
Estreia
Cultura
Femusc estarámais

integrado neste ano
Organização do Festival de Música de
Santa Catarina, que inicia no dia 20,
pretende levar as apresentações dos
estudantes aos bairros .1de Jaraguá do Sul.

Na cobUla Plenário,
os bastidores

domwulo político
. com a assinatura

da jornalista
PatriciaMoraes.
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12FALTAM

Prefeito cria um plano de metas para o início de trabalho do novo governo.
Entre as medidas está a criação de uma comissão para avaliar o funcionamento

das Casas da Cidadania. Ele também quer reduzir os gastos com aluguel.
Página4

Saúde

Jaraguá ganha
R$ 3,6milhões
Recurso destinado pelo

. Ministério da Saúde será
utilizado na implantação da
Rede Cegonha. O Hospital
eMaternidade Iaraguá foi
selecionado para receber os
investimentos. Entre os

projetos estão as instalações
de um Centro de Parto
Normal e de umaUTI.
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Prefeitura de Jaraguá do Sul

Dieter direciona ações
aos primeiros 100 dias

LÚCIO SASSI
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" Eletricidade
Este setor tem duas
carências muito

grandes: a revitalização
e ampliação da rede de
trqQsmissão e distribui�ã0;' .

m

e ã implantação de novas'
;'

,

usinas que, �o caso das
hidrelétricas, estarão
cada vezmais longe da
civilização. As eólicas,
-térmic .-utilizando os �.

iS . �as ê0m.busdv.
"iiÍ#'"

;'

:_" ... "...
..

'

,I,
. i'

- e solares - incluindo as

domésticas - representam
boas oportunidades. O
maior problema é que,
o plano do governo de

.

f·C) custo da ener i

ICarnes
Deveriaser aprioridade ,

ntím.etomnâo país, pois faz ',I
muitomais sentido exportar
um quilo de carne de aves
ou de porco do que exportar
diversos quilos de soja e

milho. Esses animais nada
"

,g�e o proc�s
,

,'áW ãh ae vaIar�b$
produtos agrícolâs. Mas o
principalresponsável por
grande parte das mazelas
é o próprio governo, que
não consegue garantir
a sanidade do rebanho.
bovino.

SELIC 7,25% 28.NOVEMBRO.2012
...........................................................................................................................................................................................

.�� gpg?o(,o ?.:.!��.�.��.9.:.�g.�.� .

CUB 1.203,79 JANEIRO.2013
...........................................................................................................................................................................................

BOVESPA "-0,94% 7.JANEIRO.2013
...........................................................................................................................................................................................
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AÇÕES PETR4 20,08 -1,95%
VALE5 40,35 .. -1,99%

Lourival Karsten
lIiarsten@netuno.eom.br
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COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT • -0,07%
OURO 'IDI' 0,02%

US$ 113,860
US$ 1648,400

Temas para 2013 .çÂM.��º ç.º.�.J:».� �N.p.� y.ª� .
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LIBRA (EM R$) 3,2629 3,2661 .-0,1%os grandes temas que nortearão a economia brasileira no pró

ximo ano e também nos anos seguintes:

ÔllUS deulo
,

a co
O envelhecímento da população brasileira
provocara ao longo dos próximos anos um
crescimento significativo damassa de pessoas
inseridas napopulação economicamente ativa.
Além de uma queda acentuada nos nascimentos,
continua crescendo a expectativa de vida. Os
setoresmais beneficiados serão a previdência
privada, educação, produtos farmacêuticos,
serviços hospitalares, lazer e recreação, pacotes de
viagem, higiene e beleza emóveis e decoração. O
que preocupa é que,mesmo com Indices baixos
de desemprego, aPrevidência Social não para de
produzir déficits, que precisam ser cobertos pelo
Estado. Se nummomento de pico de contribuições
as contas não estão equilibradas, isto seráum
enorme problema nas próximas décadas. Também
não estamos conseguindo crescer o necessário
para o país se tomarmais .

Energia
o crescimento da demanda por energia é sempre
maior que o percentual de economia desse bem.
Amatriz energética brasileira está fortemente
apoiadaem energias renováveis - especiahnente
hidrelétricas.Além disso, está tendo um reforço
com as usinas térmicas, que utilizam biomassa
- principahnente bagaço de cana - como

combustível. Claro que os resíduos florestais
também têm cadavezmaior importância. Cresce o
aproveitamento da energia solar e dos ventos. Esta
situação permitirá ao nosso país fornecerenergia
para sustentar o crescimento, sem ter de apelar
para um consumomuitomaior de combustíveis
fósseis. A incorporação dos produtores
residenciais ao universo dos geradores de
energia representa uma oportunidade de ouro

para empresas produtoras de painéis solares,
medidores e outros equípamentos, Isso deverá criar
uma nova profissão: a de ínstaladores de geração de
energia em residências.

DIVULGAÇÃO

EtanolPetróleo
A disputa pelos royalties do petróleo é um

capítulo à parte. Todos pensam apenas
em gastar este dinheiro com o custeio.
Amaior parte dosmesmos deveria
alimentar um fundo de investimentos
e servir para aumentar a taxa de
investimento do país para futuramente
sustentar a previdência. Esse setor
demanda um volume imenso de recursos
- US$ 400 bilhões até 2020. Algumas
empresas da região - principalmente a

Weg - estãomuito bem posicionadas para
aproveitar as inúmeras oportunidades

.

que estão surgindo. Existem muitas

oportunidades para empresas dos mais
diversos setores, pois há grande
demanda dosmais diversos tipos de
materiais. Até os estaleiros de nosso
litoral serão beneficiados.

Este setor continua cheio de

empresários oportunistas
e sofre comum débil

planejamento futuro. Claro
que o governo poderia
ajudar, mas os gestores não
estão sabendo aproveitar.
ummercado cativo que
são os carrosmovidos a
etanol. Chegamos à ridícula
situação de ter de importar
o combustível. Existeum
fator novo, que é o avanço
de empresas estrangeiras
no setor. Se porum lado

significa a desnacionalização,
por outro representauma
oportunidade de estabilização.
A tendência dos preços dos
combustíveis é de alta. Por

isso, não há grandes dúvidas
sobre a lucratividade de
setor nos próximos anos.
Aumenta a possibilidade
de fornecimentos de

equipamentos para a geração
de energia elétrica apartir do
bagaço da cana, beneficiando
empresas locais.

Equipamentos
O setor de agronegócio está cada vezmaismecanizado e_as oportunidades não se resumem em tratores e

implementas. Existem cadavezmais instalações de tratamento e armazenagem espalhados pelo país, bem
como unidades de industrialização, embalagem, sistemas integrados de geração de energia, instalações
para irrigação e um sistema diversificado de equipamentos. As oportunidades continuam àumentando.
Estão sendo abertas constantemente novas áreas de cultivo.Amecanização também avança.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1139
Primeiro Sorteio
20 - 21 - 22 - 26 - 33 - 50

Segundo Sorteio
05 - 08 - 10 - 11 - 16 - 30

LOTOMANIA
·SORTEIO N° 1306
02 - 09 - 10 - 29 - 35
36 - 43 - 46 - 49 - 53
54 - 55 - 57 - 60 - 63
64 - 82 - 83 - 91 - 92

QUINA
SORTEIO N° 3087
15 - 16 - 41 - 46 - 47

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÁO N° 04725
1 ° 78.607 500.000,00
2° 12.393 32.600,00
3° 50.655 32.000,00
4° 81.965 31.600,00
5° 19.610 30.446,QO

MEGASENA
SORTEIO N° 1457

,15 - �q - 34 - 4? - 49,- 59
" 1·t" t ,., ... "-:rrtl't-'&.tl 1.11 "'lJ' J 1"1 t 'f t "I""'! t ti I , ••

..

Fertilizantes
Este é o único ponto negativo naprodução agrícolanacional. O país não é

autossuficiente em adubos. Embora não seja um negócio com investimentos

reduzidos, as perspectivas de retomo são boas. Nestamesma categoria podem
ser incluídos osmedicamentos para uso animal.
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O g<;>verno federal liberQ�, no fim do ano passado,
lIma quanuffEle RS' r�·tnilB6es'para!'Prefêitma recupe
rar a área. Por ironia, caberá ao próprio Leutprecht
','ajudar a ativrar essa estrutura, pará que ,seja defi�ti�
vamente usada pela comunidade e atletas locais.

, alé.rn disso, Jélfagyá do Sul precisa re�tivar o nrQ,�
grama Segundo Tempo. Ele também foi desativado.
Esse projeto atendia crianças carentes em atividades

esporffvas e eaucacionais tlos contraturuos das aiílas
escolares. Programas desse porte têm o princípio de
"lião apenas estimülàr as ,moas práticas esportistas,
mas ajudarna formação debons cidadãos.

,
1

": ,I .' "
a.r

'

(lo Sul precisa reatlvar o
programa Segundo Tempo. Esse projeto
atendia. c�anças, careutes em aiivida,des ,

esportivas e educacionais

, ,

presiéfente aa FME em 2.6'08' e apresentou ptôble
mas que não foram resolvidos durante a adminís

fração tle''C3ecília'KonelL A pista: se manteve dêsati
vada durante os últimos quatro anos.

Charge

IPTU, MATERIAL
ESCOLAR, IPVA,
DPVAT (SEGURO
OBRIGATÓRIO
DO CARRO),
ALUGUEL,

,..

PRESTAÇAO
PRESENTES
DE NATAL
•••

Do leitor

Definindo a vocação
e iniciando novo ciclo

Odesenvolvimento sustentá

vel é o grande desafio das
cidades e de suas administra

ções. O desafio de Iaraguá do Sul
é ainda maior, já que ela conta

com índices que a diferenciam

positivamente no cenário na

cionaI. Avançamos a passos lar

gos, e a palavra inovação sempre
esteve na pauta dos empreen
dedores públicos e privados de
nosso município. Relembremos
a chegada da Ferrovia, a criação
de pequenas empresas que hoje
são referências mundiais como

a Duas Rodas, a Malwee, aWeg,
a Marisol, a criação da Acijs, da
FERJ-Católica SC, do Jaragua
Tec, a vinda do Senai, do IFSC e

tantos outros.

Em 2012, participei do curso

promovido pela Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável
do Governo de SC - para forma

ção e capacitação de dirigentes
de parques tecnológicos e clus
ters. No módulo internacional

(Barcelona), estudamos e ob
servamos o modelo de diversas
iniciativas que tiveram a parti
cipação do setor privado, públi-

co e da Universidade, chamada
de Tríplice Hélice. Lá, as ações
iniciaram-se no momento em

que a economia europeia estava
no seu auge. Os investimentos

em parques tecnológicos e nos

clusters de inovação foram fei
tos olhando para o futuro. E os .

resultados mostram a assertivi

dade dessas ações.
Assim como os produtos, as

organizações públicas e privadas
possuem um ciclo de vida. Em

algum ponto do ciclo é necessá
rio ocorrer uma inovação, uma
transformação no rriodelo, para
assim, no melhor momento, ini
ciar-se outro ciclo.

O editorial do Correio do
Povo do fim de semana passa
do abordou a oportunidade de

Jaraguá receber um dos 12 Dis

tritos de Inovação, da parceira
entre Governo do Estado, Pre

feitura, Universidades e Em

presários. Os gestores públicos
e privados entenderam a neces

sidade de iniciar um novo ciclo.

O momento é agora.

Mareio Manoel da Silveira

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o horror vem aí, ..
Era só o que faltava, o que agora vai entrar na

moda. Já vou contar, antes preciso dizer que al
guns fazem bico quando digo emminhas palestras
que ética é palavra fora do dicionário comercial.
Raríssimo achar uma pessoa ética. Conheço mui-

. tas da boca para fora, isso sim. Já nem considero os

"distraídos" que anunciam descontos de 70%, 80%
nos produtos. Você chega à loja a procura dos tais

produtos e ouve como resposta que ou já foram
vendidos ou são estes ... Você olha e é puro lixo. Ou
você acha mesmo que existe algum produto que
possa ser reduzido em seu preço real em até 75%?

Acreditar é crime de ingenuidade.
Mas o que eu quero mesmo contar é a novida

de que vem dos Estados Unidos. Primeiro é preciso
lembrar que foram os americanos que criaram os

sanguinários programas policiais na tevê. E com es

ses programas imundos, criaram a expressão: - Se
\

sangra, lidera. Quer dizer, quanto pior, quantomais
sanguemais audiência. Não importa a qualidade da
audiência, para vender comerciais, anúncios, o que
impressiona o comerciante tapado são os números
da audiência, não a qualidade...

Pois agora a novidade entra nomundo editorial
das revistas. Os "grandes" editores descobriram que
os títulos, asmanchetes com palavras vulgares e até
palavrões vendem mais... A venda de revistas anda

por baixo, as redações estão tomadas por jovens,
mulheres especialmente, semi-analfabetas e vul

gares, lá como aqui. Elas falam palavrões, escrevem
mal e se acham. Pois houve quem achasse gue aí es
tava a "nova" tendência, escrever chulices, palavras
quase obscenas e textos "leves", bem ao gosto da
maioria dos leitores, segundo as pesquisas. Cruzes!
E amoda vem dos Estados Unidos...

A Internet já passou a foice na esquálida leitu
ra dos jovens, já lhes tirou o pouco que tinham de

conhecimentos gramaticais e o quase nada que ga
nharam de educação dos pais, haja vista, as vulgari
dades que dizem nas tais redes sociais. E agoravem
amoda americana. Já, já estará aqui. Esperem .

Tipos
Tenho vários amigos DJs. Eles animam o que há

demelhor no litoral catarinense. E o que ouço deles
é de arrepiar os cabelos do braço... Garotas lindas be
bematévomitar, atéperderos sentidos, entregam-se
facilmente aos que avançam o sinal com algum "cré
dito". Umas pobres coitadas, enfim. E os homens,
bom, homens mesmo parece que não há, eles têm
sido procurados mas não foram achados... Só tipi
nhos vazios, de sorriso abobado e latinhanamão. Se

alguém com cabeça duvidar, que dê uma voltinha

por aí. Parece tudo festa deHalloween...
,

Otima
O quemaismata nomundo é a gripe. Na Índia

são os homensmatando e estuprando mulheres...
Pois agora o governo indiano vai publicar em to

dos os lugares fotos, endereços, idade, tudo so

bre os estupradores. É assim que se faz. E nós por
aqui temos que fazer o mesmo; mais ainda: botar
na soga os menores de idade, mostrar-lhes a carà
e dar-lhes a devida lição, do tipo que se dá nos

galpões .... Se não aprenderem, vão, pelo menos,

aprender a gemer.Vagabundos!

Falta dizer
Umaboapara começaro ano. O Jornal daAsso

ciaçãoMédicaAmericana publica a seguinte novi
dade: - "Pessoas com excesso de peso e os obesos'

moderados vivem um pouco mais do que aquelas
com peso normal". A pesquisa foi feita ao redor do
mundo e envolveu mais de 3 milhões de pessoas.
Bah, vou lá fora dar uns pulos!

