
Um passageiro ilustre LÚCIO SASSI

Prefeito de Jaraguá do Sul, Dieter Janssen, vai. à Prefeitura de ônibus para acompanhar o desempenho do serviço e falar com usuários. Página 4

Jaraguá do Sul
Saúdemonitora

suspeitas de dengue
Quatro moradores de Iaraguá
estão sendo acompanhados .

. desde o início destemês por
técnicos da Prefeitura com

suspeitas da doença. Resultados
saem na próxima semana.
Página13

ArthurMüller

Reforma geral
do ginásio sai
ainda este ano

FALTAM9·

ParaquelD
sabe a1eJDão

Presidente da Fundação Municipal de Esporte (FME) de Jaraguá do Sul,
Jean Leutprecht, afirmou que a recuperação da estrutura, fechada pela
administração passada, será concluída ainda no segundo semestre.

·Página6

Um roteiro romântico
na Alemanha e uma

receita da culinária
A •

germamca.

Herton SchÜl1emann '

Págiria12

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 121 SEXTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2013 wwwncponlíne.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

BR-280
Está agendada para a próxima terça

feira a realização do pregão eletrô
nico da licitação para a contratação da

empresa que será responsável pelo le
vantamento imobiliário das áreas que
serão desapropriadas para a duplicação
da BR-280. O valor do serviço está or

çado inicialmente em R$ 4,2 milhões.
Com o pregão, a expectativa do Depar
tamento Nacional de Infraestrutura de

Transporte (Dnit) é reduzir esse custo.
"

A empresa vencedora terá 330 dias para
executar o serviço. A contratação des
se trabalho conta com o atendimento
de orientação aos donos dos imóveis
sobre os documentos necessários para
o encaminhamento do processo de in

denização. Conforme o Dnit, os valores
pagos nos terrenos seguem a tendência
de mercado. Os valores oferecidos e que
não forem aceitos serão negociados em
audiências de conciliação.

DNULGAÇÁO

f\ roz
OArrozVila Nova, de Joinville, é a novamarca doArrozUrbano, de Jaraguá
do Sul. As negociações já começaram no ano passado e foram confirmadas
nesta semana. O objetivo daUrbano é estudar como os produtos,
principalmente o arroz, se relaciona nosmercados da região e também
analisar a hipótese de acrescentá-lo a outros locais de vendas.A equipe da
fábrica de envasamento de água deverá sermantida, um ramo diferente

para os novos proprietários, mas que já conhecem as boas receitas do
produto. Os 110 funcionários damarca joinvilense devem continuar nos
seus postos de trabalho. Agora, aUrbano passa a ter 860 empregados e

11 unidades. O comando em Joinville será feito pormeio de uma gestão
separada e passa ser uma nova filial da Urbano.AmarcaVilaNova

permanece nomercado. Os valores da negociação não foram revelados.
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Epagri
A Secretaria de Estado daAgricultura e da
Pesca e Empresa de PesquisaAgropecuária
e Extensão Rural (Epagri) iniciam neste

ano os estudos para implantar uma nova
tecnologia em cultivos protegidos, cOplo
estufas, casas de vegetação e coberturas de

pomares. O diretor-presidente daAgrihouse,
uma empresa especializada no setor com
sede na Holanda, Gert Leffens, esteve
reunido com os diretores da Secretaria e da

Epagri para apresentar os equipamentos que
poderão atender a produção catarinense de
hortaliças, frutas e flores.

Turismo
o final de ano confirmou a condição do estado
como omelhor destino turístico do país,
atraindo visitantes dosmais diversos lugares do
país e do mundo. Também ficaram evidentes as

limitações de nossas rodovias, especialmente
a BR-101, que não suporta o aumento do fluxo
de turistas no litoral. Em compensação, não
foram registrados grandes problemas com
o abastecimento e água e recolhimento de
lixo. Isso demonstra que estamos evoluindo
no atendimento dos visitantes. O grande
desafio, no entanto, é a falta demão de obra

para atender o aumento na demanda. Há .

carências de profissionais de todos os tipos.
Emmuitos locais podem ser encontrados
menores e até crianças ajudando no
atendimento em estabelecimentos familiares.
A situação, no entanto, não émelhor nem em

estabelecimentos tradicionais.

Hotéis
Em Florianópolis, o setor hoteleiro reportou um
crescimento de 24% nomovimento neste final
de ano em relação à 201112012. Os números são
da Federação do Comércio (Fecomércio) que
também apontou uma ocupação média de 83%
dos leitos até o final da temporada de verão.

Shopping
O gerente de marketing do Iaraguá do
Sul Park Shopping, Tiago Sarmanho,
divulgou crescimento das vendas no

. final do ano passado em 14,67%. O
mercado regional continua positivo.
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Nessas primeiras semanas de trabalho do prefeitoDíeter Ianssen, adotou uma postura que surpre-
endeu os usuáriosflq€> transporte coletivo é até quem I"

'

não usa o serviço.Deixou o carro na garagem e foi tra
balhar naPrefeitura de ônibus.

Logo no Rrimeiro"dia dae?,:peJ:jênçia percebeu a
,
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.

.
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dificuldade dos passageiros em terem de se' deslo-
"

car ao Centro para poder comprar o cartão de em

barque. Sugeriu que fosse instalado um ponto de
"vendas no próprio Terminal Urbane, para 'evitar o
deslocamento dos passageiros. A empresa conces

sionária atendeu a proposta e o cartão começou a

ser vendido no guichê do Terminal.
Dieter disse que pretende continuar a usar o ôni-

a ideia é mudar a cultura brasileira de me�osprezo a

essemeio de condução.
�o se tornas usttário� o prefeito. vai começar ª' i

prestar mais atenção nas carências desse serviço na

cidade. Estará mais perto dos passageiros para ouvir
queixas e, depois, cobrar as melhorias. Díeter criou

'1'1 "
,- .,C, 'o;

uma comíssãó técnica para avaliar o serviço e ana-

lisar o contrato de concessão com a empresa. Quer
que o ônibus se tome um veículo mais atrativo para
todos, E pretende tambémmoldar a infraestrutura da
cidade para que esse meio de transporte tenha mais
facilidade de deslocamento e se tome mais eficiente.

Espera-se que essa experiência de passageiro do pre
feitonão seja em vão.

Ao se tornar usuário do transporte
público, o prefeito vai 'começar a prestar

.qais aten,ão nas c_�ências 4ess,
, ",

"

.

,

atendbnento na cidade.

bus uma vez por semana durante todo o. mandato.
" Essa postura reflet� a preocupação do prefeito 'em
trabalhar políticas públicas voltadas à melhoria da
mobilidade urbana. Ameta é fazer com que o servi

ço de transportepúblico seja mais atrativo paraquo
outras pessoas sigam a mesma postura. Além disso,

Charge
MINHA MULHER

NÃo VAI AC.�EPITAR
II t

sou MOTORISTA
"DO PRe:Fe.I""O II!

Do leitor

O petróleo eterno
As imensas reservas de pe

tróleo a serem prospecta
das a partir de agora no Brasil,
como ocorre com todas as ja
zidas desse combustível fóssil,
irão esgotar-se um dia. No en

tanto, seu impacto sobre o de
senvolvimento nacional será

perene, a partir da decisão da

presidenta Dilma Rousseff de
conceder ao ensino todos os

royalties e participações es

peciais arrecadados com as

futuras concessões e 50% do
Fundo Social integrado pelos
recursos do pré-sal.

Não há exagero em afir
mar que, em longo prazo, o

país obterá ganhos ainda mais
substantivos para seu desen
volvimento com o expressivo
suporte, financeiro à educa

ção do que com a exploração
e venda do petróleo e do gás
propriamente ditas. É funda

mental, portanto, que o Brasil
saiba utilizar com eficácia e

inteligência o vultoso mon

tante financeiro que passará a

contemplar a educação. Nesse
sentido, uma das prioridades é
a solução do maior problema

do setor: a falta de incentivo

aos professores, especialmen
te da Educação Básica, consti
tuída pelo Ensino Fundamen
tal e o Médio.

Por isso, o Brasil estámuito

aquém dos índices razoáveis
de aproveitamento, como se

pode observar numa síntese
dos problemas que enfrenta
mos nesse campo tão deci
sivo: ocupamos o 53° lugar,
num universo de 65 países
listados pelo Programa In
ternacional de Avaliação de
Alunos (PISA), da 7a série em

diante, coordenado pela Or

ganização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico

(OCDE); apesar das políticas
públicas que incentivaram a

matrícula de 98% de crianças
entre 6 e 12 anos, mais de 700

mil ainda estão fora da escola

(IBGE); o analfabetismo ple
no, mais o funcional, atinge
cerca de 30% da população
com m ais de 15 anos.

Custodio PeI'eira, diretor
geral ela lIssociação

SantaMarceIina

, :

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Uma frase demulher

Uma frase demulher tem sempre que ser bem ou

vida. E se você juntar a frase ao tipo de mulher,
quem ela é, então a frase pode ir além, pode ser um

tratado filosófico. Você já ouviu falar de Jane Fonda?

Elamesma, a atriz filha de HenryFonda, ator e diretor
de cinema. Jane, "no seu tempo" foi um estouro... Hoje
ela tem 70 anos. Olhei bem as fotos dela e conclui: o
"estouro" continua. Sóque agora o "estouro" faz frases

que devem ser bem ouvidas pelas mulheres. E boas

frases, você sabe, fazem bem à saúde.
Antes de dizer da frase da Jane Fonda, deixe-me di

zer que se você sair por aí, dar.umas voltas por certos
lugares noturnos ou mesmo por certas praias, o que
mais vai ver são mulheres "interessantes", muito inte
ressantes. Para deusas do corpo pouco lhes falta. Mas,
infelizmente, é só isso. Ou você acha que umamulher
de verdade vai andar por aí, perdendo tempo nesses

antros noturnos ou andando quase nua na frente de
todos? Isso é para as "vazias".Vazias, eu disse ...

Então, vamos lá. A Frase da atriz Jane Fonda é

esta, precisamente esta: - "É mais importante se

manter interessada que ser interessante". Ser inte
ressante pode-se ser por várias razões, quase todas

elas externas. Mas ser interessada significa ser ativa
por dentro, e é só dentro de nós que podemos en
contrar a verdadeira vida.

Quem forpessoa "interessada' há de ser pessoa in

tensa, de bons frêmitos interiores. E onde de fato vive
mos é dentro de nós. Andar por aí sendo interessante

para os outros pode ser muito interessante... Para os

outros. É aquelavelhahistória: quem temvida interior,
não sabe o que é solidão. E se alguém disser que aJane
Fonda só diz o que diz depois de "velha", pode ter ra
zão. Mas por acaso o tempo não é o senhor da razão?

Jane, um beijo, sem interesses... Ou quem sabe...?

Ela
Curioso, nós temos dentro de nós os princípios

de todas asverdades, mas parece que só damos ou
vidos a elas quando são os outros que a dizem. Ou
você já não sabe, por exemplo, que - IIUma boa ali

mentação, caminhada, ginástica, tudo ajuda, mas
nada é mais necessário do que a satisfação inte

rior"? Quem disse isso foi amoça lá de cima, a atriz
Jane Fonda. Nenhuma novidade, pois não? Mesmo
assim, continuamos a procurar pela "vída'fora de

nós, razão de tantos casamentos falidos.
Ilusão

Quem tem "plenitude" e está interessado pelo
parceiro de cama, não precisa de estímulos espe
ciais; quando precisa, a pessoa não se garante ou

não está tão interessada assim. Digo isso, lendo está
manchete na Folha: - "Estimulada pela classe C,
venda de produtos eróticos cresce 20%". O povinho
ainda não descobriu o poder "afrodisíaco" das lei
turas. Livros são os verdadeirosViagras da vida. De
outra parte, imagina que coisa hilariante umamu
lher entrar no quarto fantasiada de doméstica e se

gurando um espanador? É a imagem típica das sex

shops. No Canadá ummaridomorreu de enfarto de
tanto rir... Mas a turma dos "pra baixo" que não ria,
eles adoram filmes pornôs. Para tentar a sorte ...

Falta dizer
Para terminar, é bom não esquecer que seja qual

for o pensamento, ele produz uma alteração química
na parte pensada do corpo. E essa alteração será para
o bemouparaomal. O que nos faz adoecer emorrer é
a soma dos pensamentos ao longo davida. Cada célu
la do corpo tem uma Vida própria e a própria consci
ência. Que pena que isso é para tão poucos entender.
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o Endereço: Av. Prefe�oWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul o se Impressão: Gráfica e Ed�ora Correio do Povo Ltda.

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

O prefeito vai de ônibus
Segundo Dieter [anssen,
atitude não é empolgação.
A utilização do transporte
público é opção para os
quatro anos de mandato

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

Patricia Moraes

Terminal central, manhã de quin
ta-feira, 7h. Do outro lado da rua

. . .

mars um passageiro se aproxnna.
Quem está acomodado nos bancos

aguardando a sua linha olha atento,
ainda em dúvida, mas logo a presença
do prefeito Dieter Janssen (PP) entre os

usuários do transporte coletivo é con

firmada. E ele para, conversa com um,
conversa com outro, recebe elogios, es
cuta pedidos e sugestões. Afinal, é esta
a intenção de Dieter, enfrentar a mes
ma rotina de quem utiliza o sistema
diariamente para se deslocar de casa

ao trabalho e, assim, ter clareza de
como o serviço pode melhorar.

Ao mesmo tempo, foi criada uma
comissão, composta por secretários
e servidores, que faz uma avaliação
completa do transporte coletivo e

estuda as cláusulas do contrato de
concessão. Depois que o trabalho for f'

finalizado, os diretores da empresa
concessionária do serviço de trans

porte Auto Viação Canarinho serão
chamados.

Irvàl Deretti, 67 anos, é fiscal da

empresa Canarinho e trabalha há 14

anos no terminal. "É a primeira vez

que vejo um prefeito aqui. Ele está
de parabéns, porque não faz como

os outros que dizem que a população
tem que andar de ônibus, mas nunca
andam. Ele dá o, exemplo, não adianta
só falar", comenta.

Já Beloni Soares, 46 anos, cria ou
tras expectativas ao ver o prefeito di
vidindo a mesma rotina. "Tomara que
ele perceba que pagamos muito caro

para se, deslocar de um bairro para
o .outro. Também é preciso oferecer
mais horários", sugere. Beloni mora
no Estrada Nova, é diarista e precisa
pegar dois ônibus para ir ao trabalho,
no bairro Amizade, pagando R$ 3 a

cada embarque.
A camareira lraniBorges, 38 anos,

elogia a atitude de Dieter. "Não adian
ta só ouvir o povo falar que é ruim, ele
tem que ver de perto para saber como
é. Para mim, o pior é a falta de opção
de linha no fim de semana. Às vezes

tenho que ficar trancada em casa,

porque não tenho como sair".

FOTOS LÚCIO SASSI

Troféus e Medalhas
3275-4044

,

NA PRATICA Dieter Janssen pretende transformar o sistema
de transporte coletivo de JaràgUá um exemplo para o Estado

NO BOLSO Beloni diz que maior problema é o preço da

passagem. Com o cartão, ela paga R$ 3 a cada novo embarque

o embarque
Eram 7h20 quando Dieter Ianssen

entrou no ônibus Barra/Seara em di

reção àPrefeitura. O burburinho foi ge
ral. Enquanto a maioria elogiava a ini

ciativa' algumas pessoas imaginaram
que, como a imprensa estava acompa
nhando, a atitude era "coisa de politico
para aparecer" como disse uma senho
ra que não quis se identificar.

A preócupação de Daniela Ra

dunz, 25 anos, auxiliar de escritório,
era de que o prefeito tivesse uma falsa

impressão sobre o sistema. "Gomo os

estudantes estão em férias, hoje está

tranquilo, todo mundo sentado. Ele
tem que ver depois", orienta.

Desde que assumiu, Dieter tem es

colhido como opção o transporte cole
tivo para ir à Prefeitura e diz que pelo
menos umavez por semana vai repetir
o trajeto. "Não é empolgação de quem
assumiu agora.Vou fazer isso pelome
nos um dia da semana pelos próximos
quatro, anos. Também quero pegar
outros ônibus, em outros bairros, para
saber como é. Aconselho os meus se

cretários a fazer omesmo".

