
Apoio
Governador

Raimundo Cqlombo
(PSD) aIlW1cia um

repasse de R$ 500
mil para realização

do Femusc.

Patricia Moraes

Plenário, página 7

Econo:m:ia
Antes das aulas, os
materiais escolares
Papelarias projetam um crescimento de
10% nas vendas em comparação ao ano

. passado. Os preços dos produtos devem
permanecer estáveis até o início de
fevereiro. Página 8

FALTAM5

AdlDinistração pública

Prefeitos pretendem
realizar auditorias

.

Dieter Janssen, de Jaraguádo Sul, e Lauro Frõhlich, de Guaramirim,
projetam uma varredura nas Prefeituras para ter uma noção mais realista
da situação deixada pelas gestões anteriores. Tribunal de Contas do Estado
(TCE) orienta para que se houver irregularidades elas sejam denunciadas.

Página4

Cultura
o papel vira
base da arte
Artista plástico Carlos Meira

expõe no Sesc de Iaragua
do Sul obras feitas com

papel. Em quatro meses de

trabalho, os recortes, dobra
duras e colagens resultaram
na exposição "Aves de Santa
Catarina - Esculturas em

Papel". Exposição vai até o

dia 28 de fevereiro e a entra

da é gratuita. Página 9

FÁBIO MOREIRA

o melhor

&lDigo triste
APolíciaMilitar e a

Associação Jaraguaense ,

de Proteção aos Animais
'

(Alapra) localizaram
eães abandoDados,
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PERÍODO
CR.ECI 12500.

Borchers

Assembleia
Está definidapara aprimeira reunião
plenáriaAcijs/Apevi, no dia 18 de '

fevereiro, aAssembleiaGeral Qrdinária
" da.A�so�·' - e PequepasJ;:m re ",do

VaIedô. "JA.p@yi)', "'.

b' q'
:

",'
nova diref0na. Será umaplenwia para
a prestação de contas do ano passado
e a renovação da direção.As reuniões
semanais ocorrem as 18h, no Centro
Empresarial, ,com participação aberta
aos associados, profissionais, estudantes
e comUnidade em geral.

"

Vendas
Oferecer aos participantes técnicas,
ferramentas e estratégias de vendas,
comprovadamente eficazes, através de
um treínamento dinâmico, é o objetivo "

de um curso que acontece entre os dias
28 a 30 de janeiro, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul.A iniciativa é daApevi.
Oinstrutor será Marcelo D. Bergamo.

Perda

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Contorno rodoviário
Está marcada para o dia 22 de janeiro, as 10h, a abertura das pro

postas da licitação para as obras de duplicação do trecho de
Guaramirim a Iaraguá do Sul (NereuRamos), daBR-280. Trata-se do
chamado lote 2.2, que vai do Km 50,7 ao Km 74,6 da rodovia. É tre
cho de custo elevado. Terá 15 viadutos, duas pontes e dois túneis. Por

isso, o prazo previsto para a execução é de mil dias, ou seja, quase
três anos. Trata-se do primeiro passo para a realização de um sonho.
O contorno rodoviário da cidade terá um impacto muito significati
vo sobre o trânsito na região. O viaduto sobre o traçado atual da BR-
280, nos bairros Centenário/Vieira - cujas obras deverão iniciar este
mês - também faz parte deste novo complexo rodoviário.

DIVULGAÇÃO

A força do campo
Em 2001, o agronegócio foi responsável pela exportação de

'US$ 23,86 bilhões, enquanto importava US$ 4,8 bilhões. Em
2012, as importações deste setor foram de US$ 15,09 bilhões.
As exportações foram paraUS$ 88,65 bilhões. Entre os anos de
2001 a 2012, o superávit do agronegócio passou de US$ 19,06
bilhões paraUS$ 73,56 bilhões, enquanto os demais setores

quase quadriplicaram o déficit nesse período, que estava emUS$
16,37 bilhões em 2001, para US$ 56,37 bilhões no ano passado.

Radares
O Tribunal de Contas do Paraná divulgou em dezembro o resultado
de auditoria nos contratos demonitoramento eletrônico de trânsito
de 18 cidades do vizinho Estado e encontrou irregularidades em
14 deles. Será que por aqui a situação é diferente? Em nossa região
os controladoresmultiplicaram-se com grande
rapidez. Nem as rodovias federais escaparam.
Enquanto isto, em países desenvolvidos, este
equipamento é praticamente desconhecido
e o trânsito mata infinitamentemenos. Esta é
realmente a ferramenta adequada?