Diretor: Nelson Luiz Pereira •Chefe de Redação: Márcio Schalinski· rnarcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e Patricia Moraes
• redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380 • 9161 4112·Horário de atendimento: 8h às 17h30
I • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e EditoraCorreio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÍTICA 141 TERÇA-FEIRA,8 DE JANEIRO DE 2013 www.ocponline.com.br

Prefeitura

Metas de 100 dias
dá cara ao governo

Revisão das funções das Casas da Cidadania
e estudo das despesas estão entre prioridades

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

Verônica Lemus

Com a criação de um plano
de metas para os primeiros

100 dias de trabalho do novo

governo de Iaraguá do Sul, o

prefeito Dieter Janssen (PP) es
pera demonstrar para a popula
ção qual será a cara que terá a

sua gestão pelos próximos qua
tro anos de mandato. O plano
foi apresentado aos secretários
ontem pela amanhã, em pri
meira reunião oficial com todos
os nomeados para os cargos do

primeiro escalão.
"Não esperamos resolver to

dos os problemas do município
em apenas 100 dias, mas são pe
quenas ações que já servem para
mostrar o tipo de trabalho que

queremos desenvolver: eficiente
e com economia", disse o prefei
to. Como principais ações, Dieter
citou a criação de uma pequena
comissão para avaliar a real ne
cessidade e estrutura das cinco
Casas da Cidadania (Rio Cerro,
Santa Luzia, Garibaldi, Nereu Ra
mos e Rio da Luz).

O prefeito confirma que o

serviço será interrompido, mas

que dependendo da análise da

equipe, elas poderão ser reaber

tas, com uma estrutura e servi

ços mais eficientes. A comissão
é composta pelo presidente da

Fundação Instituto de Pesquisa
e Planejamento Físico-Territo
rial (Ipplan), Benyamin Parham

Fard, o secretário de Finanças,
Sérgio Kuchenbecker, e pelo pre- "

sidente do Instituto de Seguri-

dade dos Servidores Municipais
(Issem), Justino da Luz.

Além disso, ainda no plano
de metas, está um levantamento
do to�al de aluguel pago pela Pre
feitura, que pode levar Dieter a
decidir pela construção de um

novo prédio, anexo à sede da

administração, a fim de reduzir
ao máximo as despesas com lo

cações. Na área da Defesa Civil,
o prefeito anunciou que serão
mantidos os atuais 20 funcio

nários, "mas que durante o tem

po em que não houver eventos

(da natureza) eles retornem aos

seus respectivos cargos", disse
Dieter Janssen.

A solução do impasse sobre
a ponte que liga o bairro Rau ao

Amizade, a revisão do sistema de
transporte público coletivo e da
lista de consultas de especialida
des nos postos de saúde também
fazem parte das metas para os

100 primeiros dias.

REUNIÃO
No fim do
encontro com

secretariado,
Dieter conversa
com Possamai

Saúde

Prefeitura estuda local para aUPA
Com a liberação do governo

federal de R$ 1, 4 milhão para a

construção da primeira Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) de
Iaraguá do Sul, cabe agora à Ad

ministração a definição do local
onde será erguida a unidade. A

princípio, de acordo com o se

cretário de Saúde,Adernar Possa
mai (DEM), o estudo previa a obra
no bairroVilaNova.

"Quando foi encaminhado o

projeto (para o Ministério da Saú-

de), tinha que se definir um local.
Mas existe a possibilidade de fazer
a alteração da área até a data da

implantação (da UPA)", afirmou
o secretário. Segundo ele, uma
equipe técnica e integrantes do
setor de planejamento farão o

estudo para definir uma outra

região, mais estratégica, com o

acompanhamento do prefeito,
Dieter Ianssen (PP).

Segundo o prefeito, a cons

trução da UPA faz parte do plano

de metas d9S 100 primeiros dias.
"Não que vai estar pronto nesse

período, mas queremos adiantar
bastante a questão", afirmou o

prefeito. Isso porque é somente

após a definição do local é que as
"

licitações necessárias para o iní
cio da obra poderão ser abertas; O
prefeito pretende terminar oman
dato com três UPAs instaladas. A
dificuldade, segundo Possamai,
será a obtenção de verbas para as

outras duas unidades previstas.

Bairros

Ujam entrega lista de
pedidos ao prefeito

Mais médicos atenden
do nos postos de saúde, mais
creches e mais programas
voltados para os jovens. Essas
são as três principais reivindi
cações da União Jaraguaense
de Associações de Moradores

(Ujam) que foram entregues
na forma de carta ao prefei
to de Iaraguá do Sul, Dieter

Janssen. Pavimentações de
ruas e melhorias no serviço
de transporte público tam

bém constam no documento.

Segundo a presidente da

Ujam, Andrea Ziehlsdorff, a

carta contém as mesmas rei

vindicações elaboradas pelos
moradores e presidentes de

associações de bairro que se

riam entregues à Janssen e aos

demais candidatos quando
estes ainda disputavam o plei
to eleitoral, em 2012. "Mas foi
uma eleição tumultuada e os

candidatos estavam sempre
ocupados. Por isso encami
nhamos as sugestões agora",
justificaAndrea.

Na área da saúde, além de

pedir o aumento no número
de médicos para atender nos

postos de saúde, a entidade rei
vindica também "mais equipes
de Estratégia Saúde da Família
e a construção de três Unida
des de Pronto Atendimento
(UPAs), "que já estão no pla
no (de governo) do Dieter",
reforçou Andrea. A solicitação
é para que as unidades sejam
implantadas em regiões que
atendam às localidades de
Santo Antônio, Vila Lalau e

Barra do Rio Cerro. A Prefeitu
ra garantiu a instalação de uma
UPA, que tem previsão de ser

erguida este ano. Porém a loca

lização ainda não foi decidida.

Para o setor social, a presi
dente da entidade sugeriu na

carta que o prefeito eleito in
clua o município no programa
Brasil Carinhoso, do governo
federal. Esse projeto destina
verbas para a construção de
creches- e outros benefícios

para as famílias de baixa renda
com crianças de até seis anos

de idade.
Além disso, a entidade tam

bém sugere a implantação de
dois plantões sociais, um no

Centro e outro no Terminal

Rodoviário, para atender pes
soas com problemas familia
res, envolvimento com drogas,
entre outros.

Social

"É preciso criar em Jaraguá
do Sul a cultura de que as pes
soas, ao encontrarem gente
nas ruas pedindo _dinheiro ou

com outras necessidades, que
"liguem para o. plantão social

para que se verifique se essas

pessoas precisam de auxílio

médico, moradia, etc.", disse
Andrea. Mais praças e áreas de
lazer nos bairros também são

pedidos da Ujam, principal
mente para atender os jovens,
como uma medida de preven
ção ao uso de drogas. "Iaraguá
do Sul deixa a desejar em la

zer, esportes, "enfim, espaços
para que as famílias possam
ter uma vida com mais quali
dade", criticou a presidente. O
prefeito recebeu as reivindica

ções e vai avaliar os pedidos.
Segundo ele ressaltou, a atual
administração pretende ouvir
vários setores da comunida
de para discutir os projetos de
melhorias.

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
• SAÚDE
• Médicos atendendo nos Postos
de Saúde para consultas

• Estratégia Saúde da Família
nos bairros

• Construção de três Unidades
de Pronto Atendimento (UPA)
próximo aos bdirros Barra do Rio

Cerro, Santo Antônio e Vila Lalau

• SOCIAL
• Creches
• Implantação do programa
do governo federal "Brasil
Carinhoso"

• Plantão Social com unidade no

Centro e no Terminal Rodoviário
• Programas para jovens, com
mais espaços para lczer e
palestras educativas

• SEGURANÇA"
• Guarda municipal, estrutura
atendendo no Centro para
preservação do patrimônio
público e auxílio no trânsito

• MOBILIDADE
• Revisão do preço do asfalto
• Revisõo do valor do preço da

passagem de ônibus
• Ar condicionado nos ônibus
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Estreia
A partir de hoje, volto a assinar
a coluna Plenário do jornal
O Correio do Povo, assim
como a editaria de política. O
compromisso diário é o de trazer

informações contextualizadas
que deem aos leitores um

panorama do que ocorre nos

bastidores políticos e como as

decisões tomadas por prefeitos
e vereadores podem afetar a
vida de cada um de nós. Conto
com a contribuição de todos
através de críticas e sugestões.
Boa leitura!

'Gabinete
Além de Fernanda
Klitzke (PT), na
Secretaria de Governo,
outramulherganha

'.1 força na aijfll�1\i:stração.
EmanuelaWolff assumiu
aDiretoria Especial
de Apoio à Chefia de
Gabinete. Emanuela é
filiada ao PMDB, esposa
do deputado Carlos
Chiodiúí e já ocupou
função parecida, no
gabinete da ex vice-

-

prefeita, RosemeireVasel.

Diretoria
doPSD
Lorival Demathê é
mesmo o nome sugerido
pelo PSD da região para
assumir a Diretoria
Geral da Secretaria
de Desenvolvimento
Regional, no lugar de
ValériaVerbinen, com a

reforma administrativa
anunciada pelo
governador Raimundo
Colombo. 1\pós a

. derrota nét§ ,elt!içõ�S .

municipais. em Iaraguã,
.

é praticamente
consenso no partido
que brigar pelo
comando dapasta, sob-
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Patricia Moraes
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A inovação na Saúde

No quarto mandato, o experiente
Luiz Carlos Tamanini (PMDB) re

servou os primeiros dias de janeiro para
se debruçar em duas propostas. A pri
meira é a reforma administrativa, que
mudará a estrutura da Prefeitura de Co

rupá. Uma das alterações avaliadas está .

na Fundação de Cultura, Esportes e Tu

rismo' que deve ter status de Secretaria.
Mas a grande aposta de Tamanini para
esta gestão é o projeto que passará a ad

ministração do Pronto Atendimento da
cidade para o Hospital Jaraguá. O texto

está sendo elaborado e será motivo de
reunião esta semana entre Tamanini,
a secretária de Saúde, Bernardete Hill

brecht, e o diretor do Hospital Iaraguá,
Jefferson Gomes. Segundo o prefeito, o
projeto, que assim como a reforma ad
ministrativa precisa de aprovação dos

vereadores, deve chegar à Câmara até o

dia 15 de fevereiro.
O objetivo da mudança é fazer com

que a população tenha um atendimento
mais profissional, inclusive com a reali

zação de pequenas cirurgias e a dispo
nibilidade de especialistas na área de

neurologia e cardiologia. O corpo clíni
co será de responsabilidade do Hospital
Iaraguá, assim como os demais funcio
nários. A previsão é que o município re-'

passe à unidade de saúde R$ 130mil ao
mês. Hoje o custo, sem contar as des

pesas com água, luz e telefone, gira em
torno de R$ 100 mil mensais. Para Ta

manini, que pretende fazer deste pro
jeto a marca da sua quarta gestão, as

parcerias público-privadas representam
uma solução viável para vários setores,
inclusive a saúde.

DIVULGAÇÃO

onte é prioridade
Prefeito Dieter Janssen (PP) esteve reunido ontem à tarde com o

secretário de Urbanismo, Ronis Bosse. Os dois conversaram sobre a

polêmica ponte entre o Rau e o Amizade. Cumprindo uma de suas

promessas de campanha, Dieter espera ter a definição até o fim do
mês do local onde deve ser construída a estrutura, para logo em

seguida dar encaminhamento aos trâmites necessários para a obra.

Férias não foram depositadas
o secretário de Finanças de Iaraguã do Sul, Sérgio Kuchenbecker, anuncia que
até o dia 14 de janeiro devem ser pagas as férias dos quase quatromil servidores
municipais. O valor deveria ter sidó transferido no dia 28 de dezembro do ano

passado pela administração anterior. "A explicação para o atraso é de que não havia
dinheiro no caixa", afirma Kuchenbecker . Segundo ele, parlei, o benefício deveria
estar na conta dos servidores dois dias úteis antes do início do recesso.

Metas 100 dias
Ontem pela manhã, Dieter
Janssen reuniu todo o

secretariado para uma reunião
de mais de duas horas. Na

pauta, avaliação da estrutura e a

definição das metas dos 100 dias
de trabalho. "Queremos dar o
tom do que vai ser este governo já
nesse período", avisa o prefeito.

Longe do PT
Ex-deputado estadual, Dionei
Walter da Silva, afirma não
ter interesse em voltar ao
PT. Apesar de O' clima ter

esquentado no PDT durante as

eleições, Dionei garante estar

bem na sigla, conseguindo a

adesão de novas lideranças.

Será uma porta do

Hospital Jaraguá aberta
no município de Corupá..

Do prefeito Luiz Carlos Tamanini
(PMDB), sobre projeto que
repassa a administração do
Pronto Atendimento da cidade

para o Hospital Ja.ragu4.

Relatório
e mutirão
A segunda semana de trabalho
do prefeito Laura Frõhlich (PSD)
vai seguir em ritmo acelerado.
Como não aconteceu transição
em Guararnirim, os novos
secretários estão fazendo um
relatório completo de cada área

para que depois seja traçado
um plano de metas detalhado.
Além disso, segundo o diretor de

Comunicação, Albino Flores, nesse
primeiro período, a Secretaria de
Obras tem promovido um
mutirão pela cidade, incluindo
sábados e domingos.

Mudanças
no Issem

.

Já está na Câmara deVereadores

projeto de lei que altera o regime
previdenciário dos servidores da
Prefeitura de Iaraguá, Segundo
o presidente do Issem, Justino
da Luz (PT), o texto deveria ter
chegado ao plenário ainda no ano
passado, o que não aconteceu.
Asmudanças aumentam os'
benefícios aos servidores, que
agora poderão incluir o cônjuge
como dependente.
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IPTU

Camês serão emitidos emmarço
Pagamentos em cota

única até 10 de abril
terão descontos de

18%. Contribuintes
em dia têm mais

12% de abatimento

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Na próxima semana deve ser

lançada licitação para con

tratação da gráfica responsável
pela impressão dos carnês do

Imposto Predial Territorial Ur
bano (lPTU) em Jaraguá do Sul.
A previsão é de que a conta

chegue até as casas dos muní

cipes em março, com correção
de 5,9%, de acordo com o Índice
Nacional de Preços ao Consu
midor (lNPC). O decreto autori

zando reajuste foi assinado em

dezembro de 2012, pelo então

prefeito, Irineu Pasold. Antes

disso, a Câmara havia rejeitado
a proposta de 6,9% de reajuste

enviada pela ex-prefeita Cecília
Konell.

Para a quitação em cota úni

ca até 10 de abril está previsto
desconto de 18% e para os con

tribuintes que estiverem em dia
com o pagamento do tributo, há
mais 12%. A liquidação também

poderá ser realizada em oito par
celas, segundo o secretário de Fi

nanças, Sérgio Kuchenbecker. A

arrecadação com IPTU de 2013

deve chegar à casa dos R$ 14 mi

lhões, 3% do orçamento munici

pal para o ano.

Dos municípios que com

põem o Vale do Itapocu, apenas
Barra Velha já começou a distri
buir os carnês. Na cidade onde

grande parte dos moradores de

Jaraguá do Sul veraneia, os car

nês podem ser retirados até o dia
20 de janeiro, das 9h às 11h e das
13h às 19h, no setor de Cadastro
-da Prefeitura. O valor pode ser

parcelado em até 10 vezes, desde

que a parcela não seja inferior a
R$ 20 ou quitado integralmente,
até 10 de fevereiro, com descon
to de 10%.

-

O IMPOSTO NA R GIAO

• GUARAMIRIM
• A distribuição inicia na segunda
quinzena de fevereiro, com reajuste
de 7,82%. O pagamento poderá ser

realizado em até seis parcelas ou

em cota única até 15 de abril, com
desconto de 20%. Para os pagamentos
em 15 de maio, o desconto é de 10%

e, em 17 de junho, de 5%.