Não é empolgação de

quem assumiu agora.
Vou fazer isso pelo menos

um dià da semana pelos
próximos quatro anos.
Dieter Janssen, prefeito

Como os estudantes
estão em férias, hoje
está tranquilo, todo
mundo sentado. Ele
tem que ver depois.
Daniela Radunz,

auxiliar de escritório

Primeira

conquista
Nessa rotina de passageiro, a pri

meira constatação do prefeito Dieter
,
Ianssen foi que faltava um balcão

para venda do cartão de transporte,
que deixa a passagem R$ 0,10 mais
barata. Com ele, o usuário desembol
sa R$ 3, já quem paga em dinheiro
no embarque, gasta R$ 3,10. A recla

mação do prefeito foi levada à im -

.

prensa e repercutiu. A Auto Viação
Canarinho passou a vender o cartão

no terminal. Por enquanto, não fo
ram colocados cartazes de aviso, mas
o usuário deve procurar o guichê da

empresa para realizar o cadastro.
I
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Vistoria
na rede
Namanhã de hoje,
o.diretor-presidente
do Samae, Ademir
Izidoro (PP), faz uma
vistoria no sistema de

distribuição de água e

tratamento de esgoto.
Deve ter a companhia do
prefeito Dieter Ianssen
durante o percurso.
Izidoro conta que ainda

está conhecendo a

estrutura, mas já se diz

impressionado. "Vamos
poder fazer um bom

trabalho, a equipe é
ótima e tem bastante
coisa encaminhada".

Leutprecht (PCdoB), o papel de opo
sitora, diz estar tranquila com o novo

desafio. "É um governo diferente, com
propósitos diferentes, por isso, tenho
certeza de que não teremos problemas.
Continuarei fiscalizando, mas a diferen
ça é que tenho convicção de que não

receberemos nenhum projeto com inte
resses escusos", afirma Natália.

Além dos encaminhamentos toma

dos no encontro, Dieter Ianssen mos

troumais uma vez que pretende ter uma
relação estreita com a base na Câmara.
Chamando os vereadores para debater
as principais propostas e aceitando su

gestões, ele também acaba dividindo
com os parlamentares a responsabilida
de pelo sucesso do governo.

, .

ano
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Estreitando relações
/\ conteceu oficialmente ontem a prí
r\meira reunião entre os vereadores da
base aliada e o Executivo. O encontro du
rou cerca de uma hora, na Prefeitura. Res
pondendo chamado do prefeito Dieter

Janssen compareceram Arlindo Rincos e

Eugênio Iuraszek, ambos do Pp, João Fia
moncini (PT), Pedro Garcia e Natália Pe

try, os dois do PMDB. A surpresa foi a par
ticipação do presidente da Câmara, José
de Ávila (PSD), que com o gesto sinaliza

que a proximidade com o governo deve ir
além da eleição paraMesaDiretora.

Do encontro saiu a decisão sobre
a liderança de governo no Legislativo,
missão que foi entregue a Natália Petry.
A vereadora, que na legislatura passada
desempenhou, juntamente com Jean

Aguardando.
a definição
Com o afastamento

temporário da juíza
Cândida Brugnoli, a
vereadora e líder de

governo, Natália Petry
(PMDB), terá que
aguardar UJ;n pouco
mais para que o pedido
de'límínar requerendo
a suspensão da sua

exoneração do quadro
de servidora seja
analisado. Mas Natália
diz estar confiante na
derrubada da decisão,
tomada pela ex-prefeita
Cecília Konell, a quem a

vereadora acusa de ter

sido arbitrária.

RICARDO PORTELINHA/PMJS

Pagando
a conta
Em reunião com o

diretor do Hospital
PadreMathias, Claudio
Marmentlrú, ontem, o
prefeito deGuaramirim,
LauroFrõhlich (PSD),
garantiu para estemês
ainda o repasse de R$ 520
mil à unidade de saúde.

Segundo a assessoria de
imprensa daPrefeitura, o
dinheiro deveria ter sido

depositado até o dia 20
de dezembro por Nilson

Bylaardt (PMDB), o que
não aconteceu.

Guerra

prestes a.

ser Iníeíada
Caso o PSD abramesmo

processo de expulsão do
vereador José de Ávila, o que
pode beneficiarMaristela
Menel, primeira suplente,

.

a guerra no partido, até
agora silenciosa, será
oficialmente aberta. Pois,
se há quem defenda o

afastamento de Ávila,
por ele ter descumprido
o acordo para eleição da
Mesa Diretora, também
há os que esperam o fim
da influência de Ivo
Konell na sigla.

o esquadrão de Dieter
Da esquerda para direita, Pedro Garcia,
José deÁvila, Eugênio Iuraszek, Dieter
Ianssen, Natália Petry, Arlindo Rincos,
Hideraldo Colle e João Fiamoncini.
Reunião na Prefeitura com a base aliada
revela pretensão do governo de ter
relacionamento próximo com Legislativo.

Amin e ministro
em Jaraguá do Sul
O deputado federal EsperidiãoAmin (PP) deve vir
a Jaraguá do Sul em fevereiro acompanhado do
Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. A visita
é consequência da viagem de Dieter Janssen à
Brasília, em dezembro do ano passado. Segundo
Amin, são vários projetos de infraestrutura com
chance de serem atendidos pelo Planalto.

LÚCIO SASSI

. "

Contrato

avaliado
o procurador Raphael Rocha Lo es

esmiúça contrato de concessão
do transporte coletivo entre a

Prefeitura de Iaraguá do Sul e a
AutoViação Canarinho. O objetivo
é detalhar cláusula por cláusula

para saber quais providências legais
omunicípio pode tomar, caso a

empresa não cumpra com todas
as responsabilidades assumidas.A
construção dosmini-terminais nos
bairros e a passagem única devem ser

as primeiras cobranças.

Indo de ônibus à Prefeitura,
escuto sugestões de pelo

menos 20 pessoas por dia, se
fosse de carro, não iria
conversar com ninguém.

ieter Janssen P)
sobre um dos motivos que o faz
escolher o transporte coletivo

para ir ao trabalh

Seguindo
o exemplo
Na onda do prefeito Dieter Janssen
(PP), que repetidamente tem ido à
Prefeitura de ônibus, os primeiros
a seguir o exemplo foram o

procuradorRaphael Rocha Lopes e
o presidente do Ipplan, Benyarnin
Fard. O ex-presidente da OAB diz

que deve repetir a experiência
outras vezes. Ele também organiza
no setor a carona solidária.

Diretores
o secretário de Educação, Elson
Cardozo (PP), anuncia que amaioria
dos diretores de escola e centros de

educação infantil deve sermantida
no cargo. Segundo ele, muitos
profissionais desempenham um

trabalho exemplar, em sintonia
com aAPp, e a troca poderia trazer
prejuízo à comunidade. A eleição
direta para diretores será avaliada
posteriormente.

, .
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Arthur Müller

Destino do ginásio é a recuperação
Fundação Municipal
de Esportes projeta
reforma do espaço,
fechado há quase
quatro anos, no

.

segundo semestre

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Opresidente daFundaçãoMu
nicipal de Esporte (FME) de

Iaraguá do Sul, Jean Leutprecht
(PC do B), afirmou que a reforma
do Ginásio ArthurMüller deve ser
concluída ainda no segundo se

mestre deste ano. O primeiro gi
násio de esportes domunicípio foi
centro de polêmicas no governo
passado, que sugeriu a derruba
da da estrutura para a construção
de um terminal urbano no local.
liA reforma já conta com R$ 1,16
milhão. A verba é da própria
Fundação. Além disso, o deputa
do Carlos Chiodini (PMDB) está
tentando uma verba do governo
do Estado, de aproximadamente
R$ 1 milhão", disse Leutprecht.
Ele espera dar início ao processo
licitatório até o final de fevereiro,
após ter o orçamento da obra,

que depende da finalização do

anteprojeto, ainda em estudo.

"Para, num prazo médio de qua
tro a seis meses, finalizar a refor
ma", afirmou Leutprecht.

O presidente da FME disse

que há intenção de manter, pela
questão histórica, a fachada ori
ginal do ginásio e que existe pro
posta para construir uma segun
da quadra, ao lado da estrutura.

''Além da reforma geral interna,
com quadra nova, cadeiras no

vas, etc", adiantou Leutprecht.
Segundo ele, o espaço será viável

para competições de vôlei e bas
quete, ficando o futsal e o hande
bol destinados à Arena Jaraguá,
que possui quadra adequada.

O Arthur Müller
ficará com os eventos

esportivos, culturais,
religiosos, de pequeno
e médio porte, para um
público de lmil a 1,5

mil pessoas.
,

Jean Leuprecht,
presidente da

Fu. dação Municipal
de E'sportes

RECUPERAÇÃO Pista, inaugurada em 2008, não
teve condições de uso devido as falhas na estrut�

FOTOS FÁBIO MOREIRA

ABANDONO Estrutura está deteriorada e sem condições à prática esportiva

Projeto
Área externa também será remodelada

A ideia da reforma é revitalizar todo o espaço,
não apenas o ginásio. Segundo Leutprecht, have
rá reforço na iluminação geral e estuda-se a pos
sibilidade de colocar no local um posto policial
e sanitários públicos. A pista de skate poderá ser

retirada, com a realocação de uma nova estrutu

ra, mais moderna, para um espaço maior, como a

praçaÂngelo Piazera. "Queremos fazer uma praça
que contemple espaço esportivo, cultural e de la
zer, para toda a família", prometeu.

Reforma

Licitação para as obras na pista de
atletismo está prevista paramarço

O presidente da Fundação
Municipal do esporte (FME) de
Jaraguá do Sul, IeanLeutprecht
(PC do B), disse que as licita

ções para o início das obras de
reforma da pista de atletismo
devem começar no meio de

março deste .ano. "0 recurso,
de R$ 4 milhões, veio do gover
no federal e está guardado no

caixa", ressaltou. O contrato do

repasse foi assinado pelo então

prefeito e� exercício, Irineu.Pa
sold (sem partido), nos últimos
dias de dezembro.

Agora, a Caixa Federal está
solicitando à prefeitura a do

cumentação necessária. liA

contrapartida do município
será em torno de R$ 300 mil",

afirmou Leutprecht. A expec
tativa do ex-vereador é que a

pista reformada seja entregue
até o final do ano. "Todo o cen

tro esportivo será reformado: a

pista, o campo, as bancadas, o
vestiário, será a complemen
tação da primeira etapa (ele
construção) daquele espaço"
comentou o presidente.

' '. ':,?

Já sobre repasses da Fun

dação às equipes de futsal e

futebol do munícípío; o ex-

vereador disse que 'ainda está
conversando com os diretores
do Iaraguá Sport Club, Iuven
tus e CSM Futsal sobre o apoio
da prefeitura às modalidades.

..
;. -

"Tem que ver' primeiramen-
te a questão legal, do que o

município pode ou não pode
apoiar na questão do futebol",
disse Leutprecht. Segundo ele,
apenas o futsal tem apoio em

repasse financeiro previsto no

orçamento da Fundação 'por
ser uma modalidade da FME e

de esporte amador.
O futebol, por ser profissio

nal, não pode receber apoio
municipal, apenas suas cate

gorias' amadoras, limas é isso

que a nova 'administração está

levantando, a intenção do pre
feito e vice é apoiar o futebol",
'afirmou Leutprecht., O pre-'
sidente da FME disse que no

'ano 'passado a CSM Futsal re

cebeu de R$ 400 mil a R$ 500
,

mil da Fundação.
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Controle
de colesterol

pela dieta?!

Por luciana Hasse KrepskJ,
nutricionista I GIM/SG 0095

o colesterol e triglicerídeos
apesar de serem vistos como

vilões, são essenciais para o or

ganismo. O colesterol é neces
sário para a produção de novas

células, sais biliares, vitami
na D e hormônios esteróides
como testosterona e proges
terona. Os triglicerídeos tem a

função de regular a reserva de

energia,
O problema acontece no or

ganismo quando eles estão em

excesso. Consulte seu médico

para avaliar a necessidade de
medicamentos e inicie o quanto
antes amodificação de seus há
bitos alimentares.

Fala-se muito em diminuir
carnes vermelhas, queijos ama
relos, embutidos, doces e mas

sas e muitas vezes fica esqueci
do a incorporação de alimentos
ditos funcionais. Eles ajudam o

organismo a eliminar o LDL co

lesterol (ruim).
O que então podemos acres

centar a dieta para diminuir
estes índices? Podemos citar al

guns alimentos, tais como, fari
nha de linhaçamarrom ou dou

rada, farinha de uva vermelha,
farinha de banana verde, farelo
de aveia. Eles possuem proprie
dades de melhorar a função in-

testinal, diminuir absorção de

gorduras para o interior dos va

sos sanguíneos e possuem tam

bém ação antioxidante.
Castanhas, nozes e azeite de

oliva extra virgem possuem vi
tamina E e ácidos graxos mono
e poliinsaturados que ajudam
a diminuir LDL colesterol e

aumentar HDL colesterol. In
troduzir também alimentos de
cores vermelhas, roxas, amare
las pois contém antioxidantes,
que são substâncias bioativas

que protegem as células con

tra a ação de radicais livres e

ajudam também a melhorar
índices de LDL colesterol. Re
avaliar também o consumo

de farinha branca e massas,

pois quando em excesso, são

responsáveis pelo aumento de

triglicerídeos e colesterol.

Incorpore também ativida
des físicas ao seu dia a dia, im
portantes para aumentar HDL

colestrol.
.Enfim poderíamos citarmui

tos alimentos, mas o importante
é fazer um acompanhamento
nutricional personalizado para
adaptar sua dieta a esse contro

le. Mude de atitude! Busque aju
da profissional, mude seus há
bitos alimentares para melhor!

I

Tudo ótimo!

Maionese (selR colesteral]
250 ml de azeite de oliva
150 mlleite
1/2 colher de mostarda
1 colher (sopa) de suco de limão
1 colher (chá) de sal

Coloque no liquidificador todos os ingredientes
com exceção do azeite. Ligue o liquidificador e
coloque o azeite em fio até engrossar. Coloque
na geladeira por uma hora antes de servir com

saladas, lanches e o que desejar.

4 berinjelas médias
250gr de patinho moído
1 cebola picada
1 dente de alho amassado
15 azeitonas verdes picadas
1 unidades de ovo cozido

quanto baste de sal

quanto baste de pimenta-do
reino branca
40 gr de parmesão ralado
quanto baste de salsinha picada
1 colher (chá) de glutamato
monossódico

DIVULGAÇÃO

II Berinjela recheada
� .

I (baixo colesterol]

CYBERCOOK

Tire a ponta e corte as berinjelas em duas partes no sentido longitudinal. Cozinhe em

água e sal até que elas fiquemmacias. Retire a polpa com uma colher e reserve as cascas

em formato de canoas. ponha a carne moída para fritar em um pouco de óleo. Quando
,

começar a tomar cor, acrescente a cebola, o alho, o glutamato monossódíco (Aji-no
moto), a pimenta-da-reino e a polpa das berinjelas, sempre mexendo. Deixe cozinhar até
reduzir bem a água que a berinjela vai soltar. Desligue o fogo, acrescente as azeitonas e

o ovo cozido. Misture tudo. Arrume as cascas de berinjela em um refratário e recheie-as
com a carne refogada. Polvilhe com parmesão ralado e leve ao forno para gratinar.

...

Abacax� grelhado lighl
, (baixo colesterol)
I�
�� 1 fatia de abacaxi grossa

�I 1 colher (sobremesa) de adoçante

i/j 1 colher (café) de suco de limão

quanto baste de granola
1 bola de sorvete de abacaxi light

CYBERCOOK

Retire o miolo da fatia do
abacaxi. Polvilhe adoçante
e deixe descansar por 10
minutos. Coloque em um

refratário com o suco que se

formou e o suco de limão.
Leve ao forno quente por
,15 minutos até o ponto de
caramelo.Arrume em um

prato polvilhe a granola e

sirva quente. Sirva com o

sorvete de abacaxi light.
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Oscar 2013

"Lincoln" e '� Aventuras
.

�de Pi" lideram indicações
o principal concorrente deste ano é "Lincoln': de Steven Spíelberg, que disputa

em 12 categorias, na frente de t1\s Aventuras de Pi': de Ang Lee, em 11

Academia de
Artes' e Ciências

Cinematográfi
cas de Hollywood

anunciou na manhã
de quinta-feira os in

dicados ao Oscar 2013. A
cerimônia de entrega acon

tece dia 24 de fevereiro, em Los

Angeles. A lista de concorrentes foi

divulgada por Seth MacFarlane (diretor
de "Ted" e criador da animação "Famíly Guy"), que
também será o anfitrião da premiação, e pela atriz
Emma Stone CIO espetacular Homem-Aranha").

O longa brasileiro inscrito para concorrer ao

prêmio de melhor filme em língua estrangeira,' "O
Palhaço", de Selton Mello, já estava fora da disputa
desde o dia 21 de dezembro, quando foi divulgada
uma lista de nove pré-selecionados para a cate

goria. Ao lado os indicados nas principais categorias.
Confira a lista completa no site ocponline.com.br.

