondido
e plantaram ali. Deve ser al
guém que mora no bairro, mas
não faço ideia de quem seja",
contou o proprietário, que pre
fere não se identificar.

As plantas tinham
cerca de 30 cm

de altura e estavam
escondidas no mato ERVA Plantação estava marcada com estacas num

terreno particular. Pés foram arrancados do local.

r
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Campeonato Catarinense

Iuventusna reta final dapreparação
Atletas não tiveram
moleza após o
recesso de ano novo
e encararam um forte
treino físico ontem,
no campo do SESI

JA�.G.ºA.ºº ..�º.!.. .

Henrique Porto

Dano de 2013 começou com
treino físico no Juventus.

Apesar dos atletas se pouparem
na alimentação, a quebra na

sequência de trabalhos sempre
trás alguma conseqüência na

parte física.
"A folga é para isso mes

mo. Para o atleta aproveitar e

descansar. Mas sabemos que
a viagem acaba desgastando o

profissional, que às vezes chega
a ficar sete horas dentro de um

carro", afirmou o preparador fí
sico Renato Augusto.

Por causa do trânsito nas ro

dovias da região, ele iniciou as

atividades na tarde de ontem,
no campo sintético do SESI,
com apenas 14 atletas. Outros

. .

SeIS se Incorporaram ao grupo
mais tarde.' Até mesmo o técni
co Pingo foi pego de surpresa
pelo congestionamento.

"Nossa ideia no treino de
ontem foi pegar forte, mas com
cuidado. Estamos há pouco
mais de quinze dias para o iní
cio do campeonato", comple
tou Augusto, que hoje entrega
novamente o grupo para os cui-

.

dados de Pingo.
A partir de agora, os treinos

com bola serão intensificados,
visando a estreia no estadual
contra o Metropolitano, no dia
20. Antes disso, outros dois jo
gos- treinos devem ser realiza
dos para entrosar o time.

SEQUÊNCIA Coordenador Benhur Sperotto aposta.
na continuidade de cenas como esta, de premiação

••

HENRIQUE PORTO�AVANTE!

, .

,

SEM TREGA Leandrinho nem teve tempo de des-

fazer as malas e já partiu para o treino tísico

Reforço
O grande carrasco do Iuven

tus no Catarinense da Segunda
Divisão .agora veste três cores.

O atacante Leandrinho, que
marcou três vezes pelo Guarani
sobre o tricolor, se apresentou
ontem no João Marcatto.

"Chego com uma boa ex

pectativa. O Iuventus conse

guiu manter boa parte do elen
co da Segundona e certamente

venho para somar", afirmou o

avante de 29 anos, 1,75 metros

e 77 quilos, revelado no Metro

politano (SC). "Sou um jogador
de movimentação, que gosta
de estar com a bola. Costumo
atacar pelos lados, procurando
estar sempre que possível pró
ximo do gol", disse.

Leandro Parias chegou a ser

anunciado pela "Campínense
(PB), mas não assinou contrato
com o clube nordestino.

Voleibol quer repetir o ano vitorioso
Títulos estaduais, atletas

convocados I?ara a Seleção
Brasileira e técnico escolhido

para um programa de desen
volvimento da Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV). O
melhor ano do voleibolmascu
lino na história do município
dificilmente será esquecido.

Porém, pode ser igualado e

este é o desejo de Benhur Spe
rotto, um gaúcho radicado em

Jaraguá do Sul, que coordena
a modalidade há mais de uma
década. "Foi um ano excepcio-

nal. O melhor desde que ini- guimos implantar uma filoso
ciamos o Projeto Evoluir, em fia", afirmou. Para ele, a chave
2001. Dificilmente repetiremos do sucesso está na continuida
o que aconteceu", avaliou. de do trabalho. "No masculino,

Em contrapartida, o naí- conquistamos tudo isso num

pe feminino não apresenta o trabalho alongo prazo. O femi
mesmo sucesso dos garotos e nino nunca teve esta oportuni
isso preocupa o coordenador. dade", reconheceu.
Sperotto afirma haver mais Quanto à continuidade do

. garotas do que meninos prati - trabalho com a nova gestão da
cando a modalidade nas esco- PME, Sperotto está confiante.
linhas. "O voleibol é um todo. . "Nós ainda não fomos procu
O problema é que houve uma rados, mas estamos no cami

grande troca de treinadores nho certo e vai acontecer natu
nos últimos anos e não conse- ralmente", disse esperançoso.
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