• MASSARANDUBA
• Os carnês serão emitidos com

correção de 7,82%, de acordo com

o IGP-M, mais 3% de atualização da

planta genérica de valor territorial.
Eles podem ser retirados a partir do
dia 10 de fevereiro, no setor de tributos
da Prefeitura, das 7h30 às 11 h30 e

das 13h às 17h. O vencimento do

pagamento à vista, que garante o

desconto de 20%, será no dia 11 de

março. Para quem optar pelo desconto
de 10%, o vencimento será no dia 11

de abril. Já o desconto de 5% ocorre

para quem pagar no dia 11 de maio.

O contribuinte ainda tem a opção de

parcelar a conta em seis vezes.

.SCHROEDER
• Com correção de 5,9%, de acordo
com o INPC, os carnês começarão a

ser entregues na segunda quinzena de

janeiro, em locais a serem divulgados
após dia 22, quando os funcionários
retornarão das férias. Os pagamentos
podem ser realizados até 12 de

março, com 20% de desconto, ou até

12 de abril, com 10%, além de até.
três parcelas.

• CORUPÁ
• "Até o dia 21 de janeiro, o prefeito Luiz
Carlos Tamanini deve assinar decreto
com o reajuste do IPTU. Os carnês

serão enviados aos munícipes até a

segunda quinzena de fevereiro.
Os pagamentos em cota única,
com 20% de desconto, poderão
ser realizados até 15 de março ou

..

parcelado em sete vezes.

Rede Cegonha

R$ 3,6milhões para [araguá do Sul
Umanotícia que deve trazermais tranquili

dade para as mulheres que utilizam o Sistema
Único de Saúde (SUS) para o acompanhamen
to da gestação e da saúde de seus filhos recém
nascidos. O Ministério da Saúde autorizou a

implantação da Rede Cegonha em Iaraguá do
Sul.OHospital eMaternidade Iaraguá foio úni
co hospital da região selecionado para receber
o recurso. A publicação no Diário Oficial saiu

eIIl: dezembro do ano passado, mas só agora os
investimentos serão disponibilizados.

O município será beneficiado com R$
3,6 milhões, valor que deve ser investido na

melhoria e humanização dos atendimen
tos relacionados à gravidez, partos e cui
dados pós-parto. O valor será repassado
durante todo o ano. em parcelas mensais.

Segundo o diretor do hospital, Jeferson Go

mes, aindà não existe uma definição de como
será a aplicação destes valores na unida

de, pois é necessário um plano de ação para
detalhar como o recurso será distribuído.
Conforme o governo do Estado, 50% da ver

ba (R$ 1 ,8 milhão) são para ao pagamento de
custeios. A outra metade, também de R$ 1,8
milhão, será encaminhada a' investimentos

pré definidos no programa, como a constru

ção de um Centro de Parto Normal (R$ 960

mil), a instalação da Casa da Gestante (R$
720 mil) e a construção de uma UTI (R$ 120

mil). Gomes explica que a expectativa é po-

sitiva. "Queremos que o dinheiro saia logo
para efetivar a operacionalização", destaca.
O gerente de Saúde da Secretaria de Desen

volvimento Regional (SDR), Silvio Chaves, diz
que não existe nenhum plano específico, pré
requisito para o depósito do dinheiro.

Mesmo no aguardo do plano de investi

mento, o diretor Jeferson Gomes afirma que
as melhorias proporcionadas pela verba são

de extrema importância para as mulheres que
procuram auxíliomédico pelo SUS. "Podemos

adquirir novos aparelhos, melhorar a estrutura
de leitos e qualificar os profissionais de saúde",
pontuou.Aunidade éparticular,mas possui 25
leitos reservados parapacientes do sistema pú
blico. Dos 300 partos realizados por mês, 80%
deles são de convênios do SUS. 110 dinheiro re

passado pelo governo federal paga apenas es

tes atendimentos, mas não permite melhorias
.

na estrutura, pois não sobra", lembra Gomes.

Apoio à mulher

A Rede Cegonha é um programa do go
verno federal que organiza os cuidados ma
terno- infantil. A estratégia é que os serviços
do SUS sejam descentralizados e possam ser

executados por estados e munícípíosO ob-

" jetivo é que a mulher tenha auxílio integral
desde a confirmação da gravidez até o se

gundo ano de vida do filho.
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RITMO

A exemplo dos

anos anteriores,
as apresentações

dos músicos

participantes irão
além dos palcos da

Scar. Proposta é
levar aos bairros

Femusc

Que rufem
os tambores
Falta menos de duas semanas para o início

do maior festival-escola da América Latina

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

Bárbara Elice

clima é de

contagem
regressrva
para o iní
cio da oi
tava edição

do Festival de Música de
Santa Catarina (Femusc).
Com as atrações principais
definidas, alunos inscritos

e convidados anunciados,
a comissão organizadora
agora se dedica às novida
des para o evento de 2013.

Com o tema "Do mundo
todo para o mundo da mú
sica'" o festival acontece de
20 de janeiro a 2 de feverei

ro, em Jaraguá do Sul.

Além do Femusc Jovem,
voltado para músicos com

idade entre 12 e 17 anos, e

a parceria com. a London

Pub, o espaço Piano Bar, na
Sociedade Cultural Artística

(Scar), voltou a ser um palco
aberto para os alunos ins

critos tocarem ritmos como

salsa, jazz, forró e até regga
eton. "Existem muitos músi
cos diferentes, alguns tocam
em trio elétrico na Bahia, por
exemplo", detalhou o diretor
executivo do Instituto Fe

musc, Fenisio Pires Júnior.
Outra novidade é o ca

minhão com showroom de
instrumentos musicais que
ficará estacionado no pátio
na Scar. De um lado, as em
presas Stanford e Yahama ex-

põem os produtos para o pú
blico experimentar. Do outro

lado do caminhão, haverá
um palco livre com estrutura

para show com até quatromil

pessoas. A Yamaha também
vai oferecer uma oficina de

ajuste e afinação de instru
mentos de sopro. "Queremos
levar o caminhão para dois
bairros na cidade, mas ainda
estamos definindo quais", co
mentou Júnior.

Segundo o diretor do ins

tituto, são esperados mais de
800 participantes, vindos de
28 países. "O principal é que
neste ano têm as grandes es

trelas e estamos ampliando
as apresentações para fora
da Scar. Vai ter uma invasão

na cidade", comentou.

FEMUSCIDIVULGAÇÃO

ARQUIVOOCP

\
\
\ .

MARCELO ODORIZZIITIBA/FEMUSCIDIVULGAÇÃO

Aos poucos, a cidade conreça-a ..entrar.no ritmada
música. A largada já foi dada com a exposição foto-

o

gráfica instalada no §egun1o piso do Jaraguá. do $lJI
Park Shopping. São 24 painéis, com 1,70m de altura,
com registros das edições anteriores do evento.

Em dezembro de 2012, a exposição foi. apre
sentada na sala de exposições do Centro Cultu
ral da Scar e no hall da Assembleia Legislativa de
Santa Catarina, em Florianópolis. Depois, deverá
percorrer outros destinos, com o objetivo de di-

vulgar o evento.
o

o
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o Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhas
T .Â
15° 27°

São Miguel
do Oeste

T .Â
22° 27° Joaçaba

T .Â
19° 25°Chapecó

T .Â
21 ° 26°

Terça-feira
com chuva e

temporais 'Lages
T .Â
19° 25°Tempo instável com

pancadas de chuva a partir
da manhã do Oeste ao
Litoral Sul. Nas demais

regiões, chuva isolada
no início do dia e entre

a tarde e noite devido ao

deslocamento da frente
fria. Risco de temporal
com chuvamais forte por
algunsmomentos e granizo
isolado. Temperatura com
sensação de ar abafado.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
o 6h Norte 4km/h 76
o 9h Norte-Noroeste 4km/h 76
o 1:2h Nordeste 5km/h 53
o 15h Leste-Nordeste 9km/h 41

13mm

80%
o 18h Leste-Nordeste 13km/h 39

de possibilidade
o 21 h Leste-Nordeste 13km/h 51 de chuva.

Cínema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1

.

• As Aventuras de Pi - Dub. - 13:30, 16:00, 18:30
• O Hobbit - Dub: Uma Jornada Inesperada - 21 :00
• ARCOIRIS 2
• Detona Ralph - Dub. - 14:00 16:10 18:20 20:30
• ARCOIRIS 3
• De Pernas Pro Ar 2 - 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21 :30

udoku

Preencha um quadrado . O

9x9 com números de 1 a 9 .�
::::s
-

O
CI)

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
o Oh19: 1,6m o 11h41:0,9m
o 13h32: 1,4m • Baixamar

MINGUANTE 5/1 • Baixamar o 7h: O,2m
o 9h19: O,3m o 18h43: O,1m

Tábua
o 19h49: O,1m

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

CRESCENTE 18/1
o 12h23: O,8m o 1h: O,6m
• Baixamar o 12h39: O,5m
o 7h16: O,3m • Baixamar

'CHEIA 27/1
o 18h38: O,1m o 6h53: O,2m

o 18h09: Om

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Use óculos de sol

/Joinville

T .Â
16° 32°fra

T .Â
15° 28°

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 30°C

Rio do Sul

T .Â
19° 27°

Blumenau
T .Â
20° 33°

19°C

31°C

Não/
esqueça
de tomar
água!

QUINTA
MíN: 15°C
MÁX: 27°C

SEXTA

MíN: 14°C
MÁX: 26°C

FI 'anópolis
T .Â
23° 30°

São Joaquim
T .Â
17° 26°

Criciúma
T .Â
21° 30°

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Palmeira do Maranhão, também chamada coco-de

-indaiá / A polícia federal dos EUA
2. Rodeio / A cantora e compositora popular norte-ame

ricana Baez, participou do festival de Woodstock, em
1969

3. Pequena enseada / Rádio e Televisão Cultura
4. O fim de ... Goethe / Não continuar

5. O astrônomo norte-americano George Ellery (1868-
1938), que emprestou seu nome ao telescópio mais
famoso do mundo, situado no monte Palomar, na Ca
lifórnia / O número de lados do eneágono

6. A atriz Moraes das telenovelas e do cinema / Uma al-
ternativa

7. Festa pública nos terreiros de candomblé
8. Pessoa Jurídica / Fazer funcionar
9. As vias públicas urbanas onde transitam os veículos I

Variedade de café muito apreciada
10. Experimentar sensação de mUito calor, de queima I

O cineasta francês Besson, de "O Quinto Elemento"
"1011. Espécie de sapo grande I Tecido aveludado, muito

macio, feito de seda, algodão ou lã
_

12. Parenta consanguínea / O músico Francis, de "Tro- 11

cando em Miúdos"
13. Parte inferior do lombo do porco I Arame esticado 12

em que se penduram as roupas lavadas para que se-

quem.
13

VERTICAIS
1. A escritora inglesa Christie (1890-1976), famosa por

seus romances pohciais / Atividade prática
2. Local onde grande quantidade de aves põem seus ovos

e é consideraco de preservação ambiental/Tristonho,
que perdeu a alegria

3. País do norte da África, às margens do Mediterrâneo,
vizinho do Marrocos / Gesto afetado

4. Abreviatura (em português) da Jordânia I Entonação
marcante que se dá para ressaltar alguma palavra ou

expressão
\

5. Sigla de um estado que faz divisa com o Pará / Uma
negativa inglesa I Rádio Patrulha

6. Adágio, provérbio / Contração dos pronomes Ibe e a

7. Qualquer material que sirva para encher ou revestir
internamente alguma coisa / Passar por uma série

progressiva de transformações
8. Holandês I (Med.) Alucinação auditiva, som imaginário
9. Descrente / -A escritora cearense de Queirós (1910-

2003), de "O Quinze".

2. 7 83 4 6 9

2

'11
II

\

II II II II
II

.

II

II
II

II
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4

5

6

7

8

9
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Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Como fazer um shorts ie dye
Se tem urna tendência que está bombando nesse verão é
o shorts. A cada dez garotas, nove estão desfilando por aí
com eles. E dentre todos os modelos o que mais se destaca,
é o tie dye, que além de ser diferente traz o frescor do
verão. E como eu sei que nas férias muitas vezes a gente
tem um diazinho commais tempo para testar coisas
novas, procurei na internet (e vou colocar em prática já)
dica de como fazer um shorts tie dye.Achei bem bacana e

digno de repassar. Que tal, vamos brincar?
Você vai precisar de: urn shorts (omeu era um jeans bem
clarinho, quase branco), bacia, pó para tingir roupas (da cor
que você preferir, eu comprei azul turquesa e rosa) e luva.
Como fazer: Na bacia coloque o pó para tingir roupas e

devagar acrescente água fervendo, no meu caso coloque
primeiro a cor turquesa. Coloque urn pouco mais que
ametade da parte de baixo do shorts e deixe uns 10

minutos. Após, retire o shorts, passe na água fria para tirar
o acesso de tinta, torça e coloque para secar. Prontinho!
Quemquiserpode colocar tachinhas ou spikes, ficaumagraça.

TERÇA-FEIRA,8 DE JANEIRO DE 2013 191 VARIEDADES

A nova regata
Esqueçam as regatinhas habituais e delicadas, a nova regata é

praticamente roubada do armário do namorado e traz a ideia

de que foi pego uma camiseta, cortado apenas as suas mangas
e pronto! Estampadas, no estilo mullet, coloridas, ou apenas
com escritas bacaninhas, elas estão por toda a parte e prometem
invadir o seu guarda-roupa já, já!
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Cinema E!Vídeo e formado no curso de Teoria,
Língúagem e Crítica Cinematográfica

, �! Colegas·
1/' i' /1 , , '" III

Grande vencedor do Festival de Cinema (a do orig�i d� HBlade Runner" é genial), o" teneg:o e Rui Urias, acabam relegados ao.pa
de Gramado do ano passado, (e que, roteiro até se sustenta enquanto se propõe a pelde oficiais burros que não' enxergam os

desde então, vem acumulando, prêmios por fazer apenas uma homenagem à arte. O pro- "fugitivos passando do seu lado ou as referên-
/ 'I

onde passa)" o longa "Colegas", de Marcelo blema é que, quando procura fazer alguma cias deslocadas dey"Taxi Driver' e "Psicose".
GaIvão (liQuarta B"), procura fazer uma ho- piada "original", o texto acaba apelando para Ao final, Colegas é um filme leve e des

menagem ao cinema no formato de uma co- concursos de arrotos oumasturbação em ten- contraído, que provavelmente tem mais de

média / road - movie com diversas referências tatívas frustradas de fazer graça. ,"

feitos do que,qualidades. Mas a gr��a dos

'à sétima arte. Entretanto, o roteiro limitado- ,,' Do elenco, Ariel.Goldehberg, (que jáha- atores principais'e a trilha sónora composta
prejudica a proposta inicial, que se salva via trabalhado com o diretor I{o curta "Ou- por sucessos de Raul Seixas acabam com-

apenas pelo carisma do trio principal. .íja"), e Rita Pokk conseguem transmitir ao pensando os seus equívocos.
,,' Najramà, escrita pel9 própr�,o H Galv;ão�

'e

�,tsfnp te�I?o emoção e inocência iq��eIljiês" I 'li'· "

",

i, ,",,"

t�ês jovens com Síndrome' de DoWn fogem" aos seus personagens, mas o (lestaque 'fioa "I Direção:Marcelo"Gatvão.
do instituto onde moram' e embarcam numa mesmo para Breno Viola. O garoto que quer Elenco:Ariel
aventura <:lQ estilo "Thelma & Louise" pelas voar demonstra um ótimo timming cômico e Goldenberg,
estradas.brasílêíras. fipanciandb sua'viagem ,,""" é Tesponsáv;�l pelos mélhores fuomentos do' ;" Rita Pokk»
comassaltos' realízadós com ,utna arma 'de' , longa - com� a hilária �eh:a em lque ei�"leva' Brenr/Vf,ôla,
brinquedo, os três procuram realizar seus' "seu próprio retrato de "procurado' para as-· "Lima Duarte,

'U • ,l.o ,

iii I/'

r�s�ecti'yo� sonhos; yer � ,lparl1,cas� e vo�',,, saltar,,,�m,m:rcaâill�,?,' : • I'. I
j( ,,,, ..;. "Ar:z�!f9\'! �, �

. "Porem, as aventuras do tno acabam colocan-;' 'r". 'E'''o fato oe ter narraçao t!lemLIrné;tY Dil�,ªrj;e. "Bzttence.yrt, ,fi,
r I
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é algo, que sempre contaracorno um ponte Rui Unas, Deto '�,
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Recheado de cítàções cinematográficas, posíjívo,Mas o mesmo não'pode ser di10 d,a Montenegro,,,
vque vão d�snmais'sirp:pl�s-,como os nçmesde, dupla de policiais"gu*e, por.mais qlfe séjaw, "Leo'1��d9
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Novelas Cliq e 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

LADO A LADO - GLOBO - 18R
Laura revela a Sandra que Oswaldo é corrupto e trabalha no jornal que

publicou a falsa matéria sobre ela. Laura diz a Isabel e a Sandra que vai des-
• cobrir se Catarina está envolvida com a publicação das matérias de Oswaldo.
Isabel é convidada para fazer a apresentação de dança em um evento be
neficente. Sandra conta para Laura que está apaixonada por Teodoro. Mario
desconfia que Diva esteja ajudando a esconder algum ato ilícito de Luciano.
Albertinho insiste e Esther concorda em ir ao jogo de futebol. Laura, Sandra e

Isabel combinam de desmascarar Catarina e Oswaldo. Neusinha e Catarina

plantam uma matéria no jornal, difamando Diva. Constância percebe que a

roupa que Gilda veste é de Laura. f\

Gatinhos

para doação!
Estão com oito

semanas, a mãe
é mistura com

siamês. Filhotes
têm oUtos azuis,
são duas fêmeas
ewnmacho.