•

Quer publicar sua foto?
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

No dia 9, o casal Glauber
e Andressa brindou três
anos de mufto amor
e companheirismo.
Felicidades ao casal!

"AS AVENTURAS DE
PI" Suraj Sharma'
é Pi Patel que fica

naufragado na
companhia de um
tigre de bengala

Filme
"Indomável sonhadora"
"O lado bom da vida"
"A horamais escura"
"Lincoln"
"OsMiseráveis"
"As aventuras de Pi
'Amour"

"Django Livre"
''Argo''

Ator

Bradley Cooper ("O Lado Bom daVida")
Daniel Day-Lewis ('Lincoln")
Hugh Jackmanrn ("OsMiseráveis")
Joaquin Phoenix ("O Mestre")
DenzelWashington ("OVoo")

Atriz

Iessica Chastain (''AHoraMais Escura")
Iennifer Lawrence ("O lado bom da vida")
Emmanuélle Riva (''Amour)
QuvenzhanéWallis ("Indomável sonhadora")
NaorniWatts ("O Impossível")

Diretor
Michael Haneke (''Amour)
Benh Zeitlin ("Indomável sonhadora")
Ang Lee ("As aventuras de Pi") .

Steven Spielberg ("Lincoln")
David O. Russell ("O lado bom da vida")

Parabéns para
Fabiano MW1dt

que comemorou
26 anos dia 10.

"Que a tua vida

seja wna soma
de vitórias."
É o desejo da

namorada

Janisse S.
Eichstãdt com

quem completa
cinco anos de

namoro, dia 29

de março

Arthur Nascimento Bottaro
comemora hoje seis meses
de vida."Os pais Rodrigo e

Larissa Bottaro desejam
felicidades e saúde

Ator coadjuvante
AlanArkin (''Argo'') ,

RobertDe Niro ("O lado bom da vida")
Philip SeymourHoffman {"O Mestre")
Tommy Lee Ienes ("Lincoln")
ChristophWaltz ("Django Livre")

Atriz coa vant�
AmyAdams ("OMestre")
SallyField ('Lincoln")
Anne Hathaway ("OsMiseráveis")
Helen Hunt (" The Sessions")
IackíWeaver ("O Lado Bom daVida")

Melhor filme estrangeiro
''Amor'' (Áustria)
"OAmante da Rainha" (Dinamarca)
"No" (Chile)
"WarWitch" (Canadá)
"Expedição KonTiki" (Noruega)

Melhor animação
"Valente"
"Detona Ralph"
"ParaNorman"
"Frankenweenie"
"Piratas Pirados!"

Horóscopo
ÁRIES
Não deixe para depois o que pode fazer agora,
principalmente no serviço. Suádedicação ao trabalho

pode ser avaliada, dedique-se com mais garra! Não
perca a chance de fazer uma exposição social. Afinal,
quem não é visto, não é lembrado. Cor: creme.

TOURO
O dia favorece as mudanças no seu cotidiano, por
isso não se surpreenda se de repente você mudar de
cidade ou de profissão. Aprenda com a troca de ideias
com pessoas mais experientes. No campo afetivo, as
afinidades serão valorizadas. Cor: preto.

II GÊMEOS
Procure a raiz dos problemas ao invés de tentar
soluções supeliiciais. Jogue suas energias no trabalho
e tudo ocorrerá bem. Este é o momento de plantar,
produzir e mostrar sua capacidade. Relacionamento
desgastado corre risco de se romper. Cor: bege.

CÂNCER
Não é um dia para ficar só: interaja com as pessoas do
seu convívio. Fazer o que se gosta é a melhor maneira
de manter o bom humor.Sua vida social e amorosa
conta com ótimas vibrações. Haverá maior integração
e sintonia com quem estima. Cor: creme.

""\

LEÃo .

O trabalho de rotina vai absorver a sua atenção, então,
dedique-se a tarefas conhecidas. Você fará sucesso
em, atividades que exijam pelieição de acabamento e

atenção aos detalhes. Na relação a dois, o astral é dos
mais realistas. Cor. roxo.

VIRGEM
Este é um bom dia para fechar um contrato de

negócios ou regularizar documentos importantes.
Começar novos projetos profissionais é uma ótima
pedida. Na área afetiva, o clima é de grande prazer e
erotismo a dois: aproveite! Cor: azul-claro.

PEIXES
Conte com'a ajuda de pessoas queridas no que
precisar. Siga as suas convicções e não terá do que
se arrepender.A troca de ideias e de experiências vai
enriquecer as relações profissionais. Hoje, pense mais
no bem-estar das pessoas queridas. Cor. pink.

..n.. UBRA
- Ótimo dia para refletir sobre sua vida e fazer uma

autoanálise. Você pode ter êxito com compra e venda
de imóveis e resolver algumas questões ligadas a
herança ou propriedade. A sua vida íntima e familiar vai
estar bem-amparada. Cor: azul.

m ESCORPIÃO

IIL. A comunicação será o seu trunfo, por isso terá sucesso
em tudo que se relacione a vendas e marl<eting. Bom
dia para organizar e assinar documentos. No campo
afetivo e familiar, as demonstrações de compromisso
serão bem-recebidas. Cor: azul-claro.

.. /\ SAGITÁRIO
. )<.

.

Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora.
Há boas chances de atrair novos recursos financeiros:

aproveite para fazer o seu pé-de-meia Este é o
momento de conquistar a segurança e estabilidade

que deseja no campo afetivo. Cor: verde.

V\_ CAPRiCÓRNIO -

.

F Confie mais em sua capacidade de realização. Estará
com bastante foco no trabalho, podendo revelar grande

�

empenho e comprometimento. Só tenha cuidado com
o egoísmo nesta noite: isso pode prejudicar a relação
com a sua cara-metade. Cor: marrom.

� AqUÁRIO ;

�
. Tente agir discretamente e evite fofocas neste dia.
Quem exerce cargo de chefia, liderança ou de grande
responsabilidade no trabalho atenderá às expectativas.
Não abra mão da sua privacidade; seja no campo

. profissional ou na área afetiva. Cor: roxo.
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Vai começar o FEMUSC 2013,
_

quer saber de tudo 1

www.femusc.com.br

CABANACULT

Um crucifixo sempre me fez pensar.

Como uma cruz (objeto símbolo das máximas

punições romanas, fazendo saber o que esperava
aqueles que subvertessem a ordem ou difundisse
ordem contrária) pode ser a recordaçãomaior de
um homem que é um símbolo de amor, respeito

te
mansidão e'porque Jesus eramanso", lembrou

.

'

sabiamente Seo Nico, meu sogro)?
Lembremos que os primeiros seguidores das
"novas" de Jesus, os cristãos primitivos, não
tinham o crucifixo como símbolo de referência
a Jesus. O símbolo era o desenho de um peixe.
Porque Jesus e os seus se auto-entendiam

pescadores de homens (e de almas), mas também

porque o peixe era o alimento mais popular da
região, à época.

% Mas, um crucifixo dourado me proporciona uma
�. grande profusão de questionamentos. Sobre 6

I t
I m signo e seus significados.
f l Paramim, não parece existir objeto mais

I II contrastante à filosofia e às lições de Jesus do que
I I um crucifixo dourado. O portador, logicamente
I i cristão, refletiu um dia sobre o antagonismo entre

C1 �_ J� L__ <_�__) �����::)��t��:;r�;:�s��:�;��a�t��:l�;
tJ"urt(lLU.b I O ouro é paramim o maior representante das

d mpre surpreendente. I coisas materiais. Significa-me o acúmulo, o luxo,
. ,

.

'

H mberto Furta ose. I
Meu quendíss1mo u

leção de fotos tiradas por I
a concentração de renda. E tudo isso me remete

. 1 B asil comuma co .' d as ' .

di id alid d
'

d
.

O cara saiu pe o r
.

.'

s e está comerClalizan
o - a ln IV! u I a e, ao egoísmo, Tu o muito

ele em suas viag�ns lnternacl�:ma exposição de bazar e de contrastante ao que o mestre professava. Que era

mesmas na rua,
ISSOmesmo.

nh
.

dos Essa vibe faz parte do o comunitário, o fraterno, às coisas do ,espírito
confraternização entre de�l�c�a�uarta feira passada falei (amor ao próximo, perdão, condescendência).

projeto ESMOlA
FOTOG SãoTomé das Letras,Minas O crucifixo, de madeira ou de outrosmateriais,

Com o Humberto. Ele estava
em

(fotos) pelo Brasil estãodi' "Os pôsteres nos faz remete à triste lembrança do momento
Gerais. palavras e e.

F muito feliz de ver
como as

da crucificação. Tendem a nos lembrar (e
sendo um super sucesso... �co O legal de expor na rua

é que
id üücam sornem.... .'_ Está impor) a culpa hereditária daqueles homens

Pessoas se 1 en ,
. de pessoas e Oplmoes. I 'fi

tenho contato com
todos os tlPdos. davai ouvirmuito falar

que ma trataram e crUCI caram o mestre.

'1' a" O rnun o am Ou seja, este símbolo nos remete a Jesus
sendomuito pOSllV .

TO FURTADO". pelos canais da culpa, da dor, do mal que lhe
desse nome "HUMBER impuseram (alguns até acham que "todos nós" o

impusemos). Quando, entendo, que as maiores

lições que Jesus nos deu foi a do perdão e do amor
incondicional. Paramim, totalmente opostas à

simbologia do crucifixo.

Eu, por fim, diante de um crucifixo (mesmo
um dourado) exercito a condescendência,
co::npreensão e respeito ao próximo. Mas, não
há como eu não observar uma pessoa com um

crucifixo dourado no pescoço sem, de novo,
refletir sobre a compreensão daquela pessoa sobre
aquele o símbolo, seu significado e pertinência.
Sabe como é: a cabeça não desliga. O signo e seus

sígnificados, etc e tal ...
Cruzcredo! Acabei de perceber que tenho-que
repensar OzzyOsbourne.

Da esquerda para a direita
ogrande brotherNegão,
comPedrox no colo, ao
seu ladoo Cesar, que eu
já conhecia de vistamas
nessasférias tive ogrande
prazer de começar uma
amizade que espero durar
a vida toda, e eu.Aomeu
lado oPlaza, grande amigo
efigurafantástica.Depois
está Cristiano Iunkes, o
Grilo, mestre na arte de
cozinhar. O Grilofez uma
paella para essa turma

de amigosqueatéDeus
comeria.

r--"
.-.,,--�--

'1hn

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui'! Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com

Por PEDRO LOPES DE OLIVEIRA

Terapeuta, historiador e publicitário

---i
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João Chlodlnl,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

'Crônica

Convite de casamento

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.brouencontre um �..

,
companheiro de estimação nas páginas do Facebook �

daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Assim que Porfírio chegou, sua
esposa Elvira foi logo mostrando

os convites de casamentos que havia
recebido. Um deles era do amigo das

peladas de quarta-feira, Ivanir, sujeito
simples, que tinha economizado
dinheiro por um bom tempo para
realizar o sonho de sua noiva.
- Vamos fazer um jantar simples, porém
gostoso, só para os amigos. Disse Ivanir.
O outro convite era chique! Era tão
chique que Porfírio e Elvira demoraram
alguns minutos para descobrir como se

abria aquele convite. Elvira mandou que
o marido lavasse as mãos antes de pegar
no papel, por que ela não queria que ele

sujasse aquele convite tão bonito e ela
iria prendê-lo com um imã na geladeira.
Era o casamento do filho do chefe de
Porfírio. Todo o setor de Porfírio tinha
sido convidado, ia ser uma festa e tanto!
Elvira estava ansiosa. Dois casamentos!
Ela adorava casamentos.
- Porfírio, temos que decidir o que
daremos de presente.
- Vamos ver a lista logo, para comprar o
que formais barato.

- Não é assim, Porfírio. Para o Ivanir até

podemos dar algo mais simplesinho, mas
pro filho do seu chefe, tem que ser uma

coisa chique!
- Não precisa. Ele é rico! Se ele quiser
uma coisamelhor, ele pode comprar.
- Não, Porfírio. Você não vai querer
fazer feio na roda da high society, não
é? E a roupa?
- Vou com o meu terno de sempre.

@�C)\FEDaRATlVADO B�IIS(l

.. J.:/ I
n;

i •• ll
"'"

- No casamento do Ivanir, sim, mas no
casamento DO-FILHO-DO-SEU -CHEFE
não! Vamos ter que comprar roupas
novas, além de sapatos e vou ter que
marcar hora num salão melhor para fazer.
unha e cabelo.
- Não precisa disso tudo.
- Claro que precisa! Você não sabe então?

Novelas Clique animal
LADO A LADO - GLOBO - 18H

Albertinho expulsa Elias e Olavo do campo de futebol. Diva desmaia durante
a encenação da peça, e Luciano a ajuda. Edgar fica furioso ao saber que Laran

jeiras atacou Laura. Celinha fica indignada com Alice ao perceber que a sobrinha
gosta da ideia de ser cortejada por Gustavo. Edgar agride Laranjeiras. Sandra fica
irritada com Praxedes, diante da recusa do pai de agir contra Laranjeiras. Edgar
tenta convencer Bonifácio a abrir o capital da fábrica. Isabel explicil a Jurema so

bre a matéria que Laura fará sobre a cultura do seu povo, e pede à tia segredo
sobre a identidade de Paulo Lima. Edgar decide escrever uma matéria sobre a

agressão às mulheres no trabalho. Carlota conta a Constância que Gisele a pro
curou, dizendo que Laura é ámante de Laranjeiras.

Para uns damos as coisas melhores e para
outros qualquer coisa serve.
- Meio estranho isso, não acha?
- É a natureza, Porfírio. A natureza da
sociedade.
- A natureza devia ser ajudar mais uma
pessoa que precise mais. Não acha?
Seria mais justo darmosum cartão de
felicidades para o filho do chefe, que eu

nem conheço, e dar um bom presente
ou dar o dinheiro para meu amigo Ivanir,
que ficarámuito grato.
- Porfírio, o Ivanir se contentará com
qualquer coisinha.
- Exatamente, e o filho do chefe nem
sentirá nossa falta se faltarmos.
- Por isso, um presente melhor. Assim
ficaremos bem aos olhos de seu chefe.
Está decidido! Um faqueiro bem chique
para ele e para o Ivanir damos um cartão
com cinquenta reais.
- Um faqueiro? Quanto custa isso?
- Não sei, Porfírio, mas, se for caro,
parcelamos. O que não podemos e ficar
sem dar um bom presente. Não dá pra
dar qualquer coisa para gente rica,
Porfírio, entendeu?

. GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Charlô não se conforma de ter perdido a corrida para Otávio. Analú ameaça con

tar para a avó sobre a armação de Kiko. Roberta aconselha Felipe a conversar com

Juliana. Nando vai ao sítio levar mantimentos para Juliana. Isadora recebe suas malas
de vota e é rude com Ulisses. Analú conta que Kiko dopou o cavalo de Otávio. Juliana
acusa Nando de ter revelado seu caso com Fábio para Manoela. Otávio se vangloria
por ter conseguido enganar Charlô. Nando se declara para Juliana e a beija. Charlô
convence Roberta a conversar com Nando. Ronaldo tenta ser gentil com Isadora.
Ulisses fala para Lucilene que não quer ficar com ela, e Frô a consola. Otávio combina
seu plano com o falso empresário que enganará Roberta. Veruska fica constrangida
quando Nenê percebe que sua mudança de cornportamerno foi orientada por Otávio.
Carolina ouve Frô falar que Lucilene e Ulisses se beijaram. Zenon surpreende Caroli
na. Roberta conversa com Nando. Felipe e Juliana fazem as pazes.

SALVE,ORGE-GLOBO-21H
Russo acompanha Lucimar à casa de Helô e intimida Morena e Jéssica. Morena

pensa em entregar o bilhete de Waleska. Lívia fala para Wanda que precisa tirar Helô
de seu caminho. Arturo e Isaurinha imploram que Celso não faça escândalo com An·
tônia. Sidney filma a discussão entre o casal. Barros e Jô suspeâarn de que Pescoço
esteja envolvido no sumiço da filha de Delzutte. Theo vê Morena entrar em uma boate
e fica abalado. Rosângela grava uma conversa de Waleska sobre Morena e Jéssica.
Deborah avisa a Celso sobre o vídeo divulgado na intemet com a briga entre ele e

Antônia. Morena pensa em contar tudo para Lucimar e afastá-Ia de Russo. Demir
leva Zyah à loja do pretendente de Ayla. Murat sai com Salete. Rosângela ameaça
Waleska. Helô marca de conversar com Mustafa e Bema.

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Uma Família em Apuros - Dub .

- 14:40

17:00, 19: 1 O, 21 :20

Cine:ma

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
11/1 Marlon Stein

IIton Braun
Hilberto Lehn
Mário Lurguetti
Joacir Gonçalver Jr
Guilherme G. Boder
Jonas A. Engicht·

Marisa Hansen
Janice V. krehnke
Josiel M. Gomes
Cristiane Nagel
Larissa Tambozetti
Luciane Tissi
Cristina C. de Miranda

Barbara Epieckert
Elzira Oldenburg
Gustavo Hardbarth
Antonio F. da Silva
Adenor Konell
Leticia de Oliveira
Luis C. Krenke l s I I

Vanessa Bramorski
Nair G. Pereira
Odete Kanzler
Oswin Bublitz
Ricardo Depime
Roberto Carlos Daniel

Carolini S. Marcchetti
Cristiane Nagel Cavalcanti
Josiel Fabiano Fritz
Jucilei Karina Piazetzni
Maria izabel

Esses rllhotinhos

precisam urgente
de um lar! Estão
com dois meses
e meio, porte
médio, e foram
vermifugados .

, São quatro
fêmeaseum
macho. Contato
com Beruad.ete
3370-4526 ou

Rose Mary
Rosado Leiva

Quispe
8474-4928

• ARCOIRIS 2
• Detona Ralph - Dub. - 13:20 15:30 17:40
• O Impossivel - Dub. - 19:45, 21 :50
• ARCOIRIS 3
• As Aventuras de Pi - Dub. - 14:40
• De Pernas Pro Ar 2 -17:10,19:10,21 :10

'I I t I i I r II

www.ocponline.com.br
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Ponto de Vista
..
'" Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede-Iaede.blogspot.com

Reflexões para 2013
Um dos principais impul

sos de nossa vida está em

libertar-se do individualismo e,
assim adquirir maior humilda
de. Estamos fazendo promessas
constantes. Nossa crescente hu
manidade vem nos permitindo
confiar mais em nós mesmos e

termos uma perspectiva muito
mais apurada do modo como

nos encaixamos no mundo.
É fácil deixar-se levar pelas

emoções negativas. Quando es

tamos sob a influência de tais

sentimentos, as coisas sempre
parecem muito piores do que re

almente são.
Às vezes até mesmo uma ad

versidade menor pode deflagrar
uma reação em cadeia. Eis uma
cena comum: você está saindo

para uma reunião importante e

o carro não quer "pegar". A pri
meira reação é o pânico, que leva
à raiva. A partir daí, você pode
perfeitamente escorregar para a

autocomiseração e, finalmente,
para a pergunta desesperadora
que todos nos fazemos em algum
momento: "Por que tudo isso?" E

por que comigo?"
Todos nós já passamos por'

isso, mas não temos que voltar
a ter a mesma experiência se

não quisermos. Quando esse

Previsã

SãoMigu
o Oeste

� Â.
15°29°

Chapecó
� Â.
12° 27°

Dia de sol
Presença de sol em boa

parte do dia em se. A
massa de ar seco perde
forças e um sistema de
baixa pressão se organiza
no oceano próximo ao

Litoral, provocando mais
nuvens durante a tarde
e noite. Temperatura em
elevação.

primeiro sentimento negativo
começa a sugar-nos para o tur

bilhão da irracionalidade, po
demos tomar diversas atitudes.
Primeiro, podemos buscar a

solução recorrendo ao intelecto
. e afastando-nos de nossas emo

ções negativas.

Quando Deus parecer
distante, confie em

seu coração e não
em sua mente.
Confiar em Deus

significa não ter que
saber, e sim sentir!

Outra forma de nos libertar
mos consiste em fazer uma lista
de possibilidades para solucio
nar o problema. Daí, pouco a

pouco, passamos a ter menos

medo expressar nossas opiniões,
ainda que fossem controvertidas
ou, mal acolhidas. Percebemos

que não precisávamos agir como
camaleões. A maioria das pes
soas não nos aceita exatamente

como somos e, por isso, é tão

importante ser honesto consigo,
pois sendo verdadeiro consigo

mesmo você é verdadeiro com as

outras pessoas.
Existe um provérbio espa

nhol que diz: "Deus tarda, mas
não falha", e acredito que real
mente é assim. Mais uma ra

zão para sermos transparentes
e buscar sempre o caminho da
luz e da verdade.

Às vezes Deus parece distan
te e incompreensível. Sentimos
frustração ao estabelecer con
tato consciente com ele. Todo
nosso conhecimento não nos

impede de sentir impaciência
ou mesmo irritação conosco e

com Deus. Quanto mais tempo
duram tais episódios inquie
tantes, mais desalentados e so

zinhos nos sentirmos.
Amelhor maneira de atraves

sar tais períodos é agindo com

sabedoria, e quando Deus pare
cer distante, confie em seu cora

ção e não em sua mente. Confiar
em Deus significa não ter que sa

ber, e sim sentir!
Descobri que, por pior que

eu esteja, não me sentirei desta
forma eternamente. Esta per
cepção tornou-se um principio
importante em minha vida. Ins
trumento útil para ser aplicado
em inúmeras circunstâncias ,e

situações. -

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

ALENICE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, torna público
que requereu à Fundação do Meio Ambiente de
Guaramirim a Licença Ambiental - Corretiva para
a atividade de Confecção de peças de vestuário,
exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob

medida, localizada na Rua Rodolfo Tepasse, 111,
bairro Imigrantes, Guaramirim/SC.

Foi determinado Estudo de Conformidade
Ambiental.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/ 2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300,
Jaraguá do Sul-SC - E-mail:

jaragua.civeI2@tjsc.jus.br
.

Juiz de Direito: Ezequiel Schlemper
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Liquidação/execução de Sentença Arbitral/penal nO 036.11.008591-0
Autor: Agência de Crédito do Vale do Itapocú - ACREVI

Réu: Jaquessiane Claus & Companhia Ltda.

Citando(a)(s): Jaquessiane Claus & Companhia Ltda., Rua 1.053, 100,
Lote Casa Nova, Jaraguá 99 -Jaraguá do Sul-SC. Prazo Fixado para a

Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m)
ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo

epigrafado, bem como, para, nos termos do art. 475-N, parágrafo único, do
CPC, em 15 (quinze) dias, efetuar(em) o pagamento da dívida (principal,
juros, custas e honorários), sob pena de incidência da multa do art. 475-J do

CPC. Os honorários desta execução ficam estabelecidos em 10% do valor
da dívida. Não havendo pagamento, será expedido mandado de penhora e

avaliação, incluindo no débito a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC,
conforme decisão proferida nos autos, contado do transcurso do prazo deste
edital. VALOR DO DÉBITO: R$ 7.693,81 + acréscimos legais. DATA DO
CÁLCULO: 26/07/2011. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no

prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital,
o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo
de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 21 de novembro de 2012.

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Canoinhas

�Â.
11 ° 23°

Mafra

� Â.
11 ° 20°

Joinville

�Â.
20° 23°

Jaragua o

� Â.
17° 25°

Joacaba
� Â.
12°26°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado

Rio do Sul

�Â.
16° 26°

Blumenau
� Â.
15° 27°

Trovoada Geada

Lages
� Â.
10° 23°

São Joaquim
� Â.
10° 19°

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

do vento relativa (%)
• 6h Sudoeste 8km/h 91
• 9h Sudoeste 9km/h 89
• 12h Sul 8km/h 84
• 15h Sul-Sudeste 13km/h ) 66

Omm

0%
• 18h Sudeste 14km/h 60

de possibilidade
• 21 h Sudeste 8km/h 64 de chuva.

� "

SEGUNDA

MíN: 20°C
MÁ)(: 28°C

A ANHÃ
MíN: 18°C
MÁ)(: 27°C

ii J'

DOMI GO

MíN: 20°C
MÁ)(: 27°C

-:Florianó oli
�Â.
18° 25°

Hidrate-se!

Laguna
�Â.
19° 26° São FrancísCfJ do Sul Florianópolis

• Preamar • Preamar
• 3h08: 1,8m .

• 1h58: 1,2m

MINGUANTE 5/1
• 16h04: 1,6m • 14h19: 1,1m
• Baixamar • Baixamar
• 7h09:0,5m • 9h51: 0,4m

NOVA 11/1 Tábua
• 20h49:0m • 21h02: ürrr

das marés ltajaí Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 18/1 ·1h47:1,1m • 3h09: 0,7m
• 14h01: 1m • 13h11: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 27/1 • 9h42: 0,3m ,;8h56: 0,3m
• 21h11: -0,1m • 20h24: -0,1 m
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls

Romantische
StraBe -.

Augsburg bis
Füssen

� sie

jeder Zeit gut.

, .

Backanleítung:
• Zuerst aus den oben angegeb '�aten einen
Teig anrühren, Falls zu flüssig, mehr MenI.

• Dann den Teig ausrollen. .

• Dannmit einer Zimt-Zucker-Míschung zerstreuen
und wieder zusammenrollen.

• Die Sõhnecken abschneiden und
"

• Ein bísschen Butter schmelzen u
a1JkttHI

s

ên, mít Zímt und Z
• Die Sch n damíthestreiche
• Im vorgehelztenOfen 12-15 Mi
backen.

Heute ist das Ende von der
Reihe Romantische Stralse.
Und die Reise bringt uns
zuerst nach Augsburg, bevor
die Alpen erscheinen.

Augsburg wurde im Iahr 15
v. Chr. zu Ehren Augustus,
der erste rõmische Kaiser,
gegründet und ist die grõfste
Stadt der Route. Dort sind
der Geiger und Komponist
Leopold Mozart, derVater
vom berühmten Mozart,
und der Schriftsteller Bertolt
Brecht geboren.

Im letzten Teil der Strecke
sind die Alpen am
Horizont zu sehen, und
die Landschaft wechselt
sehr. Schwangaumit der
Wieskirche, ein weiteres
Iuwel des deutschen
Rokoko, ist die Einfahrt
in diese prachtvolle
Region. Eine Nacht in der
Nãhe von den Schlõssern
Neuschwanstein und

Hohenschwangau sind
schon wasWert, denn
das sind die Postkarten
par excellence von der
Reiseroute. In sternenklarer
Nacht kann man den
Charme von dem ganz

beleuchteten Schloss

Hohenschwangau in seiner

ganzer Schõnheit geniefsen.

Der Hõhepunkt ist die
Besichtigung von den
Schlõssern, Mit der
Eintrittskarte in der Hand bis
zum Hohenschwangau sind
es 20 Minuten zu FuE bergauf.
Bis oben zum Neuschwanstein
ist es doppelt so viel Zeit, aber
man kannmit Kutsche oder,
noch besser, mit dem Bus

fahren, der die Touristen an

der Marienbrücke lãsst, wo es

einen spektakulãren Blick auf
den Bau gibt.

Das Schloss Neuschwastein
ist die letzte Extravaganz vom

Kõnig Ludwig II, es inspirierte
das bekannte Disney
.Cínderela Schloss", im Iahre
1955 in Kalifornien gebaut.
Ludwig ist bevor das
Neuschwanstein vollendet
war gestorben. Man sagt,
er sei verrückt gewesen. Er
wurde 1886 entthront und im
selben Iahr tot aufgefunden.
Im Inneren kann man erst

dieVorstellung von seiner
Kostbarkeit haben: Marmor,
Porzellan, Iuwelen, Gold une!

Gemãlden an den Opern von
Wagner basiert schmücken die
Zimmer. Alles unbeschreibar
in wenigen Zeilen. Mit so
einer Besichtigung kommt
man schnell zu Hunderten
Bildern im Fotoapparat und
jeder ist mit solcher Schõnheit
begeistert.

Auch bezeichnet ais
Exzentrizítãt sind Schloss
Linderhof und das Schloss
Herrenchiemsee, beide
õstlich von der Romantischen
Strafse, Sie sollen das Reich
in Bankrott geführt haben.
Ironischerweise ist der Nachlass
des Kõnigs heutzutage die
Haupteinkommensquelle von
Bayern.

Wenn man dann schon dort
Vieles gesehen und erlebt hat,
wird eins bei solcher Reise in
der Romantischen Stralse klar.
Der Krieg hatte damals Bayern
sehr verwüstet, aber die
Schlõsser, das Erbe von den
trãumerischen Monarchen,
kamen intakt davon. Übrigens
ist jeder immer bereit, wieder
zurückzukommen und die
schônen Erinnerungen noch
mallebendig zu erfrischen.
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Guaramirim

Alternativa
derendabem
conservada

Agricultor investe na industrialização .

de palmáceas e busca mercado nacional

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

Natália Trentini

Para aumentar os lucros ob
tidos com o cultivo de pal

máceas, o agricultor familiar,
IltonWagner, segue o caminho
da industrialização. A baixa
lucratividade na venda da ma

téria prima fez com que ele in
vestisse na criação de uma pe
quena empresa de conservas,
construída na propriedade, no
interior de Guaramirim.

"Antes estávamos acostu

mados a plantar e colher. Agora
mudou muito, mas precisamos
agregar valor ao nosso produ
to", destacou Wagner. Traba
lhando em família, a expectati
va é que os lucros dobrem em

comparação com a venda do

produto bruto.
O investimento foi de cerca

de R$ 100 mil. A capacidade é

para industrialização de apro
ximadamente 1,5 mil palmá
ceas por dia, mas inicialmente
devem trabalhar com 200 cabe

ças, que rendem em média 700

conservas do palmito.
"Eu sempre trabalhei em es

critério, mas ano passado deixei

porque a gente vê que esse é um

negócio que vai dar lucro", co
mentou a irmã de Ilton, Andreia
Wagner. O produto ainda depen
de de licença da Agência Nacio
nal da Vigilância Sanitária (An
visa) para ser comercializado.

Antes estávamos
acostumados a

plantar e çolher.
Agora mudou
muito, mas

precisamos agregar
valor ao produto.

Ilt�n Wagner,
agricultor

A expectativa é que a marcaWP
Conservas esteja no mercado em
até ummês emeio.

Atualmente, a propriedade
tem mais 50 mil pés de palmá
ceas, grande parte é de pupu
nha - cerca de. 30 mil - e o res

tante se divide entre as espécies
palmeira real e imperial. A ideia
é tornar a propriedade auto-su
ficiente. "Queremos aumentar

a área para produzir com nossa

própria matéria-prima, vamos
começar vendendo na cidade,
mas queremos expandir", pro
jetouWagner.

AgTegando
valor

A implantação da pequena
indústria contou com supervi
são Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu (Amvali) ,

Empresa de Pesquisa Agrope
cuária e Extensão Rural de San
taCatarina (Epagri) e Secretaria
de Agricultura e Pecuária de
Guaramirim. O agricultor ain
da faz parte da Cooperativa de

Produção Agrícola Familiar do
Vale do Itapocu (Cooper Ita

pocu), o que auxilia no proces
so de legalização do produto.

Segundo o secretário de

Agricultura, Jorge Feldmann,
as entidades se unem no apoio
ao agricultor familiar, já que a

diversificação de culturas é im

portante para assegurar uma

maior lucratividade. "O agricul
tor quer saber de trabalhar, é
nesse momento que entra a Se

cretaria, para dar apoio e ajudar
a viabilizar projetos", destacou.

A intenção é incentivar a

criação de produtos coloniais
no município, que acaba ten

do um valor final mais eleva
do. "O mercado de conservas

está estabelecido no muni

cípio, mas falta um produto
mais natural, feito na proprie-

. dade", explicou Feldman. II •
r

FOTOS LÚCIO SASSI

PRODUÇÃO Andreia e DtonWagner trabalham na preparação das conservas

Setor primário
Agricultura emGuaramirim é diversificada
Atualmente a produção de palmáceas no mu- Disparado em primeiro lugar está a produção

nicípio de Guaramirim ocupa o quarto lugar de de arroz, que é base da agricultura em toda a região.
acordo com dados da Epagri, mas extra oficial- São 500 produtores em cerca de 6.400 hectares. Em
mente a produção já deve estar conquistando o seguida vêm os bananicultores, 93 produtores em

terceiro lugar. "Os dados são apenas. da palmeira . 750 hectares. A olericultura (horticultura) conta

real, mas se pensar em palmáceas devem ter cerca com 350 hectares de área plantada. "Tento em vista
de 300 produtores e em torno de 250 hectares", ex-os últimos anos, a tendência é que a produção de

plicou o técnico agrícola, Júlio César Gomes. palmáceas cresça e passe a olericultura", comentou.

VOLUME Propriedade de Wagner
, i I (E) tem 50 inil pés de palmáceas

Cidade é capital
da palmeira' real
o palmito mais procurado pelos con

sumidores é produzido de uma espécie
nativa, a palmeira juçara. No entanto, o
alimento pode ser obtido de outras espé
cies, dapupunha, açaí, entre outros.