São lindos!
Contato com
Karin 3371-0982

ou 8407-2998

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19R
Carolina se defende das acusações de Charlô e deixa a empresária

mais intrigada. Felipe discute com Fábio, e Ciça ouve a briga. Juliana con

versa com Analu. Roberta convence Nando a ir ao jantar com ela. Analú
incentiva Juliana à visitar Ciça. Roberta explica como Nando deve se portar
no jantar. Felipe expulsa Vânia de sua casa. Carolina destrata Frô e Zenon.

Ciça se desespera quando Juliana entra em seu quarto no hospital. Charlô e

Otávio se preocupam com Felipe. Nieta e Lucilene acreditam que o homem
descrito por Nenê seja Otávio. Juliana suspeita que Nando tenha contado
seu caso com Fábio para Manoela. Veruska se encontra com Otávio. Charlô
concorda em alterar o contrato com a Positano. Roberta se preocupa com o

nervosismo de Nando durante o jantar. Nenê confirma que Otávio é o homem

que estava com Veruska. Juliana termina seu romance com Fábio.

SALVE JORGE - GLOBO - 21R
Morena e Jéssica veem dois homens suspeitos. Jéssica se sente mal e

todos se preocupam. Lucimar estranha o comportamento da filha. Wanda leva
Jéssica para o quarto de Lívia. Os moradores estranham que Morena não tenha
voltado com Lucimar. Morena cuida de Jéssica. Pepeu não gosta quando Drica
reserva o dinheiro para pagar Salete. Nunes vê Wanda com Morena e Jéssíca,
Theo e Érica se beijam. Sheila reclama do jeito como Morena a trata. Theo pede
para reatar com Érica. Celso recebe o comunicado da ação de Antônia e fica
furioso. Helô questiona Berna sobre a doação para Lívia. Farid não deixa Tamar
dar comida para a nora. Blanca fica com ciúmes de Zyah com as turistas. Wanda
diz que levará Lucimar para a Turquia e Morena se desespera.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes

7/1 Joice K. Dunke Paulo S. Iwasaki Augusto Luís Millesheim Eraldo zunelli Lurdete M. TolI

Anilai Melchioretto Juciane Rabello Sonia M. Winter Carolina Schmitz Eron F. L. Bettoni Manoela Theodoro

Bertoldo schunke Juciane Ribeiro Sonia Volkmann Cristiane W. Prieber Everaldo Makwa Marcelo Graudes

Carina da Luz Karin A. Grandberg Vilma Murara Cristiane Wolter lido D. Vargas Maria Iracema Grimm

Dirciane Wedling - Katia Theilaker Dalva L. Schneider Jadiel Linberger Maristela da Silva

Estefany Gnewuch Lucas Erdmann 8/1 Daniel Fischer Jaqueline T. Krueger Nelson Ferrari

Gisela Schulz Maicon da Rocha Abrão de Miranda Douglas Weiller Jéssica Bramoski Nelson Ferrari

Gislaine Jardem Marcelo R. de Souza Alexandre B. Meldew Edeltraude Millnitz Jucimara liesenberg Odete Tissi

Jaison Luis Roloff Maria A. Luz Alfredo Mohr Ederson Mathias Juraci Bento Ferrari Salete B. Hansen

Jéssica Kniss Marlize Velz Anne M. Mora Eduardo Schiewe leandro Vendramin Thayse Taba

João V. da Silva Krause Otávio Augusto Azevedo Anselmo Dalpra Enzo Spézia.Mesqollnskí , Luis C. Volz Zenita Mass Heidemann

Horóscopo
CV) ÁRIES

.

I o dia requer cautela com pessoas que
podem abusar da sua boa-fé. Não tome
decisões enquanto não estiver seguro(a)
do que deseja Novos planos e atitudes
podem estimular a sua vida amorosa. Via

gem a dois virá a calhar neste momento.
Cor: cinza.

TOURO

Hoje, você pode se dar conta de que
fez uma avaliação equivocada das
suas relações e alguém que julgava
da sua confiança pode se revelar uma

decepção, A fase é crítica nos assuntos

amorosos e pede definições: agora é
tudo ou nada! Cor: tons escuros,

]I GÊMEOS
Bom dia para dividir tarefas e partilhar
projetos com colegas, mas cuidado com
a concorrência! Ótima fase para dar um
novo rumo à sua vida sentimental. Via

gem ou passeio romântico vai estimular o
relacionamento adois. Cor: preto.

f)õ cANCER
Dúvidas ou incertezas podem surgir no
decorrer do dia. Por isso, não tome ne

nhuma decisão importante no serviço.
A noite, aproveite para movimentar sua
vida social. No campo afetivo, procure
agir com discrição e tudo fluirá bem.
Cor: verde.

LEÃo
A tarde, tenha cautela com negóciOS de
risco ou situações que podem fugir ao
seu controle. Não deixe que abusem

da sua boa-fé. Noite estimulante a

dois. Aproveite para tomar uma atitude
mais ousada e surpreender sua cara
metade. çor: marrom.

VIRGEM
O astral revela um conflito entre os seus
mais íntimos desejos e o que os outros
espêram que faça. Priorize as suas von
tades neste dia! Do ponto de vista afetivo,
é melhor esquecer o seu passado, pois só
assim conseguirá ser feliz. Cor: preto.

.o, UBRA
Pense antes de falar ou suas palavras
podem sermal-interpretadas por colegas
de trabalho. Concentre-se em suas

tarefas e evite distrações. Você estará
captando melhor o desejo da pessoa
amada, favorecendo conversas e o

companheirismo. Cor: verde.

ESCORPIÃO
Tente ser mais realista ao lidar com

dinheiro, do contrário terá arrependi
mentos tardios. Dedique-se ao trabalho
de rotina e seus esforços podem ser

valorizados. No amor, é tempo de

separar o que serve do que não serve
mais para você. Cor: branco.

SAGITÁRIO
Hoje, você pode estar um pouco mais

nostálgico(a) que o normal, mas
nem por isso convém se prender a
ressentimentos. Esqueça o passado e

permita-se ser feliz. Caso esteja livre,
movimente sua vida social e conheça
pessoas novas. Cor: laranja.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Tenha cuidado com possíveiS contra

tempos ou situações que podem fugir
ao seu controle no serviço. Mas não
desanime diante dos obstáculos que
surgirem. Dúvida e inconstância podem
balançar seus sentimentos em relação
ao seu amor. Cor: branco.

� AQUÁRIO
..-Y\A Não se envolva nos problemas dos

outros, principalmente quando o assunto
for dinheiro. O dia pede cautela com
falsos amigos e gente opornmísta O
astral é dos mais excitantes nesta noite
e há chance de vitória em uma conquista
amorosarCor: preto.

PEIXES
Há um nítido desejo de se destacar
prOfissionalmente,mas nem por isso você
deve perder o foco de suas necessidades
afetivas. Então, tente organizarmelhor sua
agenda e não deixe sua alma gêmea nem
sua tmniaem segundo plano. Cor.�
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benyamin@biovita.com.br

Prefeitos e vereadores
atentos à mobilidade

Asemana de posse de prefeitos e

vereadores em todo o Brasil foi
marcada pela promessa de novos pro
jetos e de grandes mudanças. Alguns
eleitos aproveitaram a chance para
apostar em meios alternativos à loco

moção motorizada privada (como a

caminhada, bicicleta e ônibus), enal
tecendo estes como instrumentos de
cisivos para a mobilidade urbana de
suas cidades.

O principal destaque ficou por conta
do prefeito eleito em Curitiba, Gustavo
Fruet (PDT), que durante a sua campa-

nha já havia prometido ir de bicicleta à
cerimônia de posse, e cumpriu sua pala
vra quando chegou à sede da prefeitura
acompanhado por dezenas de outros

ciclistas, por sua esposa e por verea

dores eleitos, que também embarca
ram na ideia e pedalaram pela capital
paranaense. Entre as propostas de

governo do novo prefeito de Curitiba
está a criação de mais 300 quilômetros
de ciclovia na cidade, com o intuito de
incentivar a bicicleta como meio de

transporte, principalmente para os tra
jetos curtos. _

O grupo americano Grove cria capas incríveis para iPhone e iPad feitas em

bambu certificado, e no site oficial (www.grovemade.com), você confere
.

centenas de opções, umamais descolada que a outra. Quem quiser, pode
customizar sua própria capinha, enviando a ilustração que deseja. Tem
capinhà a partir de U$79,00, e entrega em todo o mundo.

/

Banco imobiliário sustentável
No mercado brasileiro desde 1944, o jogo de tabuleiro da Estrela ganhou uma
versão ecológica. No Banco Imobiliário Sustentável, o dinheiro foi substituído

por créditos de carbono e o espaço urbano do tabuleiro deu lugar a reservas
naturais. Agora o jogador pode ser dono de companhias de reciclagem
energética, reflorestamento, agricultura orgânica e reciclagemmecânica.

Sonhos verdes
A linha de edredons Ecoline da empresa
blumenauense Altenburg utiliza malha
composta por 50% de fios de puro algodão
e 50% de fios reciclados de garrafas PET,
trabalhando o conceito de sustentabilidade

aplicada aos seus produtos.

I
.. ;. - II
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www.biovit.a.com.br

Cervejaria planta árvores
I

a cada gol marcado
o projeto Alegria no Pé é Floresta de Pé, idealizado pela
Brahma, teve início na última rodada do Brasileirão 2012 e

vai se estender até a Copa do Mundo de 2014. A intenção da
marca é plantar cem árvores para cada gol marcado, além
de investir em outras ações de sustentabilidade. A iniciativa
conta com a parceria do Instituto de Pesquisas Ecológicas
(IPÊ), que receberá investimentos de cerca de R$ 3 milhões

em plantio de árvores, conservação de áreas-verdes,
educação ambiental e geração de trabalho.

"

Onibus elétrico recarregado a cada parada
Pesquisadores daUniversidade de Utah,
dos Estados Unidos, criaram o Aggie
Bus, um ônibus capaz de receber cargas
elétricas através do eficiente sistema de

carga por induçãomagnética que carrega
o veículo enquanto está estacionado, sem
precisar que o mesmo seja abastecido da
forma elétrica tradicional. Através desse

sistema, o Aggie Bus pode ser recarregado
sempre que o motorista parar nos pontos
de ônibus para deixar e receber novos

passageiros e, desta forma, permite que
ele continue a circular pela cidade. Como

asa
' ....

a·

e,IJ.ergia sola,r
Projeto do escritório sueco Kenjo foi
criado para uma família que buscava
uma espaço que pudesse ser usado
como área para relaxar e que também
funcionasse como um quarto extra
para hóspedes. Localizada sobre uma
plataforma flutuante, com acesso direto
à água, a cabine conta com um sistema

de energia solar fotovoltaica instalado
no telhado, iluminação em LED e

janelas de energia eficiente.

os ônibus têm rotas predeterminadas, o'
projeto desenvolvido pelos pesquisadores
americanos tem tudo para dar certo. '

Lâmpada flexível
mais sustentável

queled
o pesquisadorDavid Carroll da
Universidade deWake Forrest, nos EUA,

,

criou uma nova lâmpada de plãstíco flexível,
batizada de FIPEL, que émais econômica,
eficiente emais duradoura que o LED, e não
utilizamercúrio e 'nem resíduos cáusticos
na sua composição. O conceito se baseia
em três camadas plásticas que formam a

lâmpada - compostas pornanopartículas-,
que ficam aquecidas quando a corrente
elétrica passapor elas.

-

Empres!l genuinamente CATARINENSE atua há 20,an05 com
EMPRESTIMO CONSIGNADa a ,--'.,..

.;Sem consulta ao Sfj"SERASA
'Créditos com excelentes taxas
.;Sem Qobrança de seguro e tarifas r

I

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 ,d'
OSqQ.480506 '

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8�OO às 17hOO Opção,'12I - Crédito Pessoal
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Personagem histórico

Henry David Thoreau
Henry David Thoreau foi um
ativista, crítico, pesquisador
e poeta naturalista. Nasceu
em 12 de julho de 1817, em
Concord, em Massachusetts,
nos Estados Unidos. Em 1837,
formou-se em Literatura
Clássica e Línguas e fundou
uma escola, junto ao irmão,
no ano seguinte. Aos 27 anos,
inconformado com o modelo
de sociedade, Thoreau
construiu uma casa em uma

floresta, em um terreno cedido

pelo amigo RalphWaldo
Emerson. Lá, viveu das coisas
que plantava e produzia.
Decidiu que não pagaria
impostos, pois não aceitava
dar dinheiro ao governo,
escravocrata norte-americano

e, por isso, foi preso. Thoreau
foi solto no dia seguinte e,

inspirado na experiência,
escreveu sua obra clássica, o
ensaio ('ADesobediência Civil",
publicado em 1848. Leon
Tolstói recomendou a leitura
ao indiano Mahatma Gandhi.

Henry David Thoreau morreu
de tuberculose em 6 de maio
de 1862, em Concordo
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Pós Graduação 2013

• Gerenciamento de Projetos - início 05/03

• Logística: Gestão, Tecnologias e Processos -Início 05/03
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Aulas noturnas, 3a, 4 a e 5a feiras, quinzenais.

Inscrições abertas.