Guaramirim obteve em 2003 o título
de Capital Catarinense da Palmeira Real

pelo número expressivo de produtores,
na época 300, e pelo início da utilização
da planta como matéria prima para pro
dução de palmito.

"O município foi um dos primeiros
a utilizar a palmeira real para. consumo,
a grande produção começou aqui", res
saltou o técnico agrícola da Secretaria de

Agricultura ePecuária deGuaramirim, Jú
lio César Gomes.

Desde então, o número de produtores
dedicados ao cultivo da planta diminuiu,
também pela queda do valor da matéria
prima. 'Antes. era vendido por cabeça,
hoje a indústria compra e depois avalia
o preço por produção. Com isso o rendi
menta diminui", explicou o técnico.

Hoje, a produção da pupunha tem

crescido pelas características da planta.
De acordo com Gomes, enquanto a pal
meira real precisa ser replantada após o

corte, apupunha brota naturalmente.
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EDITALDE INTIMAÇÃO
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço- Rua CeI. ProCÓpIO Gomes deOliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato 6riesbach
Not� e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 d� Leis 492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devida ciência ao
responsável, segue a relaçao de titu!0s apresentados a protesto nesteCartóno, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteís, a contar desta publicaçao, sendo facultado o direito a sustação Judicial de protesto e ou oferecer por
escnto osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOSDO PROTESTO

Apontamento 23407112013 Sacado ADILSONANDRE FERGU1Z Endereço RUAJOAO JANUARIO AYROSO 1055
- JARA�UA ESQUERDO - Jaraguá do SuI-SC - CEP 89253 100 Cedente BANCO SAFRA SA Sacador Espécie
CBI - N Titulo 88000008819 Motivo falta de pagamentoValor R$ 4 848,77 Data para pagamento 16/0112013
Valor total a pagar �$5 301,53 Descrição dos valores Valor do titulo R$ 4 848,77 - Juros R$ 378,20 Emolumentos
R$12,25 Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Diligência R$14,71

Apontamen�0--2333G3-i2Õ-12-Sacado ÃNoRESsAcii)ollizZj-ME--End�;�--R--iu:INOLDO-RAU 470 -� cENTRO
JARAGUA DO SUL-SC CEP 89251 600 Cedente BTC DECORACAO E PRESENTES IlDA Sacador Espécie
DMl- N'Titulo 00026519B5 Motivo falta de pagamento Valor R$ 309,63 - Data para pagamento 16/0112013-
Valor total a pa!!ar R$379,45 Descnção dos valores Valor do título R$ 309,63 - Juros R$ 1,96 Emolumentos R$
11,60 - Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Dilígência R$ 9,96

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

Apontamento 234059/2013 Sacado ARMAZEM DO CARRO Endereço RuÃi3ElITHÃ-wEE(iII70--J��ádo
SuI-se-CEP 89260 SOOCedente EDITORADlARlODOVALEI1DA Sacador - Espécie DMl N°Titulo 00076402
- Motiv� falta de pagamento Valor R$ 200,00 - Data para pagamento 16/0112013 Valor total a pagar R$270,74
Descnçao dos valores Valor do título R$ 200,00 - Juros R$ 0,93 Emolumentos R$ 12 25 Publicação edital R$
23,10 Condução R$ 24,50 - Diligência; R$ 9,96

'

----- -- ------ --- ------_ .. _------_ .. _---

Apontamento 233335/2012 Sacado CREUZAMOREIRASILVA Endereço RUAANGEW SCHIOCHET 311 SL02-
Jaraguá do Sul SC CEP 89251-520Cedente MAJOKA UNIFORMES INDCOM LIDA Sacador Espécie DMl- N°
Titulo 4938/2 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 258,10 Data para pagamento 16/01/2013 Valortotal a pa
gar R$326,99 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 258, 10 - Juros R$ 1,03 Emolumentos R$11 60 - Publicação
edital R$ 23, 10 Condução R$ 23,20 Dílígêncía R$ 9,96

'

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

Apontamento 232902/2012Sacado DPRAMALHAS!TDA Endereço R JOSETHEODoRóRníErno-1õ6i--iLHÃ
DA FIGUElR JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89258 000 Cedente JARTEX INDUSTRIA TEXT I1DA EPP Saca
dor: - Espécie DMI - N" Titulo 11652 Motivo falta de pagamento Valor: R$ 2330,02 Data para pagamento
16/0112013 Valor total a pagar R�2 413,47 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 2 330,02 - Juros R$ 10,09
Emolumentos R$11,60 - PublIcaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$15,46

A�����;��� -233i�0/2012 Sacado O PAAMAUiÃSIToA-E�d��-��-R-jOSÊTHEÔOORO RIBEiRo -iOO1 - ILHÃ
DA FIGUEIR - JARAGUA DO SUL SC CEP 89258 000 Cedente JARTEX INDUSTRIA TEXT I1DA EPP Sacador:
Espécie DMl N'Titulo 11695 - Motivo falta depagamentoValor: R$ 237,68 - Data parapagamento 16/0112013-
Valor total a pa!!ar R$312,22 Descrição dos valores Valor do titulo R$ 237,68 - Juros R$ 1,18 Emolumentos R$
11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Dílígêncía R$15,46

��n���nt� 233311í2õi-2-��d�-D PRA-MAiHÃs aDA &;d�re�� R jÔSETHEODO-RO-RIBErRO-io6isi:-õi
- laraguã do Sul SC CEP 89258 000 Cedente BANCOVOTORANTIM SA Sacador ADINA INDUSTRIAECEspe
cie DMl N'Titulo 1169401 Motivo falta de pagamentoValor: R$1245,00 Data para pagamento 16/0112013

Valortotalapag�R$1320,85Descnçãodosvalores Valordotítulo R$1245,00- Juros R$2,49Emolumentos R$
11,60 Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

�����e���-2335�9í20i2-��d� D-PRA MALr-iAs IToÃ Ende� R JOSE TilloDÜRO-RiBEmO-iõ61 si:-õi
Iaraguá do Sul se CEP 89258 000 Cedente ADINA INDUSTRIA ECOMERCIO DE FECHO Sacador: - Espécie
DMl W Titulo 1095943 Motivo falta de pagamento Valor: R$ 2 407,00 - Data para pagamento 16/01/2013-
Valor total a pag�R$2 487,58 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 2 407,00 Juros R$ 7,22 Emolumentos R$
11,60 Publicaçao edital R$ 23, 10 Condução R$ 23,20 DiligênCia R$ 15,46

�����n��-23362i/2Õ�2 �-�ad� o-pRA"MALHA5 LIDA Endereço R JOSÊ-THEOÕO-RÔ ruBEmO-iõ;;SÃrÃ
01 - Jaraguá do Sul SC - CEP 89258 000 Cedente INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS RVB crDA Sacador
Espécie DMl N°Titulo 0019316802 Motivo falta de pagamento Valor R$ 1110,54 - Data para pagamento

16/0112013 Valor total a pagar R$1186,49Descnção dos valores Valor do título R$ 1 11054 Juros R$ 259 Emo
_
lumentos R$11,60 - Publicação edital R$23,10 Condução R$23,20 - Diligência R$15,46

----------------.---_ .. _------ - --- -------- - - --------

Apontamento 233915/2013 Sacado D PRA MALHAS I1DA Endereço R JOSE THEODORO RIBElRo-i-Õ6i 51
01- Iaraguã do Sul-se - CEP 89258-000 Cedente BANCOVOTORANTIM SA Sacador: INDUSTRIA E COMERCI
Espécie DMl N° Titulo 0019338302 Motivo falta de pagamento Valor R$ 1487,86 Data para pagamento
16/0112013 Valor total a pag�R$l 568,12 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 1 487,86 Juros R$ 4,95 Emo
lumentos R$12,25 - Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Díligêncía R$15,46

Apontamento 234214/2013 Sa�d�-D PRA MAlliÃS-rIDA-&;d���-R-jÕSETÃEÓOORÓ ruaErnO i06�-SL
01 - Jaragua do SuI-SC - CEP 89258 000 Cedente INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS RVB I1DA Sacador
Espécie DMl N° Titulo 0019286603 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 586,51 - Data para pagamento

16/01/2013 Valor total a pagar R$663,38 Descnção dos valores Valor do título R$ 586 51 Juros R$ 156 Emolu
mentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligência R$15,46

'

Apontamento 234274/2013 Sacado D PRAMALHASI1DA End��o-R jOSÊTHEODORO RlSiiRÕ:1061--Ioo
DA FIGUElR - JARAGUA DO SUL SC CEP 89258 000 Cedente JARTEX INDUSTRIA TEXT LIDA EPP Saca
dor: Espécie DMl N° Titulo 11816 Motivo falta de pagamento Valor R$ 1 926,87 - Data para pagamento
16/0112013 Valor total a pag�R$2 011,81 Descnção dos valores Valor do titulo R$l 926,87 Juros R$ 9,63 Emo
lumentos R$12,25 - Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Dilígência; R$ 15,46

Ãpon;amen�o 234365/2013 Sacado--OECORPiSOSCOM DÊ MAiERiAiS-CÕNSTRUCAO--E�d�;� RÜA-PRE�
SIDENTE EPITACIO PESSOA 1400 SL 02 Jaraguá do Sul SC CEP 89251 100 Cedente COMPENSADOS LAGES
Sacador: Espécie DMl N'Titulo 165260-Motivo faltadepagamentoValor:R$404,33 Data para pagamento
16/0112013 Valor total a papar R$476,29 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 404,33 Juros R$ 2,15 Emolu
mentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$24,5O Díligêncía Jl$ 9,96

Apontamento 233043/2012 &;cado--OOSETÊC-E-LETRÓEr:EffiONiéiiNDus E�d;��� RUÃ-AiFR:EDO DAL
PRA, 221, IlHA DA FIGU - JARAGUA DO SUL SC CEP 89258 821 Cedente FIGUEIRA MAl' CONSTRUCAO
I1DA Sacador: Espécie DMI N°Titulo 1513 Motivo falta de pagamentoValor R$ 77,60 - Data para paga
mento 16/01/2013- Valor total a p�gar R$151,24 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 77,60 Juros R$ 0,28
Emolumentos R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência R$15,46

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

Apontamento 233844/2013 Sacado ELIAS CHAVES DIAS Endereço AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 103
CENTRO - JARAGUA DO SUL SC CEP 89251-150 Cedente CCR ETIQUEfAS I1DA - EPP Sacador: - Espécie
DMl - N° Titulo 000902/06 Motivo falta de pagamentoValor: R$ 764,00 - Data para pagamento 16/01/2013
Valor total a pa!!ar R$836,86 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 764,00 Juros R$ 3,05 Emolumentos R$
12,25 Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligência: R$ 9,96

Apontamento 234473/2013 Sacado ELlZABEI'E ELERT Endereço RUA JOSE POMlANOWSKI 246 Iaraguã do
Sul SC CEP 89254-810Cedente lATORIClASECURlTlZADORA Sacador: JERRYROBERTO BRANDES FI (CEU
DA BOCA) Espécie DMl N°Titulo 2821-C - Motivo falta de pagamentoValor: R$l 070,40 - Data para pagamen
to 16/01/2013-Valor total a pagar R$1151,87 Descrição dos valores Valor do título R$l 070,40 - Juros R$ 5,35
Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Dílígência R$16,27
----- --------- ----- --- -------- ----- ---------------- ----- --- ------ ---- ----------------- ---- ----------- ------ ---

Apontamento 233883/2013 Sacado FUEL EVENTOS I1DA ME Endereço RUA DOMINGOS RODRIGUES DA
NOVA102 JaraguádoSuI-SC-CEP 89251640Cedente OESACOMEEREPRESITDA Sacador - Espécie DMl
- N" Titulo 2618353U - Motivo falta de pagamentoValor. R$ 324,65 - Data para pagamento 16/0112013 Valor
total a pa_gar R$396,OS Descnção dos valores Valor do título R$ 324,65 - Juros R$ 1,62 Emolumentos R$ 12,25
Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Ddígêncía; R$ 9,96
------ -- --- - --- - --- ----- -- -- ---- --------------------------- --------- ----- ------ - -- ----------

Apontamento 233843/2013 Sacado GERSON LUIZ BONOMINI Endereço RUAFERDINANDO PRAoI:�5AP:w6
JARAGUADOSUL-CEP Cedente SILMAQS/A Sacador:- Espécie DMl N°Titulo 93365*001-Motivo falta
de pagamentoValor: R$ 428,40 - Data para pagamento 16/0112013- Valor total a pagar R$499 63 Descnção dos
valores Valor do título R$ 428,40 - Juros R$1,42 Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$'23 10 Condução
R$ 24,50 - DiligênCIa: R$ 9,96

'

Apontamento 234506/2013 Sacado lZABEL SALVADOR Endereço RUA PAUW LEONI 130 TIPA MARTINS -

Jaraguá do Sul-se - CEP 89253-845 Cedente OMNl S/A - CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sa
cador Especle CBI - N" Titulo 101258000006511 Motlvo falta de pagamento Valor R$ 4 873,98 - Data para
pagamento 16/0112013-Valor total a pagar R$5 566,60 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 4 873,98 Juros
R$614,12Emolumentos R$12,25-Pubbcaçãoedital R$23,1O Condução R$24,50 DiligênCia R$18,65
------ -- --- - - --- --------------- ----------- - - ------- ---------------------------- ---- ----- - --- ------------

Apontamento 23440112013 Sacado JULMAMORElRAMARTIl'lS Endereço RUAFRANCISCOHRUSCHKA2,240
- Jaraguá do Sul SC CEP 89253 600 Cedente INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador
- Espécie DMl- N" TItulo 0209112008 - Motlvo falta de pagamento Valor: R$ 179,21 Data para pagamento
16/0112013-Valor total a pagar R$258,90 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 179,21 - Juros R$ 1,19 Emolu
mentos R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 24,50 DiligênCIa: R$18,65
-- - ------------- - - - --- ---------------------------------------- - --------- ---------------- -- - - - - - --------

Apontamento 233303/2012 Sacado KCEL MOTORES E FIOS Endereço RUA PRES EPITACIO PESSOA 1333 JA
RAGUADOSUL- CEP Cedente RONALDOPAUWDA SILVA Sacador: - Espécie DMI - N°TItulo 8 - Motivo falta
de pagamentoValor:R$l SOO,OO Data para pagamento 16/0112013 Valor total a pagarR$l 570,86Descnção dos
valores Valordotitulo R$lSOO,OO- Juros R$3,OOEmolumentos R$l1,60 Pubhcaçãoedital R$2310 Condução
R$ 23,20 - DiligênCia: R$ 9,96

'

Apontamento 234547/2013 Sacado LS COM E PRESTA0 SERVTELEF Endereço GUILHERME DANCKER 161
SL 22 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89251-460 Cedente INFOWARE INFORMATICA !TDA Saca'
dor: - Espécie DMl - N° TItulo 8 12 12 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 335,00 Data para pagamento
16/0112013 Valor total a pagar R$406,59 Descnção dos valores Valor do título R$ 335,00 - Juros R$1,78 Emolu
mentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - DiligêncIa: R$ 9,96

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

Apontamento 234000/2013 Sacado MAICOCOEIRO Endereço PAUW seHIOCHET, 94 - CENTRO - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP 89251-440 Cedente ABF - AUTO MECANlCA I1DA ME Sacador: - Espécie DMl N° Titu
lo 8420/3 - Motivo falta de pagamento Valor: R$ 275,00 Data para pagamento 16/0112013 Valor total a pagar
R$346,73 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 275,00 Juros R$ 1,92 Emolumentos R$ 1225 Publicação
edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 DiligênCIa: R$ 9,96

'

Apontamento 234051/2013 Sacado MARCOS DE PAU.LA PADILHAME Endereço RUA JOSETEODORO RIBEI
RO 1560 Jaraguá do SuI-SC - CEP Cedente BAUER E SILVA I1DA Sacador: - Espécie DMl - N" Titulo 0103
Motlvo falta de pagamentoValor: R$ 412,00 - Data para pagamento 16/01/2013- Valor total a pagar R$489 23

Descnção dos valores Valor do título R$ 412,00 - Juros R$ 1,92 Emolumentos R$ 12 25 - Publicação edital 'R$
23,10 Condução R$ 24,50 - DiligênCia R$15,46

'

--------_ .. _-_ .. ----._---- ------ ------

Apontamento 233040/2012 Sacado MARI & TACI COM DEMEDICAMENTOS E PERFUM Endereço RUA EU
RICO DUWE 2322 SL 01 - Jaraguá do Sul SC - CEP 89264 000 Cedente SULMEDICAMENTOS DISTR DE PROD
FARMAC Sacador: - Espécie DMI - N" Titulo 220073 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 279,06 Data para
pagamento 16/0112013-Valor total a pagar R$359,22 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 279,06 - Juros R$