Pelo Mundo

1991

Símbolo da Surdez

Em 8 de janeiro de 1991, o Congres
so Nacional brasileiro sancionou a

Lei n° 8.160, que torna obrigatório
a colocação do Símbolo Interna

cional da Surdez em todos os locais
de serviço a pessoas com deficiên
cia auditiva. A lei, assinada pelo

.

então presidente Fernando Collor,
também proíbe qualquer modi

ficação no desenho ou uso para
outros fins. O símbolo foi criado

por Paul Arthur e Newton Arthur,
usado pela, Canadian Hearing So

ciety na década de 70 e finalmente
adotado pela Federação Mundial
dos Surdos em 1980. Os locaismais

comuns, sinalizados com os adesi

vos, são carros, rodoviárias, aero
portos, postos de informação, es
critórios ou eventos que possuem
recursos de comunicação para
usuários com deficiência.

1324

Morre Marco Polo

No dia 8 de janeiro de 1324, aos
69 anos, morreu o viajante, mer
cador Marco Pala. Quando jovem,
em 1272, ele embarcou com o pai,
Nicolau Palo, e o tio, Matteo Polo,
em uma longa viagem marítima

pelo oriente. Durante os 24 anos

de expedição, Marco se tornou

uma ponte de informação entre

os continentes europeu e asiáti
co. Os registros detalhados pelo
viajante passaram a documen
tar a cultura do período da Ida",
de Média. Durante um conflito
entre Veneza - onde morou boa

parte da vida - e Gênova, Marco
Palo, comandante de um navio,

,

foi capturado e preso em 3 de se

tembro de 1298, pelos genoven
ses. Durante a prisão, narrou suas

memórias ao companheiro de

cela, o romancista Rustichello de

Pisa, que redigiu o clássico "Livro
das Maravilhas".

Invenções
Máquina de eontagem

GUM
\

Em 8 de janeiro de 1889, o estatístico norte-americano, Herman Hollerith, di
vulgou a invenção da máquina de contagem. Esse foi o primeiro aparelho a

trabalhar com processamento de dados e deu início a um novo modelo de or

ganização. O projeto começou em 1881, com o objetivo de facilitar a avaliação
dos dados dos censos do governo. Com base nos cartões de perfurar, usado nas

bilheterias de ferroviária, Hollerith deserivolveu um aparelho elétrico que organi
zava e contava fichas. Com o sucesso das máquinas, o inventor fundou a empresa
Tabulating Machine Company, que, mais tarde, foi vendida para a IBM.

Contabilidade

• Estratégias Financeiras e de Custos - início 05/03

• Desenvolvimento Cognitivo - início 05/03

• Segurança da Informação - início.05/03

,
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FOTOS LÚCIO SASSI

PREPARO Altini usa a força para amassar as palhas que estarão na vassoura

Peesonagem o Vale

Vassouras feitas

pela tradição
Altamiro se dedica à confecção artesanal do
produto e mantém uma herança familiar .

o avô dele confeccionava a vas

soura para consumo próprio.
Apesar da tradição, o trabalho

pode cair no esquecimento, já
que nenhum dos filhos de Nego .

aprendeu o ofício.
A fabricação das vassouras

exige esforço físico e paciência.
Todo o processo é manual. Des
de a colheita da palha nos terre
nos da família, até a costura e o

corte de acabamento. À marte

ladas, cerca de um quilo da pa
lha é amassada e, em seguida,
amarrada, ramo a ramo, à aste de
madeira que servirá como cabo
Em seguida, a palha é colocada
numa prensa e, já no formato

triangular, é costurada com o au

xílio de agulhas de aço inoxidá
vel. Depois, basta cortar o exces

so e o trabalho está concluído.

JARAGUÁ DO SUL sanalmente as tradicionais vas
souras de palha seca.

Nas mãos calejadas e de pele
grossa, as marcas de quem tem

uma rotina de trabalho árduo.

Nego, como Altini é conhecido,
se divide diariamente na confec

ção de vassouras, na manuten

ção do sítio, no trato dos animais
e aos cuidados com a roça.

O trabalho que desenvolve
minuciosamente para confec
cionar as vassouras foi apren
dido com o pai. Aos sete anos,

enquanto o patriarca trabalha
va à noite, Nego iluminava o

local segurando um lampião de

querosene. Em Luis Alves (SC),

Carolina Veiga

O cheiro inconfundível do
mato seco. A palha acu

mulada pelos quatro cantos

do velho galpão de madeira
manchada, cujas paredes os

tentam pesados utensílios de

ferro, metal e madeira. Coisas

que aqueles que não conhecem
a rotina diária do trabalho no

campo nem sequer imaginam
qual a serventia. Assim é o local
em que o agricultor e produtor
rural de Guaramirim, Adelino
Altini, passa a maior parte do

tempo, confeccionando arte-

DETALHE As pontas das palhas devem ser

todas amarradas antes de serem levadas ao cabo

Meu pai tinha 75 anos. Amassava
a palha durante o dia e eu, à noite,
amarrava no cabo para ele costurar.

Adelino Altini, agricultor

FINAL A vassoura é colocada numa prensa para
que as palitas sejam costuradas e fiquem firmes

S
· A •

r VI e a

Concorrência dos ambulantes abalou o negócio
Adelino Altini começou a produzir

as vassouras de palha em 1969 e segue
no ramo desde então. Durante os tem

pos de ouro da vassoura de palha, Alti
ni conta que vendia 100 dúzias apenas
para um revendedor. Em 1990, ele o pai

produziam 60 unidades por dia. "Meu

pai tinha 75 anos. Amassava a palha du
rante o dia e eu, à noite, amarrava no

cabo para que, no dia seguinte, ele as

costurasse", lembra Altini.
Entretanto, o negócio já não é tão

rentável quanto nas décadas de 1980 a

2000, devido à concorrência. "Os vende
dores ambulantes levam o produto na

porta do cliente e o meu fica parado na

agropecuária", conta. Pela facilidade em

aceitar a nota fiscal do produtor rural,

hoje as agropecuárias são as principais
revendedoras do produto. Cada dúzia
sai por R$ 110. A unidade pode ser ad

quirida na Casa do Agricultor de Gua
ramirim - rua Rodolfo Depassi, 360, no
bairro Imigrantes - a R$ 10.
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EDITALDE INTIMAÇÃO
REPUBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira,380

Centro - 89251-201-JARAGUADO SUL - se
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

BDVFST eONFECCOES IlDA Espécie DMI - N" Titulo 060661/001 - Motivo falta de pagamento Valor:
R$ 715,60 - Data para pagamento 11/01/2013-Valor total a pagar R$781,39 Descrição dos valores Valor
do título R$ 715,60 - Juros R$ 2,62 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$
23,20 - Diligência R$ 5,27

Apontamento 233683/2013 Sacado ELVIRA GOMES SALLES Endereço RUA ERWlNO MENEGOTI1414
- CHICO DE PAULA - Jaraguá do Sul-se - CEP 89254-000 Cedente BVFINANCElRA SACREDITO FlNAN
ClAMENTOEINVESTlMENTO Sacador - Espécie CBI-N°Titulo 251014503-Motlvo faltadepagamento
Valor: R$ 3 005,56 - Data para pagamento 11/01/2013-Valor total apagarR$3 819,04 Descnção dos valores
Valordo título R$ 3 005,56 - Juros R$ 737,36Emolumentos R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condu

ção R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento 233477/2012 Sacado FABlANA REIS Endereço RUADOMINGOS RODRIGUES DA NOVA
635 SAIA 5 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89251-400 Cedente MARIA ADELAIDE FLORES EPP Sacador:
- Espécíe DMI-N°Titulo 101566/04-Motlvo falta de pagamentoValor R$257,97 Data parapagamento
ll/01/2013-Valor total a pagar R$327,29 Descnção dos valores Valor do título R$ 257,97 - Juros R$ 1,46
Emolumentos R$l1,60 - Publicação edital R$ 23.10 Condução R$ 23,20 - Díligêncía: R$ 9,96

Apontamento 233542/2012 Sacado FERNANDO CORREA ATOJI Endereço RUA ERWlNO MENEGOT
TI 16 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89254-000 Cedente ERBE CONSTRUTORA IlDA Sacador - Espé
cie DMI - N° Titulo 00069005 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 1 000.00 Data para pagamento
ll/01/2013-Valor total a pagarR$1 078,17Descnção dos valores Valor do título R$1 000,00 - Juros R$ 4,00
Emolumentos R$11,60 - Publicação edital R$ 25,10 Condução R$ 23,20 - Diligêncía R$16,27

Apontamento 232953/2012 Sacado FRANCIELE EICH DE OLIVEIRA Endereço RUA MART!M KO

CHELLA, 741 - IUIADA FlGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89258 680Cedente DIFAC SERVICOS IlDA
ME Sacador: - Espécie DMI - N°Titulo 08/36 - Motivo falta de pagamento Valor: R$ 645,03 - Data Para
pagamento 11/01/2013- Valor total a pagar R$724,41 Descrição dos valores Valor do título R$ 645,03 - lu
ros R$ 6,02 Emolumentos R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Díligêncía; R$15,46

Apontamento 232808/2012 Sacado GlLBERID CARLOS Endereço JONES CHIODINl L 37 E 38 CASA 03 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP 89253-428 Cedente PODER !MOVEIS IlDAME Sacador: - Espécie DMI - N°
Titulo 0000023375 - Motivo falta de pagamentoValor: R$ 748,85 - Data para pagamento 11/01/2013-Valor
total a pagar R$831,19 Descnção dos valores Valor do título R$ 748,85 - Juros R$ 9,73 Emolumentos R$
11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$14,71

Apontamento 233651/2013 Sacado HEVERIDNEPIFANIOALMEIDA Endereço RUAJUliOTAVARESDA
CUNHA MELO 74 - Jaraguá do Sul SC - CEP Cedente FM FACIORING FOMENTO MERCANTIL IlDA
Sacador Espécie CH - N' Titulo 000018 3 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 2 500,00 - Data para
pagamento 1lI01/2013-Valor total a pagar R$2 616,47 Descrição dos valores Valor do título R$ 2 500,00-
Juros R$ 46,66Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Dílígêncía R$ 9,96

Apontamento 233057/2012 Sacado JOSE MARIO SCWEITZERME Endereço RUA CAMPO ALEGRE 603

Iaraguã do Sul-SC - CEP 89265-300Cedente OESACOM E E REPRES IlDA Sacador - Espécie DMI - N°
Titulo 2607328U - Motivo falta de pagamentoValor R$133,88 - Data para pagamento ll/01/2013-Valor
total a pagar R$207,73 Descrição dos valores Valor do título R$ 133,88 - Juros R$ 0,49 Emolumentos R$
11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência:R$15,46

Apontamento 233474/2012 Sacado JUREMAWULF Endereço ANIDNIO JOSE GONCALVES, 33 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP 89258-160 Cedente INFRASUL - INFRAES1RUTURA E EMPREENDIMENT Sa
cador - Espécie DMI - N° Titulo 0189665018 - Motivo falta de pagamento Valor: R$ 170,84 - Data para
pagamento 11/01/2013-Valor total a pagarR$245,45Descnção dos valores Valor do título R$170,84 - Ju
ros R$ 1,25Emolumentos R$11,60 - Publicação edital; R$ 23.10 Condução R$ 23,20 - Dílígêncía R$15,46

Apontamento 233039/2012 Sacado KDG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA IlDA Endereço RUA BA
RAODORIO BRANCO 862 SAIA 05 - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP 89251-400Cedente nomEWOLFIlDA
Sacador: - Espécie DMI - N°Titulo 0000070561- Motivo falta de pagamentoValor: R$ 474,80 - Data para
pagamento 11/01/2013-Valor total a pagarR$544,40Descnção dos valores Valor do título R$ 474,80 - Ju
ros R$1,74 Emolumentos R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96

Apontamento 233495/2012 Sacado LA BELLA IND E COM DE ALIMENTO Endereço RUAVICIOR RO
SEMBERG 819 SL 01- Jaraguá do Sul-SC - CEP 89252-400 Cedente OESACOM E REPRES IlDA Sacador:
- Espécie DMI - N°Titulo 2614643C - Motivo falta depagamentoValor: R$ 977.12 - Data parapagamento
11/01/2013-Valor total a pagar R$1 056,43 Descnção dos valores Valor do título R$ 977,12 Juros R$ 3,58
Emolumentos R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Dílígência R$17,83

Apontamento 233029/2012 Sacado MARIA GRACIELA DA LUZ BUENO Endereço RUA GOV JORGE
LACERDA 433 - CEN1R0 - Iaraguã do Sul-SC - CEP 89260-000 Cedente ORIVALDO DEGENHARDT Fl

Sacador: - Espécie DMI - N° Titulo 001681/03 - Motivo falta de pagamentoValor: R$ 450,00 - Data para
pagamento 11/01/2013-Valor total a pagarR$518,76 Descnção dos valores Valor do título R$ 450,00 - Ju
ros R$ 0,90 Emolumentos.R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPR0fES1O
Nos termos do arttgo 15 da Lei B 492/97, c/c o arttgo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartóno, para pagamento no

prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judícíal de protesto
e ouoferecerporescnto osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal.FlCAMINTIMADOSDOPROTESID.

Apontamento 233575/2012 Sacado ALEXSSANDRO DA CUNHA ROXADELLI Endereço AUREO MESS
- IUIA DA FlGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89257-001 Cedente COOPERATIVA DE CREDITO VALE
DO ITAJAI-VIACREDI Sacador: JARMAQWCACAO DEMAQUINASDE COSTUR Espécie DMI - N°Titulo
292/0001 - Motivo falta de pagamento Valor: R$ 77,50 Data para pagamento ll/01/2013- Valor total a

pagar R$151,1l Descnção dos valores Valor do título R$ 77,50 - Juros R$ 0,25 Emolumentos R$ 11,60 -

Publicação edital R$ 23.10 Condução R$ 23,20 - Diligência; R$ 15,46

Apontamento 233687/2013 Sacado CARLOS ALBERID BRUCH Endereço RUA GERHARDT MULLER
3839 - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89250-000 Cedente BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO Sacador - Espécie CBI - N° Titulo 131027703 - Motivo falta de pagamento Valor R$
1981,27 - Data para pagamento 1lI01/2013-Valor total a pagar R$2 814,96 Descnção dos valores Valor
do título R$1981,27 - Juros R$ 752,88 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$
24,50 - Dilígêncía; R$ 20,96

Apontamento 233776/2013 Sacado CINDER COMERCIO E 1RANSP. IlDA Endereço JOAO JANOARIO
AYROSO 2185 - JARAGUA ESQUERD - JARAGUADO SUL-SC - CEP 89253-100 Cedente AUTO POSTO PAI
TOMAZIlDA Sacador: - Espécie DMI - N°Titulo 1752 - Motivo falta de pagamentoValor: R$l 706,77 -

Data para pagamento 11/01/2013- Valor total a pagar R$1 791,57 Descnção dos valores Valor do título
R$ 1706,77 - Juros R$ 10,24 Emolumentos R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,lO Condução R$ 24,50 -

Dílígência R$ 14,71

Apontamento 233013/2012 Sacado CLASSIC PNEMATICOS IlDA Endereço ROD BR 280 KM,69,S/N -

JARAGUADO SUL - CEP Cedente BRASIL SECURITIZADORASA Sacador INFOXRECUPERADORA E
COMDE PARACHO Espécie. DMI - N°Titulo 200-03 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 550,00 - Data

parapagamento ll/01/2013-Valor total apagarR$630,13Descnção dosvalores Valor do título R$ 550,00 -

Juros R$ 4,40Emolumentos R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Díligência R$17,83

Apontamento 233004/2012Sacado CLASSIC PNEUMJ\TICOS IlDA Endereço RODBR280KM69 - JARA
GUADO SUL - CEP Cedente BRASILSECURITIZADORASA Sacador: INFOXREC COM DE PARACHO