1,30 Emolumentos R$l1,60 Publicação editai R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência R$ 20,96
--- - --- ---- - - --- ---- -- - --- ---- ----- -- --- - ---------- - ---------- ---- ----

Apontamento 233904/2013 Sacado MENEGOTTIMAQ E EQU I1DA Endereço R ERWINO MENEGOTII345
JARAGUADOSUL CEP Cedente ARMAZEMDASEMBALAGENSI1DAME Sacador Espécie DMI-N°Titulo
NFE2917 - Motivo falta de pagamento Valor: R$ 390,80 Data para pagamento 16/01/2013- Valor total a pagar
R$469,78 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 390,80 - Juros R$ 1,30 Emolumentos R$ 12,25 Publicação
edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligência; R$17,83

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

Apontamento 232885/2012 Sacado MENEGOTTIMAQ E EQUIP !TDA &;de��o R-ERWINÜ-MENEGOTn- :M5
-AGUAVERDE-JARAGUADOSUL SC CEP 89254 OOOCedente HARIFERRCOMDEFERRLIDAME Sa�dor:
- Espécie DMl N°Titulo 1809-Motlvo faltadepagamentoValor:R$292,00 Dataparapagamento 16/01/2013
Valor total a pa!!ar R$367,43 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 292,00 Juros R$ 1,26 Emolumentos R$
11,60 - Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência R$ 16,27
------- ---------- -------- - ----- -- ------ --- - ------ - - ----- --- ---- ------- ---------

Apontamento 232890/2012 Sacado MENEGOTTIMAQ E EQUIP I1DA Endereço R ERWINO MENEGOn1:345
AGUAVERDE JARAGUADO SUL SC - CEP 89254-000 Cedente HARIFERRCOM DEFERR !TDAME Sacador

- Espécie DMl- N°Titulo 1817 - Motivo falta de pagamentoValor R$584,00 Data para pagamento 16/01/2013-
Valor total a pa!!ar R$660,70 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 584,00 Juros R$ 2,53 Emolumentos R$
11,60 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência R$16,27

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

Apontamento 23377l/2013 Sacado MENEGoTri-MAO E-EQUW'i:IDA-E�d���-RÜkERWrNO-MOOGoTn
345 - AGUA VERDE JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89254 000 Cedente COMMCORP COMUNlCACOES I1DA
Sacador Espécie DMl- N°Titulo 0000001541- Motivo falta de pagamentoValor R$1200,00 - Data para pa
gamento 16/0112013-Valor total a pagarR$1283,32 Descrição dos valores Valor do titulo R$1200 00 - Juros R$
7,20 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23, 10 Condução R$ 24,50 Dilígência R$ 16,27

'

Ãp;n-t�_;n��--m962i2Õi3��;d�-MENEGÕrTIMÃQEEQüiP-iTOÃ&;d���-RERWiNoMENÊGarn 3�5-
JARAGUA DO SUL-SC CEP 89254 000 Cedente ATUALCARGASTRANSPORTES I1DA Sacador: - Espécie DMl
N°Titulo 0001784412 - Motivo falta de pagamentoValor: R$120,03 Data para pagamento 16/01/2013 Valor

total a pa_gar R$196,39 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 120,03 Juros R$ 0,24 Emolumentos R$ 12,25 -

Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligência: R$16,27
----- -- ------ - -- ------ -_._--------------------

Apontamento 233998/2013 Sacado MENEGOTTI MAQ E EQUIP !TDA Endereço RUAEI\WINOMÉmGÕrn
345ex P 408 - AGUAVERDE JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89254-000 Cedente FESMA-TECNOWGlA EM PO�
UMEROS Sacador - Bspécíe DMl- N°Titulo 922301- Motivo falta de pagamentoValor R$ 200,99 Data para
pagamento 16/0112013 Valor total a pagar R$278,11 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 200 99 Juros R$
1,00 Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Diligência R$16,27'
Apontamento 233143/2012 Sacado

-

MENEGoTIiMAQ EEQuiPMiENrôs !TOÃ-Êndere� R ERWrNO-MENE
GOTTI 345 - JARAGUA DO SUL - CEP Cedente ARMAZEM DAS EMBALAGENS I1DA ME Sacador: Espécie
DMI-N°Titulo NFE2854 Motivo falta de pagamentoValor R$315,00 -Dataparapagamento 16/01/2013 Valor
total a pa_gar R$389,69 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 315,00 Juros R$ 0,52 Emolumentos R$ 11,60-
Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência R$16,27

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

Apontamento 233522/2012 Sacado MENEGOTTI MAQ E EQUIPAMENTOS I1DA Endereço R ERWINO ME
NEGOTTI 345 - JARAGUA DO SUL CEP Cedente DISTRIBUIDORADETINTASANAZATIl Sacador Espécie
DMl- N°Titulo 1599 - Motivo falta de pagamentoValor: R$13oo,00 Data para pagamento 16/01/2013 Valor
total a pag�R$l 378,50 Descnção dos valores Valor do título R$ 1 300,00 Juros R$ 4,33 Emolumentos R$ll,60
- Publicaçao editai R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Ãpo;tamento -233523-/2012 Sacado MENEm MAO E EQUIPAMENTOS !TDA Endereç� R -ÊRWrNO-ME
NEGOTTI 345 JARAGUA DO SUL - CEP Cedente DISTRIBUIDORADETINTASANAZATIl Sacador Espécie
DMl-N°Titulo 1600 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 882,00 Data parapagamento 16/01/2013-Valor total
a pagarR$959,11 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 882,00 Juros R$ 2,94 Emolumentos R$l1 60 - Publi-

cação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$16,27 ,

'

Apontamento 233193/2012 Sacado MENEGOTTI MAQ E EQUIP. I1DA Endereço RUA ERWrNOMENEGÜTIi
345 AGUA VERDE - JARAGUA DO SUL SC CEP 89254-000 Cedente AT I BR ART TEC IND !TDA Sacador'
- Espécie DMI N° Titulo 0000171454 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 925,00 - Data para pagamento
16/01/2013 Valor total a pa�arR$l 003,79 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 925,00 Juros R$ 4,62 Emolu
mentos R$l1,60 Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência: R$16,27

Apontamento 233379/2012 Sacado MENEGoTIiMÃo EEOUre riDA End���o-RÜÃERWrNÔMENÊGãITr
345 AGUAVERDE JARAGUA DO SUL SC - CEP 89254-000 Cedente AT I BR ART TEC IND ITDA Sacado�
Espécie DMI - N° Titulo 0000173010 Motivo falta de pagamento Valor: R$ 2150,00 Data para pagamento

16/01/2013 Valor total a pagar R�2 234 20 Descrição dos valores Valor do titulo R$ 2150,00 - Juros R$ 10,03
Emolwnentos R$11,60 - Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Dílígência R$16,27

Ap�ntam;nto 233785/2013 Sacado rviENÊGomMAQ E EOUm I1DA EndereçO--RÜAERwmOMENEGam
345 - AGUA VERDE JARAGUA DO SUL SC - CEP 89254-000 Cedente AT I BR ART TEC IND !TDA Sacador'
Espécie DMl N"Titulo 0000171962 Motivo falta de pagamento Valor: R$ 4 992,56 - Data para pagamento

16/0112013 Valor total a pagar R�5 095,30 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 4992,56 Juros R$ 26,62
Emolumentos R$12,25 Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

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

Apontamento 233906/2013 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIP ITDA Endereço RUA ERWINOMENE
GOTTI345 JARAGUADOSUL CEP Cedente BANCOVIPALSA Sacador: BRPlASTlCOSSA Espécie DMl N°
Titulo 00950393 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 44 225,65 Data para pagamento 16/0112013 Valor total
a pagar R$_44 508,15Descnção dos valores Valordo titulo R$ 44 225,65 Juros R$ 206,38Emolwnentos R$12,25
Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Diligência R$16 27

Apo������;-234074i2013 Saç�do -ivffiNEGOm MAQurnAs E EQÜrP riDÃ -&;d�I���-RÜA ERWrNÕ-ME
NEGOTTI 345 - JARAGUA DO SUL CEP Cedente REALFAC FOMENTO COMERCIAL crDA Sacador MARCIA
REGINA ALVES DE ARAUJO DALPRA - M Espécie DMl - N" Titulo PR08602/01 Motivo falta de pagamento
Valor R$ 334,00 Data para pagamento 16/01/2013 Valor total a pagar R$411,56 Descnção dos valores Valor
do tí�o R$ 334,00 Juros R$ 1,44 Emolumentos R$ 12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50
Dilígência R$ 16,27

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

Apontamento 233810/2013 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIP. I1DA Endereço RUA ERWINOMENE
GOTTI 345 - JARAGUA DO SUL SC CEP 89254-000 Cedente WlFER COMERCIO E REPRESENTACOES ITDA
Sacador Espécie DMl N° Titulo 019101013 Motivo falta de pagamentoValor R$ 228,64 - Data para paga
mento 16/0112013- Valor total a p�gar R$307,23 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 228,64 Juros R$ 0,91
Emolumentos R$12,25 Publicação.edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Diligêncía R$17,83

A������n�; 232896í2Õi2-Sa�d�- MENEGOTTI MÃQmNAS E EQUIPAMEN-E;de��-R -59Õ ERWrNOME
NEGOTTI345 AGUAVERDE JARAGUADOSUL SC-CEP 89254 OOOCedente MAQUINASDANLYI1DA Saca
dor - Espécie DMI - N°Titulo 5041228001 - Motivo falta de pagamentoValor R$I 072,26 - Data para pagamen
to 16/01/2013-Valor total a pagar_R$l151,D7 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 1 072,26 Juros R$ 4,64
Emolumentos R$11,60 - Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$16,27
---- -- - --- ---- -- - - - ----------------- -- ------ - ------ - --------------------------

Apontamento 232905/2012 Sacado MENEGOTTIMAQUINAS EEQUIPAMEN Endereço RUA ERWINO MENE
GOTTI,345 AGUAVERDE - JARAGUADO SUL-SC - CEP 89254-000 Cedente ALFA INSTRELETRONlCOS I1DA
Sacador: - Espécie DMI - N"Titulo ALF040139B - Motivo falta de pagamentoValor: R$ 3 825,D4 Data para pa
gamento 16/0112013-Valor total a pagarR$3 915,78 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 3 825,04 - Juros R$
16,57 Emolumentos R$l1,60 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Ap����;��� z34õõ4í-2Õi3-S;�do--MENEGOTIiMAQüiNAS-Ê-EQÜIPAMiN &;d���-R-590�ERWiNoME-
NEGOTTI345 AGUAVERDE JARAGUADOSUL SC CEP 89254-000Cedente MAQUINASDANLYI1DA Saca
dor: Espécie DMl- N'Titulo 5041588001-Motivo falta de pagamentoValor R$ 357,42 Data para pagamento
16/01/2013-Valor total a paparR$435,56 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 357,42 - Juros R$ 2,02 Emolu
mentos R$12,25 Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Dllígência; R$16,27

Apontamento 234013/2013 Sacado MENEGOTTIMAQUINAS EEQUIPAMEN Endereço R 590ERWINOMENE
GOTTI, 345 - AGUAVERDE - JARAGUADO SUL SC CEP 89254-000 Cedente HARDCOM FIXADORES RESINAS
I1D Sacador - Espécie DMl- N° Titulo 036002/1 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 577,51 - Data para
pagamento 16/0112013 Valor total a pagar R$657,86 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 577,51- Juros R$
4,23 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 DiligênCIa: R$16,27
------ ---- --- -- ---- -- - - -- - -- -- - ------ --------- -- -- --- - -- -- ---------------------- -------------------

Apontamento 234024/2013 Sacado MENEGOTTlMAQUINAS E EQUIPAMEN Endereço RUA ERWINO MENE
GOTTI, 345 - AGUAVERDE - JARAGUA DO SUL SC CEP 89254-000 Cedente ALFA INSTR ELEI'RONICOS I1DA
Sacador: - Espécie DMl N°Titulo ALF040358B - Motlvo falta de pagamentoValor: R$ 1 383,36 - Data para pa
gamento 16/0112013-Valor total a pagarR$1467,31 Descnção dos valores Valor do título R$1383,36 Juros R$
7,83 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 DiligênCIa: R$16,27

Ap��t���t�- 234Õ29ízõi3Sa�d�
-

MENEGarnMÀOmNAS-ÊEQillPM1EN Ende��-RUAERWiNo-MENE�
GOTTI, 345 - AGUAVERDE - JARAGUADO SUL-SC - CEP 89254 000 Cedente ALFA INSTRELETRONICOS ITDA
Sacador - Espécie DMl- N° Titulo ALF040350B Motivo falta de pagamentoValor: R$ 2 441,67 Data para pa
gamento 16/0112013-Valor total a pagar R$2 531,62 Descnção dos valores Valor do título R$ 2 44167 Juros R$
13,83 Emolumentos R$ 12,25 Publicação edital R$ 23, 10 Condução R$ 24,50 - DiligênCia R$16,2'7
-- ----- --- ---- - ------ --------- - -- �- ---�� - - �-- - -- - � - ----- ----- - ------------- ----

Apontamento 234077/2013 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Endereço RUA ERWINO
MENEGOTTI345-JARAGUADOSUL CEP Cedente lRUSINAGEMI1DA ME Sacador Espécie DMl N°Ti
tulo 2315-1-Motivo falta depagamentoValor R$1112,50 - Data para pagamento 16/01/2013-Valor total apagar
R$1193,44Descnçãodosvalores Valor do titulo R$1112,50-Juros R$4,82Emolumentos R$12,25 Publicação
edital R$23,10 Condução R$24,50 Diligêncla:R$16,27

Apontamento 233119/2012Sacado MENEGOTTIMAQUINAS EEQUIPAMENTOS I1D Endereço ERWINOME
NEGOTTI345 - JARAGUA DO SUL - CEP Cedente RAPlDO TRANSPAUW I1DA Sacador - Espécie DMl - N°
Titulo 1049190 01-Motivo falta de pagamentoValor R$ 332,19 - Data para pagamento 16/01/2013-Valor total a

p�garR$407, 13 Descnção dos valores Valordo título R$ 332,19 - Juros R$ 0,77Emolumentos R$11,60 Publica

çao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 DiligênCia R$16,27

Apontamento 233120/2012 Sacado MENEGOTTIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS!TD Endereço RUAERWINO
MENEGOTTI 345 JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89254 000 Cedente RESIVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE
RESISTENCIAS E Sacador: - Espécie DMI - N°TItulo 007721-A Motlvo falta de pagamentoValor: R$ 782,46 -

Data para pagamento 16/0112013-Valor total a pagarR$858,45 Descnção dos valores Valor do título R$ 782,46
Juros R$1,82 Emolumentos R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 DiligênCIa: R$16,27
-- - - - --- - ------- - ----- ----- - -- - ------------------------ -----------------

Apontamento 233122/20l2Sacado MENEGOTTIMAQUINASEEQUIPAMENTOSI1D Endereço RUAERWINO
MENEGOTTI 345 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89254 000 Cedente RESIVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE
RESISTENCIAS E Sacador: - Espécie DMI - N° Titulo 007749-A Motivo falta de pagamentoValor: R$ 391,80 -

Data para pagamento 16/0112013 Valor total a pagar R$466,88 Descnção dos valores Valor do título R$ 39180
- Juros R$ 0,91 Emolumentos R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - DiligênCIa: R$16,27

'

- - - ---- _--- - - - - -- ------- ----------------- -------------------------------------------- -----

Apontamento 233123/2012 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITD Endereço RUA ERWI
NO MENEGOTTI 345 - JARAGUADO SUL-SC - CEP 89254-000 Cedente BONDMANN QUIMICA !TDA Saca
dor: - Espécie DMl - N° Titulo 30354/1 - Motlvo falta de pagamento Valor: R$ 810,00 Data para pagamento
16/0112013- Valor total a pagarR$886,06 Descnção dos valores Valor do título R$ 810,00 - Jmos R$ 189 Emolu-
mentos R$l1,60 - Publicação editai R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - DiligênCia R$16,27

'

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

Apontamento 233125/2012�cado MENEGOTTIMAQUINAS EEQUIPAMENTOS ITD Endereço RUAERWINO
MENEGOTTI 345 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89254 000 Cedente STEELROOL INDUSTRIAMETALURGlCA
I1DA Sacador Especle DMl - N° Titulo 2718-01 - Motivo falta de pagameTlto Valor: R$ 1 496,50 DataFap

pagamento 16/01/2013-Valor total a pagarR$1483,95 Descnção dos valores Valor do titulo R$1406 50 Juros
R$ 3,28 Emolumentos R$l1,60 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Dílígência: R$16,27

'

Apontament�- 233144/ZÕ12Sa�d� MENEGOTIIMAQ-ÜINÃSEEQUIPÃMÉNrÕS!TD E�d���-RUA-ERWiNõ
MENEGOTTI345 - JARAGUA DO SUL-SC CEP 89254 000 Cedente RESNILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE
RESISTENCIAS E Sacador - Espécíe DMI N° Titulo 007739-A - Motivo falta de pagamento Valor R$ 2 318,04
Data para pagamento 16/01/2013 Valor total a pagar R$2396,07 Descrição dos valores Valor do título R$

2 318,04 Juros R$ 3,86 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23 10 Condução R$ 23 20 Diligência
R$16,27

"

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

Apontamento 233923/2013Sacado MENEGOTII MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I1D End�� RUA-ERWi
NO MENEGOTTI 345 JARAGUA DO SUL-SC CEP 89254 000 Cedente ARAMlF1CIO EGGERT INDUSTRIA E
COMERCIO I1DA Sacador Espécie DMl N° Titulo 5259 1 - Motivo falta de pagamento Valor: R$ 934,20
Data para pagamento 16/01l2013-Valor total a pagar R$1 014,36 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 93420
Juros R$ 4,04 Emolumentos R$12 25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligência; R$16,27

'

Apontamento z3395112õi3-��do MooiGOTTIMAQulNASiEQUrPAMENTos-ITo Ende�;'o- RUA-ERwi-
NOMENEGOTTI 345 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP 89254-000 Cedente RAPIDOTRANSPAULO I1DA Sacador
Espécie DMl N" Titulo 1053595 01 Motivo falta de pagamento Valor R$ 309,91 Data para pagamento

16/0112013 Valor total a papar R$387,37 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 309,91 Juros R$1,34 Emolu
mentos R$12,25 - Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Dílígência R$16,27

Ap;n����t�-233954i2Õ13Sa�d�-MENEoornMÃQUiNÃsEEQürPAMiNiõsim Ende�-RUÃERWrNÕ
MENEGOTTI 345 JARAGUADOSUL-SC - CEP 89254-000Cedente GWBALCOLETAETRANSPORTEDE RESI
DUOS I1DA Sacador - Espécie DMl N°Titulo 534 Motivo falta de pagamentoValor: R$1629,91 Data para
pagamento 16/01/2013 Valor total a paga_rR$l 713,09 Descnção dos valores Valor do titulo R$1629,91 Juros
R$ 7,06 Emolumentos R$12,25 - Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Dílígência: R$16,27

Apon�ame�to Í34129i20i3��d� -MENEoomMAQUrNASEEQwMffiNTos-rio Ende� RUAERWINÜ
MENEGOTTI 345 - JARAGUA DO SUL SC CEP 89254-000 Cedente ROLLETEC ROLEIESTECNOWGlA ITDA
ME Sacador - Espécie DMl- N'Título 880111 Motivo falta de pagamentoValor R$1836,56 - Data para pa
gamento 16/0112013 Valor total a pagarR$1918,80 Descnção dosvalores Valor do titulo R$1836 56 Juros R$
6,12 Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

'

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

Apontamento 234130/2013 Sacado MENEGOTTIMAQUINASEEQUIPAMENTOS I1D Endereço RUA ERWINO
MENEGOTTI 345 JARAGUÁ DO SUL SC CEP 89254 000 Cedente ROLLETECROLEIESTECNOLOGlA !TDA
ME Sacador Espécie DMl- N° Titulo 97 0111 Motivo falta de pagamentoValor R$ 2421,34 - Data para pa
gamento 16/0112013 Valor total a pag�R$2 504,72 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 2 421,34 Juros R$
7,26 Emolumentos R$12,25 Publicaçao edital: R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Dilígência R$16,27

---- ------ ----- --- -- -- - - ----------- - - - --- -_----- --- -- - ---

Apontamento 233084/2012 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUiPAMENTOS I1DA Endereço RUAERWI
NOMENEGOTTI 345 - CI-nCO DE PAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP 89254 000 Cedente HANSATURTRANS
PORTEETURISMO ITDA Sacador: - Espécie DMl N'Título 11137 - Motivo falta.de pagamentoValor: R$ 668,75
Data para pagamento 16/01/2013-Valor total a pagarR$744,92 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 668 75
Juros R$ 2,00 Emolumentos R$11,60 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência R$16,27

'

Apontamento 233600/2012 Sacad� MENEGÜrriMÀoumÃS'E'EQrnPAMENTOS I1DA Ênde�o RUA-ERWI-
NOMENEGOTII 345 CHICO DE PAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP 89254-000 Cedente AUTOMATIC INDUS
TRIA E COMERCIO DE EQUIPA Sacador Espécie DMl N° Titulo 00010364/B - Motivo falta de pagamento
ValO! R$ 481,72 - Data para pagamento 16/01/2013- Valor total a pagar R$559,90 Descnção dos valores Valor
do titulo R$ 481,72 - Juros R$ 4,01 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23 10 Condução R$ 23 20 -

DiligênCia R$ 16,27
"

Apontamento 233950/2013 Sacado MENEGOTTIMAQUINAS E EQUrPAMENroSimÃ- fud;��-RUÃ ERWi
NOMENEGOTTI 345 CHICO DE PAU JARAGUADO SUL-SC CEP 89254-000 Cedente METVARZEAPAlillS
TA I1DA Sacador: Espécie DMl - N°Titulo 028818 Motivo falta de pagamentoValor R$ 2 147,99 Data para
pagamento 16/0112013 Valor total a pagar R$2 233,41 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 2147 99 - Juros
R$ 9,30 Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligência R$16,27

'

Apontamento 234132/2013 Sacado MENEGOTTI-MAOUINÃs-E-EQUIPAMENio-S-uDA- fud��;-RUÃERvvi
NO MENEGOTTI 345 - CI-IICO DE PAU JARAGUA DO SUL SC - CEP 89254-000 Cedente PARKER HANNIFlN
INDUSTRIAE COMERCIO I1DA Sacador: Espécie DMl N"Tltulo 010216/003 Motivo falta de pagamento
Valor: R$ 4663,99 Data para pagamento 16/0112013 Valortotal a pagar R$4 755,65 Descnção dos valores Valor
do titt�o R$ 4 663,99 Juros R$ 15,54 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24 50

Diligência R$ 16,27
'

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

Apontamento 234183/2013 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUWAMENTOS I1DA fudereç� RUA-ERWI�
NOMENEGOTII 345 CHICO DE PAU JARAGUA DO SUL SC CEP 89254 000 Cedente EUCATUR EMPRESA
UNlAO DE TRANSP E TURISMO Sacador Espécie DMl N" Titulo 370382012 Motivo falta de pagamento
Valor: R$ 100,20 Data para pagamento 16/0112013 Valor total a pagar R$176,78 Descnção dos valores Valor
do ti�O R$ 100,20 Juros R$ 0,46 Emolumentos R$ 12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 -

Diligência: R$16,27

Apontamento 233442/2012Sacado MENEGOTIIMAQUINAS EEQUIPS I1DA Endereço RUAERWrNOMENE
GOTTI 345 ex P 408 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89254 000 Cedente GEREMlA REDUTORES I1DA Sacador

Espécie DMl N° Titulo 048009 01 Motivo falta de pagamento Valor: R$ 3191,00 - Data para pagamento
16/01/2013 Valor total a pag�R$3 265,24 Descrição dos valores Valor do titulo R$ 3 191,00 Juros R$ 6,38 Emo
lumentos R$11,60 Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência R$ 9,96

Ap��t�����--233M3/20i2-�cado--MENEGO'rn MAQUINÃS-E EQuiPS Ü-D--A---E--n-d--e-·reç----O··-·R·-·U·-A··--E--R-WiNo-ME-
NEGOTTI 345 ex P 408 - JARAGUADO SUL-SC CEP 89254 000 Cedente GEREMlA REDUTORES LIDA Saca
dor Espécie DMl N°Titulo 04771501 Motivo falta de pagamentoValor: R$ 678,00 -Dataparapagamento
16/0112013-Valor total a papar R$747,21 Descnção dos valores Valor do título R$ 678,00 Juros R$1,35 Emolu
mentos R$11,60 Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência R$ 9,96

--- -------- ------ --- --- - --------_ .. _------_._---_._---- - ----

Apontamento 23290112012 Sacado MENEGOTTIMAQUINAS EQUIPAMENT Endereço RUA ERWINO MENE
GOTII, 345 AGUAVERDE JARAGUA DO SUL SC - CEP 89254 000 Cedente VIPART IND E COM DE MAQ E

EQUI Sacador Espécie DMl N°Titulo 000707602 - Motivo falta de pagamentoValor: R$1602,00 - Data para
pagamento 16/0112013 Valor total a pagarR$l683,l1 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 1602 00 - Juros
R$ 6,94 Emolumentos R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência; R$16,27

'

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

Apontamento 233211/2012 Sacado MENEGOTTIMAQUINAS EQUIPAMENT Endereço RUA ERWINOMENE
GOTTI, 345 - AGUAVERDE JARAGUADO SUL SC CEP 89254 000 Cedente VIPART IND E COM DE MAQ E

EQUI Sacador - Espécie DMI - N°Titulo 000711502 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 3 203,00 Data para
pagamento 16/0112013 Valor total a pagar R$3 293,18 Descnção dos valores Valor do título R$ 320300 - Juros
R$16,01Emolumentos R$11,60 Publicação edital R$23,IO Condução R$23,20 Díligêncía R$l6,27

Apontamento 233570/2012 Sacado MENEGOTTIMÀOmNÃs EQUiPAMENT-&;d��- RÜAERWiNü-MENE
GOTTI, 345 AGUAVERDE JARAGUA DO SUL-SC CEP 89254 000 Cedente VIPART IND E COM DE MAQ E

EQUI Sacador - Espécie DMl N°Titulo 000707603 Motivo falta de pagamentoValor: R$1601,00 - Data para
pagamento 16/01/2013 Valor total a pagarR$1682,64 Descnção dos valores Valor do titulo R$1601,00 Juros
R$ 7,47 Emolumentos R$l1,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - DiligênCIa: R$16,27

Ãpon��n�� 2337811zoi3Sacado -MmEGOTTIMAQUINAS ÊÔÜrPÃMEm Endereço RUÃERwrNO-MOO
GOTTI, 345 - AGUAVERDE - JARAGUA DO SUL SC CEP 89254 000 Cedente VIPART IND E COM DE MAQ E

EQUI Sacador: - Espécie DMl N°Titulo 000711503 - Motivo falta de pagamentoValor: R$3 203,00 - Data para
pagamento 16/0112013-Valor total a pagar R$3 295,13 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 3 203 00 - Juros
R$16,01 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Dilígêncía: R$16,27
----------- ------ --- - -------- -- - --- - -------- ----- - - --- ------- -------- -- -------- --- - - - -- --------

Apontamento 234134/2013 Sacado MENEGOTTIMAQUINS EEQUIPAMENTOS !TDA Endereço RUAERWINO
MENEGOTTI 345 JARAGUA DO SUL - CEP Cedente PARKER HANNlFIN INDUSTRIA E COMERCIO I1DA
Sacador: Espécie DMl N° Titulo 010220/003 Motivo falta de pagamentoValor R$ 4 448,79 - Data para pa
gamento 16/01/2013-Valor total a pagarR$4 541,29 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 4 448,79 - Juros R$
14,82 Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Dílígêncía; R$17,83

Apontamento 23309112012Sacado MENEGOTTOMAQUINAS EEQUIPAMENTOS I1DA Endereço RERWINO
MENEGOTTI 345 - JARAGUA DO SUL CEP Cedente FIGUEIRAMAl' DE CONSTRUCAO Sacador: - EspéCie
DMl N"Titulo 1518 Motivo falta de pagamentoValor: R$ 200,18 - Data para pagamento 16/0112013-Valor total
a pa_gar R$275,08 Descnção dos valores Valor do título R$ 200,18 - Juros R$ 0,73 Emolumentos R$l1,60- Publi
caça0 edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 DiligêncIa: R$16,27

------ --- --- -------- ---- ---------- - --- - -- ---.- - -- - -

Apontamento 233102/2012 Sacado MENEGOTTOMAQUINAS EEQUIPAMENTOS I1DA Endereço R ERWINO
MENEGOTI1345 - JARAGUA DO SUL - CEP Cedente FEITRE EMPREENDIMENTOSE PARI1CIPACOES I1DA
Sacador - Espécie DMl- N"Titulo 122012 - Motlvo falta depagamentoValor: R$17 000,00 - Data parapagamen
to 16/0112013 Valor total a pagarR$17 lOS,17Descnção dosvalores Valordo título R$17 000,00 Juros R$ 34,00
Emolumentos R$l1,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - DiligênCia: R$16,27
- --- -_------- -- --- ---------------- ------""----------------- _-----_---_-- .---_---- --------.- .. _------ - --------------

Apontamento 234371/2013 Sacado PAUW CESAR CORREA Endereço RUA PADRE DONATOWIEMES 126 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP 89258-811 Cedente INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador:
Espécie DMl - N" Titulo 0210695007 Motlvo falta de pagamento Valor: R$ 122,19 - Data para pagamento

16/0112013-Valor total a papar R$198,31 Descnção dos valores Valor do titulo R$122,19 - Juros R$ 0,81 Emolu
mentos R$12,25 - Publicaçao edital: R$ 23,10 Condução R$24,5O - DiligênCia: R$15,46

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

Apontamento 234256/2013 Sacado RlG COMERCIAL I1DA Endereço JOSE THEODORO RIBEIRO, 658 - ILHA
DAFIGUElR - JARAGUADO SUL-SC - CEP 89258-120 Cedente SUPRIDA1ThTELI1DA Sacador: - Espécie DMl
- N° Titulo 2584 - Motivo falta de pagamentoValor: R$ 400,00 Data para pagamento 16/0112013- Valor total a

pagarR$477,44 Descnção dosvalores Valor do titulo R$ 400,00 - Juros R$ 2,13 Emolumentos R$12 25 Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - DiligênCIa: R$15,46
'

Apontamento 233348/2012 Sacado SEM GLUTEN ALIMENTOS I1DA Endereço RUA EXP CABO HARRY HA

Dk{CH, 358 SL 02 - CENTRO - Jaraguá do Sul SC - CEP 89254 140 Cedente SDK GRAFlCA E EDITORA I1DA
Sacador - Espécie DMI-N"Titulo 4228/01 Motlvo faJtadepagamentoValor:R$1323,42 Data para pagamen
to 16/0112013- Valor total a pagar R$l 396,57 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 1323,42 - Juros R$ 5,29
Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - DiligênCIa: R$ 9,96
--- ------- -- ---- ---- ---- --------- ----- ---- --- -- --------------- -- -------- -- - --- - --- -- ------_---- ---

Apontamento 233173/2012 Sacado TROPICAL DECKARTFMADEIRAS!T Endereço RUA:GUILHERME DAN
CKER,161 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-se CEP 89251-460 Cedente TAG TRANSPORTES I1DA Sacador:

Espécie DMl- N°Titulo 12598 - Motivo falta de pagamentoValor: R$ 318,52 Data parapagamento 16/01/2013-
Valor total a pa!!ar R$388,5O Descnção dos valores Valor do título R$ 318,52 - Juros R$ 2,12 Emolumentos R$
11,60 Publicaçaoedital R$23,10 Condução R$23,20-Diligêncla R$9,96

Apontamento 233579/2012 Sacado VIPCON PORTARIA, SEG E CONSERVACAO I1DA Endereço RUA TIPA

MULLER,863-RIODALUZ JaraguádoSul-SC CEP 89264-180Cedente DEAGUIARCOMEQELI1DA Saca
dor Espécie DMl-N°Titulo 252NF5583 - Motlvo falta de pagamentoValor: R$ 627,95 - Data parapagamento
16/0112013 Valor total a pagar R$7OS,48 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 627,95 - Juros R$1,67 Emolu
mentos R$-l1,60 Publicação edital R$23,10 Condução R$23,20-Diligêncla:R$20,96

-------_ .. _----- --- ---- ---- ----

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto fOi publicado no Jomal "OCorrelO do Povo' na data de
1110112013

'

Jaraguádo Sul (SC), 11 de j(ll1elfOde2013
Manoel GustavoGnesbach - Tabelião Substltuto Total de títulos publicados 77

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Saída deGuaramirim
-

rumo para Joinville
Major [ofrey da Silva será subcomandante
do maior batalhão de Santa Catarina

GUARAMIRIM "Assim que assumi o comando
em Guaramirim, fui promovido

.
de capitão a major. Nesses dois
anos emeio fiz um bom trabalho
na cidade, mas chegou a hora de
assumir novas atribuições."