QUES IlDA-MEEspécie DMI - N°Titulo 201-04 - Motivo falta de pagamentoValor: R$ 600,00 Data para
pagamento 11/01/2013-Valor total a pagarR$677,73 Descrição dos valores Valor do título R$ 600,00 - Ju
ros R$ 2,00Emolumentos' R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência; R$17,83

Apontamento 233694/2013 Sacado DANIELALEXANDREMANGIAFlCO Endereço RUABAHIA 29 - Iara
guá do Sul-SC - CEP 89253 140 Cedente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Sacador: - Espé
cie NP - N°Titulo 42,9 081,640-4 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 39 448,96 - Data para pagamento
11/01/2013-Valor total a pagar R$45 795,90 Descnção dos valores Valor do título R$ 39 448,96 - Juros R$
6272,38Emolumentos R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Dílígência; R$14,71

Apontamento 232863/2012 Sacado DECORPISOS COM DEMArDE CONST IlDA Endereço RUA PRES
EPITACIO PESSOA -1400 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89251-100 Cedente FAMCRED FUNDO DE IN
VFSTIMENTO DIR. CREDITORIOS M Sacador ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS Espécie
DMI - N° Titulo DPLl72142B - Motivo falta de pagamento Valor R$ 1046,61 - Data para pagamento
ll/01l2013-Valor total a pagarR$1 117,26Descrição dosvalores Valordo título R$ 1 046,61 - Juros R$ 2,79
Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$ 9,96

Apontamento 233339/2012 Sacado' DOUGLAS ROCHINBACH Endereço RUAWAlTER JANSSEN, 77
CEN1RO - Iaraguã do Sul-SC - CEP 89251-340Cedente PORTECPORIDESELETIlDA Sacador: - Espécie
DMI - N°Titulo 2751001-Motivo falta depagamentoValor:R$227,00 - Dataparapagamento 11/01/2013-
Valor total a pagarR$295,69Descnção dos valores Valor do título R$ 227,00 - Juros R$ 0,83 Emolumentos
R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,lO Condução R$ 23,20 - Diligêncía; R$ 9,96

Apontamento 233451/2012 Sacado EDISONJOSEWARKENCIAIlDA Endereço WAITERMARQUARDT,
130 - VILANOVA - Jaraguádo Sul SC - CEP 89259-700Cedente RED - FlDCMUl11SEfORIALLP Sacador:

Apontamento 233632/2012Sacado MCVCOM EINSTAIACOESEIErRICASIlDAEndereço RUAERICH
MIELKE 80 - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89251-350 Cedente CANAA FOMENTO MERCANTIL IlDA Saca
dor: UNIAO ELE1R0 METALUR Espécie DMI - N°Titulo 0145-1/2 - Motivo falta de pagamentoValor: R$
632,79 - Data para pagamento 11/01/2013- Valor total a pagar R$702,12 Descnção dos valores Valor do
título R$ 632,79 - Juros R$1,47 Emolumentos R$11,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução R$ 23,20
- Diligência; R$ 9,96

Apontamento 233707/2013 Sacado MIOTETTO EMPREENDIMENTOS !MOBILIARIOS tr Endereço
RUA RICARDO GRIMM 16 SAIA 02 - CHICO DE PAULA - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89254-760 Cedente
HIDDRO'ART MATERIAIS PARA CONS1RUCAO IlDA Sacador - Espécie DMI - N° Titulo 0000016683
- Motivo falta de pagamento Valor: R$ 262,50 - Data para pagamento 11/01/2013 Valor total a pagar
R$339,75Descnção dos valores Valor do título R$ 262,50 - Juros R$1,l3 Emolumentos R$12,25 Publica

ção edital R$ 23,lO Condução R$ 24,50 - Diligência; R$16,27

Apontamento 232824/2012 Sacado NEIlRIA TEREZINHA BATISTI MULLER Endereço RUA GERALD
MULLER 1029 - RIO DA LUZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89251-950 Cedente SL SERVICOS DE CO
BRANCAS IlDA Sacador: - Espécie DMI - N° Titulo O4/04-NT - Motivo falta de pagamento Valor R$
252,00 - Data para pagamento 11/01/2013- Valor total a pagar R$331,44 Descnção dos valores Valor do
título R$ 252,00 - Juros R$ 0,58 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20
- Diligência R$ 20,96

Apontamento 233008/2012 Sacado NERI ERN Endereço RUADRWALDEMlROMAZURECHEN 37 JA
RAGUADOSUL-SC-CEP 89251-830Cedente RCFINCORPORADORAIlDA Sacador:- Espécie DMI-N°
Titulo RAOO03122 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 2075,11 - Data para pagamento 11/01/2013- Va
lor total apagarR$2 149,88Descnção dos valores Valor do título:.R$ 2 075,11 - Juros R$ 6,91 Emolumentos
R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$ 9,96

Apontamento 232787/2012 Sacado RAFAEIA DE SOUZA RODRIGUES Endereço PEDRO GONZAGA
345 - VILA NOVA - Iaraguã do Sul-SC - CEP 89259-320 Cedente wx. COMERCIO INTERNACIONAL IlDA
Sacador Espécie DMI N°Titulo 654/1-Motivo falta de pagamentoValor R$1249,82 - Data para paga
mento ll/01/2013-Valor total a pagarR$1317,98Descrição dos valores Valor do título R$1249,82 - Juros
R$ 4,99 Emolumentos R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Dilígêncía; R$ 5,27

Apontamento 233440/2012 Sacado REFOARTEINDCOMMOVEISTORNEADOSL Endereço RANGELO
RUBINI 15 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente COQPERATNACRED EMPRESARIOSAITOVALEDO RIO
NE Sacador: - Espécie DMI - N° Titulo 4929 1/0001- Motivo falta de pagamentoValor: R$ 345,68 - Data

para pagamento 11/01/2013-Valortotal a pagarR$425,23 Descnção dos valores Valordo título R$345,68-
Juros R$ 0,69Emolumentos R$11,60 - Publicaçãoedital R$23,10 Condução R$23,20 - Dílígência R$ 20,96

Apontamento 232835/2012 Sacado ROSALINA DA SILVA MORAIS Endereço R JOSEF FONTANA 66 -

CEN1RO - Iaraguã do Sul-SC - CEP 89251-710 Cedente MARIA ADELAIDE FLORES EPP Sacador - Es

pécie DMI - N° Titulo 103703/02 - Motivo falta de pagamento Valor: R$ 84,29 - Data para pagamento
11/01/2013- Valor total a pagar R$152,59 Descnção dos valores Valor do título R$ 84,29 - Juros R$ 0,44
Emolumentos R$l1,60 - Publicação edital R$ 23.10 Condução R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96

Apontamento 233679/2013 Sacado RUBENS RIBEIRO DE JEZUZ Endereço RUA JOSENARLOCH 1350-

SAO LUIS - Iaraguã do Sul-SC - CEP 89253-790Cedente BVFINANCEIRASACREDITOFINANCIAMENTO
E INVFSTIMENTO Sacador: - Bspécíe CBI - N° Titulo 131025897 - Motivo falta de pagamento Valor: R$
12834,23 - Data parapagamento 11/01/2013-Valor total a pagarR$18 039,76Descrição dos valores Valor
do título R$12 834,23 - Juros R$ 5 129,41 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução
R$ 24,50 - Diligência; R$ 16,27

Apontamento 233692/2013 Sacado VILMADEFATIMADA SILVA Endereço AGUAS CLARAS 488 - Jaraguá
doSul-SC - CEP 89258-466Cedente BVFINANCEIRASACREDITOFINANCIAMENTO E INVFSTIMENTO
Sacador - Espécie CBI - N°Titulo 251009741 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 4 025,05 - Data para
pagamento 11/01/2013- Valor total a pagar R$5 169,68 Descrição dos valores Valor do título R$ 4 025,05
- Juros R$ 1 069,32 Emolumentos R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligência;
R$15,46

Certifico, que este Edital de Inumação de Protesto foi publicado no jornal "Oõorreio do Povo", na data de
08/01/2013

Jaragua do Sul (SC), 08 de janeiro de 2013
ManoelGustavo Gnesbach - Tabelião Substituto - Total de títulos publicados 29

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Manícípío eComarcadeGuaramirim - CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário dePuncionamento: 81130h às 12b e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todosquevirem o presente edital, que foram apresentados nestaserventia os títulos abaixo relacio
nados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo

legaI (3 dias úteis), alertando se, desde já, quanto à possíbílidade de oferecunento de resposta escnta no

mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente A pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) mdicada(s) para aceitartem), ou pagar(ern) serrem) des
conhecidas, sua localização incerta, Ignorada ou inacessível, ou foríem) resídenteís) ou dorruciliada(s) fora
da Circunscnção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque runguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido peta apresante, tudo em coníormídade com os arts 995,997 c/C 1023, todos do CNCGJ

Protocolo 40123 Sacado ADEMAR BRUGNAGO CPF 006 875 169-94 Endereço RUA 3° BRAÇO n° S/N,
3° Braço, 89108-000, Massaranduba Cedente E H OBEMOLAS COMERCIO E INDUS1RIA crDA CNPJ
00 949 670/0001-59NúmerodoTítulo CF4339/NB39Espécie Duplicata deVendaMercantilApresentante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVenamento 23/12/2012 Valor: 556,47 Liquidação ap6s a intimação
R$12,25, Condução R$ 32,99, Dílígêncía: R$ 37,60, Edital: R$15,00
----------------------------------------- ------------------------------------------- -------

- ----------------------------

Protocolo 39421 Sacado ANDERSON PIMENTEL CNPJ' 12385 773/0001-12 Endereço Rua 28 de Agosto'
nO 862, Centro, 89270-000,GuarammmCedente SIMONETIDALIMENTOS IlDA�J 91 519595/0001-
41 Número doTítulo 55971/2 Espécie Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVenamento 08/12/2012 Valor: 665,84 Líquidação após a
íntímação R$ 12,25, Condução R$ 5,00, Diligência R$ 24,50, Edital R$ 15,00

Protocolo 39602 Sacado ANDREIA RUON CPF 834 753 899-91 Endereço Rua Ervino Hanernann nO

201, Avai, 89270-000, Guararrunrn Cedente SHOCKFORCE INDUS1RIA COMERCIO E MANUTENCAO
DE PRODUTOS ELETRO-ACUSTICOS IlDA - ME CNPJ 13872 582/0001 48 Número do Título 1198/001

Espécie Duplicata de Venda Mercantil Apresentante CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencrrnento
09/12/2012 Valor. 390,00 Líquídação após a íntímação R$12,25, Condução R$ 5,00, Diligência R$ 24,50,
Edital; R$ 15,00

Protocolo 39444 Sacado CIAUDIOMIRO DA SILVA CPF m 418119-91 Endereço Rua Santina Macha
do de Borba nO 13, Corticeira, 89270-000, Guarammm Cedente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DEASSOCIADOSDE GUARAMIRIM - CREVISCCNPJ 10 143 743/0001-74 Número doTítulo
AMZ6085/0001 Espécie Duplicata deVenda Mercantilpor IndicaçãoApresentante BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento 30/11/2012 Valor: 170,00 Liquidação após a intimação R$
12,25,Condução R$ 22,76,Díllgência; R$ 37,60,Edital' R$15,00

Protocolo 39661 Sacado COMERCIO DEVIDROS E BOX SANTANA UDA CNPJ 08457464/0001-33 En

dereço Rodovia SC-413, EmilioManke Junior; km 6 nO s/n, Rio Branco, 89270 000, Guaranunrn Cedente
REALVIDROS COMERCIO DEVIDROS UDA EPP CNPJ 03 648 667/0001-93 Número do Título 165577-

1 Espécie Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencímcnto 13/12/2012 Valor: 828,42 Liquidação após a intímação R$ 12,25, Con
dução R$ 10,88, Diligência; R$ 37,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo 40063 Endereço Rodovia SC-413, Emilio
Manke Junior, km 6 nO s/n, Rio Branco, 89270-000, Guararrunrn Cedente REALVIDROS COMERCIO DE
VIDROS IlDA EPP CNPJ 03648667/0001-93 Número do Título 167606-1 EspéCie Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVenamen
to 26/12/2012 Valor: 280,77 liqUIdação após a mtimação R$ 12,25, Condução R$ 10,88, DiligênCIa: R$
37,60, Edital R$15,00

Protocolo 39392 Sacado CONS1RUROSA CASAS PRE-FABRICADAS IlDA CNPJ 01241 045/0001-10

Endereço Rua 28 de Agosto no 3664, AVlll, 89270-000, Guaraminrn Cedente BONE DIS1RIBUIDORA DE
FERRAMENTAS EABRASIVOS IlDACNPJ 84 752 633/0001-46Número doTítulo 02821/02 Espécie Du

plicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVenamento 10/12/2012 Valor: 1500,00 liqwdação ap6s a mumação R$ 12,25, Condução R$ 5,00,
DiligênCIa: R$ 24,50, Edital R$15,00

Protocolo 39868 Sacado DANUBIA JUUANE DA CUNHA CIDRAL CPF 004 249 249-19 Endereço
Rua Mano Ronchi nO 29, Amizade, 89270 000, Guarammm Cedente JOAO LUIZ ROSA DE BEM CPF
097 068 449-53 Número do Título 03007120438 Espécie Duplicata de Venda Mercantil Apresentante
CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVenamento 10/12/2012 Valor 726,00 liqUIdação após amtimação
R$12,25, Condução R$ 5,00, DiligênCia: R$ 24,50, Edital R$15,00

Protocolo 39748 Sacado DERCI DE MELLO - ME CNPJ 08349 148/0001-48 Endereço Rua Salvador da
Cunha nO s/no, Rio Branco, 89270-000,GuarammmCedente PAR,6J1 S/ACNPJ 82945932/0001-71 Núme
ro doTítulo 1662805Espécie Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante BANCO BRADES
CO SA DataVencunento 20/12/2012 Valor: 159,88 Uqwdação após amtimação R$ 12,25, Condução R$
10,88, DiligênCIa: R$ 37,60, Edital' R$ 15,00

Protocolo 39811 Sacado DNAPRODUTOS PARAESTAMPARIA IlDACNPJ 14273 588/0001-61 Endereço
Rua Izidio Carlos Petxer n° s/n°, llha da Flguerra, 89270-000, Guararrunrn Cedente MUNDIAL QUADROS
E DESENHOS LTDA CNPJ 06272 029/0001-09 Número do Título 3845/3 EspéCie Duplicata deVenda

MercantilApresentante CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencrrnento 12/12/2012 Valor 2748,40
liqUIdação após a mnrnação R$ 12,25, Condução R$ 13,87, DiligênCia R$ 37,60, Edital R$ 15,00 Pro
tocolo 40125 Endereço Averuda Izidio Carlos PelXer n° s/no, llha da Flguerra, 89270-000, Guarammm
Cedente MUNDIAL QUADROS E DESENHOS lIDA CNPJ 06272 029/0001-09 Número do Título
1077/5 EspéCie Duplicata de Venda Mercantil Apresentante CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencrrnento 22/12/2012 Valor 1 727,58 liqwdação após a mtimação R$ 12,25, Condução R$ 13,87,
DiligênCia R$ 37,60, Edital R$15,00

Protocolo' 40013 Sacado DR INDESQUADRIAS E TEME IlDA CNPJ 10 345 471/0001-95 Endereço Rua
PrimelIO Braço dQNorte nO s/no, PrimelIO Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente JM S SER

VIÇOS DEAFlAÇAODE FERRAMENTA IlDACNPJ 09 579 677/0001-09Número doTítulo 147,00Espécle
Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM!
RIM Data VenclIOento 22/12/2012 Valor: 147,00 liqwdação após a mtimação R$ 12,25, Condução R$
77,43, DiligênCIa: R$37,60, Edital; R$15,00

Protocolo 39548 Sacado EDUARDO ANTONIO DEVI CPF 034 186069-70 Endereço Rua Joao Lu
CIO da Costa no s/n, Centro, 89270-000, Guararrunrn Cedente BRASIL SECURITIZADORA SA CNPJ
13 483 537/0001 00 Número do Título 212/2 Espécie Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencunento 12/12/2012 Valor: 400,00
liqUIdação após amumação R$12,25, Condução R$ 5,00, DiligênCIa: R$ 24,50, Edital R$ 15,00

Protocolo 39962 Sacado ELIANE RODRIGUESDA SILVA CPF 046636619-12 Endereço Rua Jose Rover

Belegante nO s/n°, Corticeira, 89270-000, Guaranunrn Cedente JAVELJARAGUAVEICULOS PECAS SERVI
COS IlDACNPJ 79 501 862/0001-58Número doTítulo 0045845001 Espécle DuplicatadeVendaMercantil
Apresentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencrrnento 24/12/2012 Valor:
104,00 Liquidação após a intimação R$ 12,25, Condução R$ 22,76, Diligência R$ 37,60, Edital R$ 15,00

Protocolo 39670 Sacado EUZALDO MUELLER CPF 817 988 149-00 Endereço Rua 11 de Novembro nO

s/no, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente CONF E CALe DERErTI IlDA EPP Número do Título
0000812/A Espécie Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante ITAU UNIBANCO SAData
Vencrrnento 10/12/2012 Valor: 475,00 Líquidação após a íntímação R$12,25, Condução R$ 32,99, Diligên
cia R$ 37,60, Edital R$15,00

Protocolo 39216 Sacado FERNANDO LEITZKE CPF 074779939-38 Endereço Rua Roman HaJIemann
n° 115, Centro, 89270-000,GuarammmCedente ZIPFPEÇASE1RATORES IlDACNPJ 74 129 792/0001-35
Número doTítulo 0018340201 Espécie Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencunento 29/ll/2012 Valor 910,15 Liquídação após a
íntímação R$12,25, Condução R$ 5,00, Diligência R$ 24,50, Edital R$ 15,00 Protocolo 39217 Endereço
Rua Rornan HaJIemann nO 115, Centro, 89270 000, Guaranunrn Cedente ZIPF PEÇAS E TRATORES IlDA

CNPJ 74129792/0001-35 Número do Título 00044lO200 Espécie Duplicata deVenda Mercantil por in

dicação Apresentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencrrnento 29/11/2012
Valor 103,75 Liquidação após aintimação R$12,25, Condução R$ 5,00, Dílígência;R$ 24,50, Edital R$15,00

Protocolo 39880 Sacado GWBALADMINIS1RADORADE BENS IlDACNPJ 02580422/0001-09Endere

ço Rua 28 deAgosto nO 1515, Centro, 89270-000, GuaranunrnCedente ESCRITORIOCONTABILMARllAN
IlDACNPJ 84 436 096/0001-25 Número doTítulo 98428Espécie Duplicata dePrestação de ServiçosApre
sentante CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencrrnento 14/12/2012 Valor 153,92 Liquidação após a
íntírnação R$12,25, Condução R$ 5,00, Diligência R$ 24,50, Edital R$ 15,00

Protocolo 39858 Sacado GUIDO SCHVEITZER CPF 562 261 289-68 Endereço Rua linha Telegra
fica nO stt», Rural, 89108-000, Massaranduba Cedente MASSARANDUBA AUTO PEÇAS IlDA CNPJ
75294447/0001-10 Número doTítulo NOTA DE SERVIO Espécie Duplicata deVendaMercantilApresen
tante BANCO DO BRASIL SA AGENCIAGUARAMIRIM DataVencunento 20/12/2012 Valor 1 075,00 li

quidação ap6s a íntímação R$ 12,25, Condução R$ 66,32, Diligêncía; R$ 37,60, Edital R$15,00

Protocolo 39863 Sacado INDUS1RIA DEMOVEIS SEBASTIAO IlDAME CNPJ 05 905 882/0001-58 Ende

reço Rua Primeiro Braço do Norte nO slt», Primeiro Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente
FARBEN S/A - INDUS1RIAQUIMICA CNPJ 85 111441/0001-13 Número do Título D253 Espécie. Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento 19/12/2012 Valor 336,39 Liquidação ap6s a íntímação R$ 12,25, Condução R$ 77,43,
Diligência: R$ 37,60, Edital R$ 15,00 Protocolo 39917 Endereço Rua Primeiro Braço do Norte n° s/n°,
Primeiro Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente ZANDONA COMBUSTIVEIS IlDA CNPJ
86830 056/0001-99 Número doTítulo 7007 Espécie Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante BANCO BRADESCO SA DataVencimento 17/12/2012 Valor: 3 015.19 Liquidação após a intimação
R$12,25, Condução R$ 77,43, Díligêncía R$ 37,60, Edital R$15,00

Protocolo 39710 Sacado IONE VALCANAIA CPF 000 643 759-19 Endereço RuaValeno Valcanaglia nO

s/n°, Avaí, 89270-000, Guararrunrn Cedente VALCANAIA AUTO PEÇAS IlDA ME CNPJ 03387 767/0001-
03 Número doTítulo 6271/01 Espécie Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVenamento 14/12/2012 Valor: 310,66 Liquidação ap6s a
mtimação R$ 12,25, Condução R$ 5,00, DiligênCia R$ 24,50, Edital R$ 15,00

Protocolo 39995 Sacado JAIR PEREIRA CPF 792387699 15 Endereço EstradaRio Quati nO s/no, Quati,
89270-000, Guararrurnn Cedente VALCANAIAAUTO PEÇAS IlDAME CNPJ 03 387 767/0001-03 Número
do Título 6283 Espécie Duplicata deVendaMercantil por indicação Apresentante BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencunenío 21/12/2012 Valor 184,00 liqwdação após a mumação R$
12,25, Condução R$ 22,76, DiligênCIa: R$ 37,60, Edital R$15,00

Protocolo 39810 Sacado JARDELMADERME MADERIXVIDEO WCADORA CNPJ 08345 140/0001-03

Endereço Rua Marechal Castelo Branco nO 1889, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente UNISERV IN
FORMATICA IlDA CNPJ 05767138/0001-34 Número do Título 083451112 Espécie Duplicata de Venda

MercantilApresentante CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencunento 12/12/2012 Valor: 159,10 LiqUI
dação após amtimação R$12,25, Condução R$ 24,14, DiligêncIa: R$ 37,60, Edital R$ 15,00

Protocolo 39653 Sacado JOELSORDI - MECNPJ 13 182690/0001 99 Endereço RuaBraço doNorte nos/n,
Braço do Norte, 89108-000,MassarandubaCedente VIDRACARlAPIAZ IlDA - ME CNPJ 03757628/0001-
24Número doTítulo 1512 EspéCie. Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVenclITlento 14/12/2012 Valor 286,66 liqwdação após amti
mação R$12,25, Condução R$ 57,43, DiligênCIa: R$ 37,60, Edital R$15,00

P;�����i�--;97(i&;�-d�-jONAS-NüNFS-CÃBRÃL CPF 77073Õ-969�34------�d����--R�� -�;�-��:
na no s/no, Caixa d'Agua, 89270-000, Guarammrn Cedente VALCANAIA AUTO PEÇAS IlDA ME CNPJ
03387 767/0001-03 Número do Título 6146/02 Espécie Duplicata deVenda Mercantilpor IndicaçãoApre
sentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencrrnento 13/12/2012 Valor: 352,50
liqUIdação após amtimação R$12,25, Condução R$ 22,76, DiligênCia R$ 37,60, Edital R$15,00

Protocolo 39729 Sacado JOSEAIllDN DA SILVA CNPJ 11 732 962/0001-51 Endereço Rua rnarclonilo dos
Santos n° s/n, Corticerra, 89270-000, Guararrurrrn Cedente JANAINA BEPPLER CNPJ 14420320/0001-05
Número do Título 6170 EspéCie: Duplicata deVenda Mercantil por Ihdicação Apresentante BANCO DO
BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencrrnento 12/12/2012 Valor: 1271,00 liqUIdação após am
umação R$12,25, Condução R$ 22,76, DiligênCia R$ 37,60, Edital R$15,00

Protocolo 40143 Sacado KOCI-I 1RANSPORTE ESCOLAR E TURlSTMO LTDA CNPJ 13840412/0001-81

Endereço Rua Leopoldo Sclunitz nO 201, Nova Esperança, 89270-000, Guararrunrn Cedente AUTO ME
CANICA DIESEL ITALY IlDAME CNPJ 06 197 703/0001-38 Número doTítulo 4405 EspéCie Duplicata de
Prestação de SerVIçoSApresentante CAIXAECONOMICA FEDERALDataVentunento 20/12/2012 Valor:
251,92 liqwdação após amumação R$ 12,25, Condução R$ 5,00, DiligênCia R$ 24,50, Edital R$15,00

Protocolo 39732 Sacado KORB CONSERVAS IlDA CNPJ 08370998/0001-28 Endereço Estrada Poço
Grande no s/n, Poço Grande, 89270-000, Guararrunrn Cedente CEN1RIUM INFORMATICA IlDA ME
CNPJ 72 227 986/0001-48Número doTítulo 1838CTEspécle Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante ITAU UNIBANCO SADataVencrrnento 15/12/2012 Valor: 249,00 liqwdação após amtima
ção R$ 12,25, Condução R$ 29,42, DiligênCIa: R$ 37,60, Edital R$ 15,00

Protocolo 39988 Sacado MARIA DOS SANTOS FERNANDES CPF 049485 239-92 Endereço Rua
Henruruo Stnngan, Corticerra, 89270-000, Guarammm Cedente CCR ETIQUETAS IlDA EPP CNPJ
01294796/0001 03 Número do Título 001168/01 Espécie Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencunento 19/12/2012 Valor
381,25 liqUIdação após amornação R$ 12,25, Condução R$ 22,76, Djligênclíi= R,$ 37,60,�tal R$15,00

Protocolo 39915 Sacado MARIAVENERANDAVEGINl CPF 833547609-82 Endereço Estrada Primeiro

Braço do Norte n° sltv, Primeíro Braço do Norte, 89108-000, MassarandubaCedente OESA COMERCIO E

REPRESENTAÇOES IlDA CNPJ 81611931/0001-28 Número do Título 2620702U Espécie Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante BANCO BRADESCO SA DataVencimento 18/12/2012 Va
lor: 146,72 Líquidação após aíntímação R$12,25, Condução R$ 77,43, Diligência: R$ 37,60, Edital R$15,00

Protocolo 39764 Sacado MARTA MAGDALENA ALCARAZ DE YUGAR CPF 003 524 969-24 Endereço
RuaCampinas nO s/n, Campmas, 89108-000,MassarandubaCedente BANCO DO ESTADODORIOGRAN
DEDO SULSA CNPJ 92702067/0001-96 Número do Título' 11220203 Espécie Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante BANCO BRADESCO SA Data Vencunento 07/12/2012 Valor 225,58
Liquidação após a íntímação R$ 12,25, Condução R$ 52,98, Díligêncía R$ 37,60, Edital R$15,00

Protocolo 40112 Sacado METALURGICATEMUCO IlDA CNPJ 07357078/0001-07 Endereço Rua Olim

piO Jose Borges nO s/n, Bruderthal, 89270-000, Guararrunrn Cedente NASCISUL 1RANSPORTES IlDA
CNPJ 01222681/0001-03 Número do Título 0000240842 Espécie Duplicata deVendaMercantil por indi
cação Apresentante HSBC BANK BRASIL SA BANCOMUiliPW DataVenamento 19/12/2012 Valor
92,97 Liquidação após a intímação R$ 12,25, Condução R$18,31,Dilígêncía R$ 37,60, Edital:R$ 15,00

Protocolo 39741 Sacado MOACIR GRIBOSKl CPF 018100 989-71 Endereço Estrada Geral Massaran
dubinha nO s/n, SãoMiguel, 89108-000, MassarandubaCedente ZANDONA COMBUSTIVEIS IlDA CNPJ
86830056/0001-99 Número do Título 242/11 Espécie Duplicata deVep.daMercantil por Indicação Apre
sentante BANCOBRADESCOSA DataVencunento 15/12/2012 Valor 2 000,00 Liquídação após amnma
ção R$12,25, Condução R$ 66,32,Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo 39877 Sacado NANCYDE SOUZAKIECKHOESELCPF 047246969-07 Endereço Rua Benja
mm Constant nO stt», BenjaminConstant, 89108-000,Massaranduba Cedente HDWCOMERCIO DEMA

QUINASDECOSTURAUDA - ME CNPJ 14 638 808/0001-03 Número doTítulo 120472 Espécie Duplicata
deVenda Mercantil Apresentante CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencunento 15/12/2012 Valor
262,60 Liquidação após a intimação R$ 12,25, Condução R$ 57,43, Diligência; R$ 37,60, Edital R$15,00

Protocolo 39668 Sacado OLIVIA ALVES - ME CNPJ 15700 211/0001-04 Endereço Rua Victor Bra
morski n° 530, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente AGUIA EQUIPAMENTOS UDA EPP CNPJ
02 800 133/0001-78 Número do Título 898/4 Espécie Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante ITAU UNlBANCO SA DataVenamento 17/12/2012 Valor 132,74 Liquidação após a intimação
R$12,25, Condução R$ 32,99, Diligência R$ 37,60, Edital R$ 15,00 Protocolo 40132 Endereço RuaVictor
Bramorski n° 530, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente RIO BRANCO EQUIPAMENTOS IlDA ME
CNPJ 06 952 176/0001-20 Número doTítulo 33/2002 Espécie DuplicatadeVendaMercantilApresentante
CAIXAECONOMICAFEDERALDataVenamento 19/12/2012 Valor 345,00 Liquidação após a íntímação
R$12,25, Condução R$32,99,Diligência: R$ 37,60, Edital R$ 15,00

Protocolo 39032 Sacado PATRICK ALONSO BEDA DOS SANTOS CPF 025 480 379-24 Endereço Rua
Fntz Techentin nO 185, Centro, 89270000, Guararrunrn Cedente BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ
01149953/0001-89 Número do Título 197000565 Espécíe Cédula de Crédito Bancário por Indicação
�resentante BV FINANCEIRA S/A C EI DataVencunento 12/06/2012 Valor: 12 282,92 Liquidação após
a íntímação R$ 12,25, Condução R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital R$15,00

Protocolo 39476 Sacado RICARDO FERREIRA CPF 066 080 419-00 Endereço Rua Lauro Zimermann,
lateral AlwmRau n° s/n°, Centro, 89270 000, Guarammm Cedente SHOPINGCOMCERMArDE CONS1R
CNPJ 10272 769/0001-12 Numero do Título 31-32/4 EspéCie Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante ITAUUNIBANCO SADataVencunento 29/11/2012 Valor: 915,00 liqUIdação após amorna
ção R$12,25, Condução R$ 5,00, DiligênCIa: R$ 24,50, Edital R$ 15,00