Além do convite feito pelo
comandante do 8° Batalhão em

Joinville, tenente-coronelEduardo
Luiz doValles, para ser subcoman
dante, Jofreyestava sendo cotado
para assumir um posto na seção
de comunicação do Comando
Geral, em Florianópolis. "Ainda
é cedo para voltar à Capital, e

existe um interesse de todas as

partes para eu ir para Joinville,
o maior Batalhão do Estado", re
velou mostrando cautela: "mas
estamos aguardando a homo

logação pelo comandante geral

Débora Remor

A despedida do major Jofrey
.l1.santos da Silva do comando
da 2a Companhia do 14° Bata
lhão da Polícia Militar, em Gua

ramirim, ainda não está marca

da. Mesmo que a transferência

para Joinville, com função de

subcomandante, esteja pratica
mente certa, nem a data nem o

nome do substituto foram defi
nidos até o momento.

Segundo o major, a mudan

ça para um batalhão maior é
um caminho natural. "Quando
um militar começa a carreira,
quer crescer e tem o objetivo
de chegar a comandante geral
da Polícia Militar", esclareceu.

DESTAQUES
Na 2° Cio atuam 36 policiais militares em

Guaramirim, e outros 30 trabalham em

Massaranduba e Schroeder.
Sob o comando do major Jofrey Santos
da Silva, a nova sede do quartel de
Guaramirim foi inaugurada em março de
2012. Em junho, foi instalado o sistema

de monitoramento por câmeras em

Guaramirim, Massaranduba e Schroeder.
Houve também uma mudança no modelo
de policiamento realizado em Guaramirim.
''As rondas eram feitas apenas na região
central e agora a PM está mais próxima da
comunidade e dos bairros, inclusive com

policiamento ostensivo", orgulha-se Jofrey.

(Nazareno Marceneiro)".
A assessoria do comando geral

confirmou os pedidos de transfe
rência de Iofrey de Guaramirim

para Joinville. '� questão ainda
está sob análise do comandante
(Nazareno) Marceneiro. A decisão
deve sair depois de 31 de janeiro,
quando inicia o período de pro
moções na PM", informou o chefe
de gabinete do comando, Coronel
João SchomeAmorim.

Umcapitão deve serdesignado
para comandar a 2a Cia no lugar
de Iofrey Santos da Silva. 'Alguns
nomes estão sendo avaliados,
mas garanto que meu substituto
serámuito bem orientado. Além

disso, o meu braço direito e sub
comandante de Guaramirim, o

tenente Márcio Alberto Filipi vai
continuar na companhia para
mostrar ao novo comandante os

problemas da cidade e dar conti
nuidade ao trabalho realizado".

EDUARDO MONTECINO
.,

MUDANÇA O pedido de transferência do

maJor Jofrey ao batalhão de Joinville .

deverá ser oficializado no rmal de janeiro

C()rupá
Homicídio descartado

IFSC
,

Ultimo dia de inscrição
Quem fez a prova do Enem e quer garantir uma

vaga no Instituo Federal de Santa Catarina preci
sa correr contra o tempo. Hoje é o último dia para
os alunos se candidatarem a uma vaga nos cursos

gratuitos da unidade de Iaraguá do Sul. O processo
seletivo acontece por meio do Sistema de Seleção
Unificada (SISU) e oferece vagas para habilitações
em Eletrônica, Malharia, Mecânica Industrial,
Produção e Design de Moda e Química. Além de
ter feito a prova do Enem, o candidato precisa ter
atingido umanota acima de três na redação e pode
assinalar duas opções de curso, mas precisa deixar
específica'a preferência por uma opção. O endere

çoeletrônico é owwwsisu.mec.govbt

Vanderlei da Silva Steffens, de 34 anos, res

ponsável pelamorte do paiVolbath Steffens, de
59 anos, no dia 30 de dezembro em Corupá, será
indiciado por lesão corporal seguida de morte.
O exame de corpo de delito identificou hemor

ragia no crânio em razão da agressão sofrida
. como causa da morte. O suspeito está preso
desde a dita do crime. No entendimento da Po
lícia Civil, Vanderlei tinha a intenção dematar o
pai, configurando homicídio. Para o promotor
de justiça Márcio Cota, a intenção de causar a

morte não ficou clara e por isso a denúncia será
de lesão corporal, crime cuja pena varia de qua-

.. : . :t.I:Q,�.doze �!19.� .Q� P�.t.��W�Q: . . . . . .. ._

e e

Saúdemonitora
casos suspeitos

tinuam fiscalizando as armadi
lhas instaladas na cidade para
identificar os locais de incidência
do mosquito Aedes aegypti. Mas
Possamai lembra que a comu

nidade também pode fazer um
trabalho de extrema importân
cia. "Vale destacar que as pessoas
precisam ficar atentas e não dei
xar água parada e colocar areia
nospratinhos de flores eplantas".
Denúncias de locais onde exista
a concentração de larvas podem
ser feitas pelo telefone 156.

Quatro moradores de Ia
raguá estão sendo monitora
dos desde o início deste mês

pela Secretaria de Saúde com

suspeitas de dengue. O acom

panhamento está sendo feito

após as reclamações de febre e

outros sintomas parecidos que
são típicos da doença. Segundo
o secretário, Ademar Possamai,
os pacientes foram submetidos
a exames para saber se existe
a confirmação do diagnóstico.
'�s quatro pessoas viajaram
para outros estados comoMato
Grosso, Paraná e São Paulo, e

relataram as queixas", explicou.
O resultado dos exames deve
sair na próxima semana. Qualquer lugar onde possa

O trabalho de monitora- acumular água limpacomo caixas
mento é feito para ter certeza se d'águas mal tampadas, garrafas,
existe a manifestação da den - plásticos, pneus, calhas e piscinas
gue, pois a maioria das recla- sem tratamento, são ambientes

mações de febre, dor de cabeça propícios para a reprodução do
\

e dores pelo corpo, podem ser Aedes aegypti. Mas, com peque-
sintomas de gripe, por exemplo. nas ações a garantia é de saúde
Mas mesmo com a desconfian- para a comunidade e para a cí-

, ça, as pessoas que apresentarem dade também. As garrafas de vi
estes características podem pro- dro e vasos devem ser colocadas
curar a unidade de saúde mais com a boca para baixo, os pneus
próxima para que a dúvida seja devem ser furados e cobertos, as .

eliniinada por meio de exames caixas de água precisam ser bem-
e de atendimento médico. tampadas e os terrenos limpos e

As equipes da prefeitura con- �
sem acúmulo de lixo.

ça sua parte

REPÚBIlCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DE SANTACA1l\RINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGE IllLLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento; 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDElNTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceJtar(��), ou pagar(em) serrem) �e:.sconheci_das, sua localização in�erta, ignorada ou inacessíyel..ou forrem) r�si�ente(s)
ou domiciliadaísl fora daCircunscriçãoGeográfica da Serventia ou, ainda, porquemnguém se dispas a receber aíntímação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGI.

Protocolo: 40164 Sacado: ANTONIO SILVEIRA CPF: 643.898.129-04 Endereço: BR 280, KM 60 nO s/n, Centro, 89270-000,
Guararnirim Cedente: DI COMUNICAÇÕES E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/0001-81 Número doTítulo:
0000561302 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCOBRADESCOSADataVencimento:
30112/2012 Valor: 340,91 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 39522 Sacado: DISTRIBUIDORADE MARMORES E GRANITOS RG IJDAME CNPJ: 11.715.040/0001-36 Ende
reço: Rodovia BR 280 n° 15650, Imigrantes, 89270-000, Guararnirim Cedente: ITAABRASIVOS COMERCIO E REPRESEN
TAÇÕES ITDA EPP CNPJ: 00.332.183/0001-42 Número do Título: 3317/B/05 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOAGUARAMIRlM DataVencimento: 30/10/2012 Valor: 2.109,56
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 40168 Sacado: EMII1AVICNESKYDE SOUZACPF: 624.894.109-20 Endereço:Rua28 deAgosto nO3045, Centro,
89270-000, Guaramirim Cedente: SIANA COMERCIO ARTEFATOS DE MET. IJDAME CNPJ: 81.026.17110001-91 Núme
ro do Título: 988001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA Data,vencimento: 24/1212012 Valor: 135,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 39694 Sacado: !MA REFORMAS IJDA - ME CNPJ: 15.663.183/0001-00Endereço: RuaMarechal Castelo Branco
nO 8172, Schroeder III, 89275-000, SchroederCedente: TUPER SACNPJ: 81.315.426/0001-36Número doTítulo: 0007012/01
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM
DataVencimento: 17/12/2012 Valor: 1.063,01 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,00 Protocolo: 39728 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n° 8172, Schroeder III, 89275-000, Schro
eder Cedente: OXIBRAS COMERCIO DE OXIGENIO E SERVIÇOS ITDAME CNPJ: 07.506.038/0001-80 Número doTítulo:
P1332 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVenci
mento: 14/12/2012 Valor: 240,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$ 15,00 Protocolo: 39878 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco nO 8172, Schroeder III, 89275-000, SchroederCedente:
DIFUSO DISTR. PARAFUSOS EWAlD IJDA CNPJ: 82.887.175/0001-27Número do Título: 1008477-05 Espécie: Duplicata

, deVendaMercantilApresentante: CAIXAECDNOMICA FEDERALDataVencimento: 17/12/2012 Valor: 734,37 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
---------------------------------------------_-_---------------------------------------_.:':_---------------------_.-�---�---_._-------�--------

Protocolo: 39679 Sacado: LUIZ SELSON CARVAIBO CPF: 820.369.349-00 Endereço: Rua Silvio Schorck nO 59, Centro
89270-000, Guaramirim Cedente: ANTARES ESTRUTURAS P FIJDACNPl: 01.056.607/0001-56 Número do Título: 1892/8
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 10/12/2012
Valor: 3.600,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
40036 Endereço: Rua Silvio Schorck nO 59, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: ANTARES ESTRUTURAS P F LIDA
CNPJ: 01.056.607/0001-56Número do Título: 1892/2. Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
ITAU�Al':!CO SADataV�ncimento: 20/12/2012 Valor: 1.437,50 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
5,00, Dilígêncía; R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 40067 Sacado: SBD SAIMANUTENCAO E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA MONTIDRAENTOS IJDA CNPJ:
14.562.792/0001-00 Endereço: Rodovia BR 280 nO s/n, Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente: SUPRISAI COMERCIO
DE PEÇAS E RFASTREAMENTOVIA SAI CNPJ: 10.361.594/0001-10 Número do Título: 1682 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 26/12/2012
Valor: 485,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 39715 Sacado: SOFT BONI INDUSTRIA DOVESTUARIO IlDA - EPP CNPJ: 00.461.823/0003-86 Endereço: Ro
dovia BR 280, Km48 nO 3350, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: REFRIGERAÇÃO TEX FRIO crDAME CNPl:
83.130.252/0001-62 Número do Título: 14195/1108 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIMDatavencímento: 17/12/2012 Valor: 1.125,00 Liquidação após a inti
mação: R$12,25, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Guaramirim, 11 de janeiro de 2013.
CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPORTE 1161 SEXTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2013 www.ocorreiodopovo.com.br

Campeonato Catarinense

Juventus confirma o
jogo-treino no Paraná
Tricolor sobe a Serra do Mar amanhã, quando
encara o Paraná Clube em Quatro Barras (PR)

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Atrás de ummelhor conjunto
, para a estreia no Campeo-
nato Catarinense, daqui pouco
mais de uma semana, o Juven
tus viaja até o Paraná amanhã.
Em Quatro Barras, cidade da re
gião metropolitana de Curitiba,
enfrenta o Paraná Clube. O jo
go-treino tem seu início marca

do para às 15h30, no Centro de
Treinamento Ninho da Gralha.

_ IIÉ um time da Série B na

cional. Para nós, será um jogo
bom. Importante para as nos-

sas pretensões no Campeonato
Catarinense. E nada melhor do

'que ter um parâmetro jogado
contra uma equipe forte", ad
mitiu o técnico Pingo. O grupo
paranista é treinado por Toni
nho Cecília e conta com o vete

rano Lúcio Flávio no elenco.
IIEm um jogo-treino como

este, podemos avaliar vários

aspectos, como a coragem dos
atletas para jogar. Esperamos
fazer uma boa partida, sem

preocupação com o resultado.
Vamos avaliar o desempenho
individual e coletivo dos joga
dores", complementou.

Quem conhece bem a equi
pe adversária é o volante An
derson Pedra, que atuava no

tricolor paranaense antes de
voltar ao Juventus, no ano pas
sado. IIÉ um clube que gosto
muito, que tem uma estrutura

muito boa, onde conseguimos
trarmeu futebol", lembrou.

Porém, Pedra disse que ago
ra veste outra camisa e que o

Iuventus irá surpreender muita
gente na competição estadual

que se aproxímaXossa equipe
já tem uma cara, um formato,
ummodo de jogar", garantiu.

Amistoso inicia às
15h30, no Centro de

Treinamento Ninho
da Gralha.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ESFORÇO Juventus se prepara para voar alto no Campeonato Catarinense

Hóquei na grama

Vasqueséco�vocadaaoSul-�ericano
Rumo ao sonho de dispu

tar as Olimpíadas de 2016, o

hóquei feminino brasileiro se

gue em desenvolvimento. Nes
te processo, . a guaramirense
Djeniffer Vasques, de 27 anos,

pode ser uma liderança funda
mental. A catarinense embarca
neste sábado para Santiago, no
Chile, onde iniciará a prepara
ção para o Campeonato Sul
Americano damodalidade.

Este será o terceiro Sul-Ame

ricano, que Djeniffer disputa
em sua carreira. Anteriormen

te, havia participado em Mon
tevidéu (2008) e Rio de Janeiro'
(2010). O torneio será compos
to por Argentina, Brasil, Chile,
Peru, Paraguai e Uruguai. A es

treia será contra as uruguaias,
no dia 26, com sabor de revan
che. Em 2010, as duas seleções
disputaram amedalha de bron-

,
-

ze e as brasileiras acabaram

perdendo na prorrogação.
'

"Fiqueimuito feliz pela con
vocação e por ter mais uma

oportunidade de representar o

Brasil. O time vai dar o seu me

lhor para conquistar a meda
lha. Agradeço ao prefeito e vice
da cidade de Corupá, onde tra
balho' por me liberarem para
fazer o que mais gosto, que é

jogar hóquei", declarou a atleta.

Jaraguá Breakers
Uma equipe de 'sangue bom',

,

Um grupo de quinze pessoas, entre atletas e dirigentes do

Jaraguá Breakers, participou do ato de doação de sangue, rea
lizado ontem, no Hemosc. A ação faz parte das comemorações
pelos dez anos da equipe. Nesta semana, dirigentes dos 'Que
bradares' estiveram reunidos com o prefeito Dieter Janssen e

o presidente da FME, JeanLeutprechet. Em pauta, a adaptação
do campo do Centro Esportivo Municipal para receber jogos da
modalidade. Outro assunto debatido foi a doação de um terre

no, para a construção de um campo de treinamentos.

_- ��--

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

INICIATIVA Objetivo da ação foi incentivar a
doação e abastecer o banco de sangue do Hemosc

Futebol

Jaraguaense
édoGrêmio

Futebol

CR7pode
pararnoPSG

Revelação do Figueirense,
omeia Jean Deretti, de 19

anos, vai defender o Grêmio
durante um ano emeio. O

jogador nascido em Ia
raguá do Sul foi formado
nas categorias de base da
equipe de Florianópolis. O
atleta, que já foi convocado
pela seleção sub-20, deverá
ser utilizado no time B do
Tricolor de PortoAlegre, e
irá disputar o Gauchão.

Insatisfeito no RealMa

drid, o português Cristiano
Ronaldo pode se transferir

para o PSG. Questionado
pela imprensa francesa,
Leonardo não descartou.
110 PSG se tornou um clube
onde tudo é possível", decla
rou o dirigente. Em novem

bro, o PSG já havia sondado
o jogador. Na oportunidade,
a oferta seria de aproxima
damente R$ 334milhões.

EMPRESA DE GRANDE PORTE
CONTRATA VENDEDOR PRACISTA

PARAATUAR NA REGIÃO.

REQUISITOS: ESCOLARIDADE MíNIMA:
ENSINO MÉDIO COMPLETO, DESEJÁVEL
EXPERIÊNCIA EM VENDAS DE PRODUTOS

PARA lANCHONETES, MERCADOS,
\ A

lOJAS DE CONVENIENCIA.
OBRIGATÓRIO TER MOTO E CNH '1\.

BENEFíCIOS:
SALÁRIO COMPATíVEL COM A FUNÇÃO,
AuxíLiO ALIMENTAÇÃO + PREMIAÇÕES

,

INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO PELO
TELEFONE: (47) 3372-8814 - Cf ElAINE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