Protocolo 39623 Sacado RlFOR INDUS1RIATEXTIL IlDA CNPJ 04 330 487/0001-21 Endereço Rua Hen

nque Fnedmann nO s/n, Centro, 89270-000, Guaranunrn Cedente DUDUCATEXTILMAUIAS IlDAME
CNPJ 08 158 389/0001-00 Número doTítulo 6633-U Espécie Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante HSBCBANKBRASILSA - BANCOMUITIPWDataVencrrnento 14/12/2012 Valor 3473,50
liqUIdação após amtimação R$12,25, Condução R$ 5,00, DiligênCIa: R$ 24,50, Edital R$15,00

Protocolo 39884 Sacado ROSEMARI DA SILVA CPF 818638619-04 Endereço Braço Direito nO s/no,
BraçoDireitO, 89108-000,MassarandubaCedente EMERSONCOMERCIO DEMAQUINAS IlDAMECNPJ
10 945 510/0001-95Número doTítulo 13367C/3 EspéCie.DuplicatadeVendaMercantilApresentante CAI
XA ECONOMICA FEDERALDataVenamento 15/12/2012 Valor: 246,80 liqUIdação apos a mumação R$
12,25, Condução R$ 66,32, DiligênCIa: R$ 37,60, Edital R$15,00

Protocolo 39537 Sacado SARA PASTA CPF 059638749-04 Endereço RuaOlimplO Jose Borges nO 4051,
AVlll, 89270-000,GuaranunrnCedente MARCOS JOSETREIS CNPJ 80 113939/0001-00 Número do Título
SAR 020 Espécie Duplicata deVendaMercantilApresentante BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVenamento 12/12/2012 Valor: 155,00 liqUIdação após a mornação R$ 12,25, Condução R$
5,00, DiligênCia R$ 24,50, Edital R$ 15,00

p�����i� 398a8-&t�d�-SIDEMARADiiíÃNoSÃViN-CPF-Õ62-492 -469�67----8td����--fu;do�� Se4!;:
Km 65 nO s/no, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente COMERCIO DEVIDROS ROMIG IlDA CNPJ
05891218/0001-05 Número do Título 000 000 591 Espécie Duplicata de Venda Mercantil Apresentante
CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencunento 15/12/2012 Valor 1723,OOliqUIdaçãoapósamumação
R$12,2\Condução R$ 32,99, DiligênCia: R$ 37,60, Edital R$15,00
---- - --- - --- - ----- --_ ---- - - ---- --- -- - - --- - --- -- --- - --- - -- - - - -- - -- - --- --- -- -- --- - -- -- - -- -- - - - ---- - --- - - -- -- ---- -- -- -- ----

Protocolo 39426 Sacado SUL DIS1RIBUIDORA DE GENEROS AIlMENTICIOS lIDA - ME CNPJ
85 338 564/0002-72 Endereço Rua Julio Fnedemann nO 295, Centro, 89270-000, Guararrunrn Cedente CO
OPERATNA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE GUARAMIRIM - CREVISC CNPJ
10 143 743/0001-74 Número doTítulo 401/408/43/0001 EspéCie Duplicata deVendaMercantil por indica
ção Apresentante BANCQ DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencrrnento 07/12/2012 Valor
39,20 liqUIdação após amtimação R$ 12,25, Condução R$ 5,00, DiligênCIa: R$ 24,50, Edital R$15,00

Protocolo 39704 Sacado VAIMOR PINTO CPF 379962749-91 Endereço RodoVIa SC 474, Km25 nO s/n,
Guaram Açu, 89108-000, Massaranduba Cedente REAL CAMP FACTORING FOMENTO COMERCIAL IlDA
CNPJ 07042 822/0001-84 Número do Título 4413/A Espécie Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVenamento 18/12/2012 Valor: 3.225,60
liqUIdaçãOapós amOmação R$12,25,Condução R$52,98,DiligênCIa:R$ 37,60,Edital R$15,00

Protocolo 39282 Sacado WAGNER DARLIS DEARAUIO CPF 046267589-08 Endereço Rua 28 de agos
to nO 1370, Centlp, 89270-000, Guaranunrn Cedente BV FINANCEIRA S/A C El CNPJ 01149953/0001-89
Número do Título 131027723 EspéCie Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante SERGIO
SCHULZE EADVOGADOSASSOCIADOSDataVenamento 19/1lI2009 Valor. 68 271,60 liqwdação após
amumação R$12,25,Condução R$ 5,00, DiligênCIa: R$ 24,50, Edital R$15,00

Guararrunrn, 08 de janelIO de 2013 CHRISTAINGEHILLEWAGNER, Interventora
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FOTOS LÚCIO SASSI

ATENÇÃO Leito do rio FaxinaI, onde ocorreu o acidente no sábado, tem locais com poços mais fundos

Um passeio com cuidados
•

Dois irmãos, com 15 e dez anos, morreram
afogados no último sábado, no rio Faxínal

CORUPÁ
Natália Trentini

Ponto turístico muito procu
rado na região, a Prainha da

Orna, em Corupá, fica em uma

propriedade particular, mas é
aberta ao público. No local, ba
nhado pelo rio Faxinal, várias

placas alertam para que os ba
nhistas tenham cuidado. Nos

pontos iniciais, o rio tem menor

profundidade. Já nas áreas acima
a trilha é fechada e de difícil aces
so. Foi nessa área onde aconte

ceu a morte por afogamento de
dois irmãos, no último sábado.
A correnteza é mais forte com a

quantidade de pedras e peque
nas cachoeiras, tornando um

local mais perigoso para banho.
Foram cerca de duas horas

de muita tensão. Ninguém ti
nha certeza do paradeiro dos

irmãos, ate a equipe de mergu
lho dos Bombeiros Voluntários
encontrarem os corpos de Sara
da Costa Bueno, 15 anos, e Tia

go da Costa Bueno, dez anos,
no fundo de um poço natural.

O caso aconteceu no últi
mo sábado. Não se sabe como

os irmãos acabaram na água.
A família, de Pinhais, Paraná,

passava as férias na casa de pa
rentes no município. Os pais
teriam parado em um ponto da
trilha para pescar quando Sara
e Tiago desapareceram. Por

volta das 17h30 a família sentiu
falta deles e pediu ajuda para os
freqüentadores do local.

"Recebemos uma chamada
dizendo que eles estariam per
didos na trilha, fizemos quase
uma hora de buscas no local",
relembrou o chefe de equipe dos
BombeirosVoluntários de Coru

pá, CarlosMiguelAlves.A equipe
de salvamento e cães foi mobili
zada para a busca, sem sucesso.

Ao perceberem que não havia

ninguém perdido na mata, co

meçaram as buscas na água.
Às 19h30 chegou à triste

confirmação: Sara e Tiago ha
viam se afogado e estavam sem

vida. "Os mergulhadores foram
direto no local, era o único poço
no trecho", disse Alves.

Bombeiros orientam
os banhistas a

evitar as áreas de
correnteza e ficar em
locais mais calmos.

�

ANUNCIOS Placas com diversas orientações aos
usuários estão espalhadas na Prainha da Oma

Bombeiros avaliam
mortes à imprudência

Apesar de Corupá ser co

nhecida como uma cidade com
bastante quantidade de rios e

cascatas, que acabam se tor- .

nando atrações para os turistas
nessa época do ano, o chefe de

equipe dos Bombeiros Volun
tários de Corupá, CarlosMiguel
Alves, acredita que a quantida
de de casos de afogamento nes
sespontos é pequena. "Tivemos
no ano passadoumaocorrência
naRota dasCachoeiras - um tu-

rista paranaensemorreu ao cair
no rio - mas são casos que têm
um pouco de imprudência dos

banhistas", comentou.
O ponto no leito onde

ocorreu o afogamento dos ir
mãos Sara, 15, e Tiago da Cos
ta Bueno, dez anos estavam a

cerca de seis metros- do local
onde eles se perderam dos

pais. Os corpos foram levados

para a cidade de Pinhais, onde
ontem foram enterrados.

Desacato

Preso
.

chora na

delegada
Na madrugada de ontem,

por volta da meia-noite, um

homem foi preso por desata
car os policiais e por tentativa
de agressão. Os militares reali
zavam rondas na rua Quintino

.

Bocaiúva, no Centro de Jaraguá
do Sul, quando abordaram dois
homens em atitudes suspeitas.
Mesmo dentro da viatura, de
pois de receber voz de prisão,
um dos suspeitos ameaçou os

policiais. Ao chegar à Delega
cia de Polícia, ele começou a

chorar e disse que estava em

briagado. Depois de assinar um
Termo Circunstanciado, o ho
mem foi liberado.

Perturbação
Som alto e

bebida para
•

Jovens
Quatro adolescentes, de

16 e 17 anos, ingeriam bebida
alcoólica dentro de uma resi

dência, durante uma festa, na
madrugada de sábado. A Polí
ciaMilitar foi acionada por vizi

nhos' que reclamavam do som

alto, na rua Oscar Schneider,
no bairro Iaraguá 99. O dono
da casa foi preso em flagrante
por fornecer bebida alcoólica
a menores de idade e por per
turbação de sossego. Os jovens
foram levados para a Delegacia
até a chegada dos pais.

Acidente

Homens

caem de
telhado

Dois homens caíram do te

lhado de uma residência da
rua Fritz Bartel, no bairro Bae

pendi, enquanto trabalhavam,
por volta das 15h30 de ontem,
em Iaraguá do _Sul. Robson Sil
veira e Robson Figueira foram
atendidos pelo Serviço deAten
dimento Móvel de Urgência
(SAMU) com suspeita de fratu
ra no crânio. Eles foram e enca

minhado ao Hospital São José.
Ontem à tarde ambos estavam

sob cuidados do setor de Emer

gência da unidade.
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Campeonato Catarinense

MeiasVina e Nêgo
reforçam o [uventus

Fora de campo, a comissão técnica encontra
dificuldade para marcar jogos preparatórios

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus iniciou ontem a

penúltima semana de pre
paração para a disputa do Cam
peonato Catarinense da Divi
são Principal. Por enquanto, a

dificuldade está em conseguir
adversários para amistosos. Na
manhã de domingo a solução
foi realizar um coletivo, vencido
pelos titulares por 2 a l.

A programação ainda previa
uma- movimentação amanhã
e outra no sábado, ambas em

Curitiba. A de amanhã, contra o

Atlético Paranaense, foi cance-

lada a pedido do rubro-negro.
O amistoso do dia 12, contra
o Paraná Clube, está mantido.

Pingo estuda a realização de
um jogo- treino no dia 15, na se
mana da estreia.

Dentro de campo, duas no
vidades. O meia-atacante Vina

chega para a vaga de Geninho,
que não se reapresentou e não
deu satisfações ao clube após o

recesso de fim de ano. Vinicius
Victor Santos Ferreira tem 24

anos, 1,83 metros, 73 quilos e

fez carreira no XV de Iaú (SP).
IISOU um meia-atacante, de

chegada na área. Mas costumo

ajudar também na marcação",_

disse. "Será a primeira vez que
vou atuar no futebol catarinen
se e espero poder ajudar o Iu
ventus a fazer um bom campe
onato", concluiu.

O volante Nêgo foi contra
tado para a vaga de Mauro, que
lesionou o joelho e ficará fora
do Estadual. Joaquim Fernandes
de Lima Júnior tem 1,75 metros,
76 quilos e estava no River (PI).
Hoje, a equipe treina pela ma

nhã, em local a ser definido.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

NOVATO Destaque em Jaú, Vina quer escrever sua história em Santa Catarina

Planejamento 2013

Basquete querum local para treinar
Certeza de títulos, o espor

te da bola laranja festeja mais
uma temporada vitoriosa. IIFoi
o melhor ano nesta curta his
toria do basquete em nossa ci

dade", reconheceu o coordena
dor Ito Schiochet, fazendo uma
alusão aos doze anos do projeto
que mudou a cara da modalida
de em Jaraguá do Sul.

"De relevante tivemos a

Olesc, onde fizemos as duas fi-

nais. Mas os maiores destaques
foram o técnico Julio Patrício e

a armadora Carol Eckert, que
conquistaram o Sul-americano

pela Seleção Brasileira SubIS",
reconheceu.

Apesar de todo o sucesso,

a modalidade encontra sérios

problemas de infra-estrutura.
Desde a interdição do ginásio
Arthur Müller, os basqueteiros
ficaram sem casa e perambu-

laram por várias estruturas. Já
treinaram em clubes, escolas e

até em outras cidades.

"Iaraguã do Sul tem uma ca

rência de locais de treinamento,
não só para o basquete. É uma
questão séria, que a nova admi

nistração está revendo e bus
cando formas para melhorar
ainda mais o nosso trabalho",
concluiu Schiochet, prevendo
dias melhores e muitas cestas.

Henrique Porto
avanteesportes@gmail.com

Smniu ...

o meia Geninho simplesmente sumiu. O atleta foi
contratado para ajudarMax na armação do Juventus, mas
logo de início se apresentou com atraso. Depois, pediu para
emendar o recesso de Natal e deAno Novo, com a alegação
de que viajaria ao interior de São Paulo. Pegou um vale e se

mandou. Na última vez que um dirigente conseguiu contato
com seu empresário, a informação é que ele havia sofrido um
acidente. Já são cinco dias de atraso e até aqui a diretoria agiu
na base da paciência. Mas logo deve recorrer à Justiça.

Clássico
A CBFS divulgou a tabela
da Liga Futsal. E logo
de cara teremos um
clássico contra Joinville,
no dia 15 de abril, na
Arena Jaraguá. O time
volta a treinar dia 21, já
visando a participação na
Taça Brasil, que tem sua

realização quase acertada
em nossa cidade.

-Jaraguá.
O Leão doVale se

reapresenta na quinta,
ainda sem saber qual
divisão disputará. Na
semana passada recebi
uma ligação do presidente
Da Silva e ele deixou a

- entender que deseja a

vaga na Segundona, aberta
após o anúncio do fim do

Biguaçu. Aguardemos!

FIFAGala

Quatro
vezesMessi
Em cerimônia realizada
na Suíça ontem, Messi foi
eleito o melhor jogador de
2012 pela Fifa. Esta foi a
quarta premiação con

secutiva do argentino. O
eslovaco Stoch faturou o

prêmio de gol mais bonito.
A americanaWambach foi
eleita amelhor jogadora.
Os laterais DanielAlves
e Marcelo integraram a

Seleção do Mundo.

Automobilismo

Rubinhoem

Daytona
Aposentado da Fórmula

1, Barrichello aproveita o

fim de carreira. Confirma
do na Stock Car, Rubinho
oficializou presença nas 24
horas de Dayiona, prová
de longa duração do au

tomobilismo americano.

Apesar da experiência, o
piloto nunca disputou a

tradicional prova. No total,
treze brasileiros participa
rão do evento, que ocorre
nos ,dias 26 e 27 de janeiro.

Tênis

Belucciem
Auckland

Thomaz Bellucci ini-
ciou bem a temporada.
Na estreia do torneio de

Auckland, venceu o belga
David Goffin por 2 sets a 1.

Na próxima fase, Bellucci
encara o vencedor do jogo
entre Paolo Lorenzi e Lukas
Lacko. O vencedor da

competição neozelandesa
receberá 433 mil dólares. O

espanhol David Ferrer é o
favorito ao título.

Basquete
Mínessota

querVarejão
Lesionado, AndersonVa
rejão iniciou a temporada
da NBA no departamento
médico e pode não voltar a
vestir a camisa do Cleve
land. Segundo a imprensa
norte-americana, o brasi
leiro está em negociação
com o Minessota. A pro
posta seria de três jogado
res e escolhas futuras nó
Draft. Em 2012, Varejão bri
lhou e figurou como maior
reboteiro da competição.
1 , :I " �.�
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