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÁO N° 04727
1° 79.550 1.000.000,00
2° 46.090 22.000,00
3° 49.831 16.300,00
4° 39.696 15.800,00
5° 10.533 15.680,00

Informa abertura de processo seletivo

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1314
06 - 07 - 28 - 37 - 38
40 - 42 - 45 - 47 - 48
53 - 62 - 72 - 74 - 77
87 - 91 - 96 - 99 - 00

Inseri ões e informa ões

MEGASENA
SORTEIO N° 1459
02 - 06 - 30 - 34 - 35 - 52Cidade

DUPLASENA
SORTEIO N° 1141
Primeiro Sorteio
15 - 19 . 22 - 25 - 28 - 37

Segundo Sorteio
11 - 27 - 31 - 34 - 39 - 44

INSTRUTQR DE ATIVIDADES (DANÇA): Formação em Dança.
Habilidade com Ballet ou Jazz ou Dança de Salão. 20h/semanais. JARAGUÁ 00 SUL

QUINA
SORTEIO N° 3093
11 - 12 " 13 - 42 - 48

Por meio do site até dia 20/01/2013
REMUNERAÇÃO = R$ 1.053,00 + 70% reembolso farmácia +

Plano de Saúde Unimed para colaborador e dependentes +

Odontologia gratuita + 50 % desconto nas atividades do SESC
+ Incentivo á capacitação e desenvolvimento.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site

,!!ww.st;Jsc:§S_,_co_m.br. ícone Trabalhe Conosco
1 I J' t j J

•

ÍNDICE
SELIC 7,25% 28.NOVEMBRO.2012
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.
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POUPANÇA 0,4134 14.JANEIRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT '1/k' 1,02%
OURO .. -0,01%

US$ 113,860
US$ 1648,400

.ç.AI.v.I.ª�º Ç.º.M.�� �:t'!º� y.ª� .

Pº.�.�.ÇQM.�ªÇ.�.. (�M.. ª�.) ?!.º.?º9. ?!.9.??º ! .. :9!.. 1..��(0
Pº�bª .. T.P.ª�êM.Q .(WM .. ª.�). ?,.9J.9.º ?!.. 1..?.9.9 �.9<l(0 .

.]ij.Y.!.t.º m.M.B.�). ?/u.1:.� ?I.?J.�.?. !.:.9N?<l(o.
LIBRA (EM'R$) 3,2643 3,2659 .JUJ. -0,53%

Femusc
No dia 20 acontece a abertura do 80 Festival
de Música de Santa Catarina (Femusc).
É um evento de enorme magnitude em
âmbito nacional. Algumas empresas locais
aproveitam muito bem esta ocasião para

.

divulgar a própria imagem. A Rede de
Postos Mime anuncia a realização de

"pockets shows" em algumas de suas

unidades na cidade, no período de 24
de janeiro a 1 o de fevereiro, sempre as

17h30. É uma grande oportunidade para
curtir boa música enquanto se abastece o

carro ou se faz um lanche.

Exportações
Santa Catarina fechou o ano de 2012 com

queda de 1,44% nas exportações. Elas
totalizaram US$ 8,9 bilhões, segundo dados
divulgados no último dia 9 pela Federação das
Indústrias (Fiesc). A queda foimenor do que a

redução registrada no país no mesmo período,
que foi de 5,3%. Com isso, as exportações
do Estado apresentaram leve aumento na

balança brasileira (de 3,5% para 3,7%) e

mantiveram Santa Catarina na 10a posição
entre as unidades da federação que mais

exportam. Para a Federação das Indústrias
de Santa Catarina, o resultado negativo é

reflexo de um ano com atividade econômica

fraca, tanto nos países emergentes quanto
nos mercados maduros. A indústria
alimentícia manteve-se como principal
atividade exportadora de Santa Catarina
em 2012. Os Estados Unidos se mantiveram

como principal comprador dos produtos
catarinenses (US$1,017 bilhões, alta de 2,6%).

\

Importações
Segundo levantamento divulgado pela Fiesc
em relação a produtos provenientes do
Exterior, Santa Catarina seguiu a tendência
nacional de queda (-1,4%) e fechou 2012 com

variação negativa de 2%, totalizando US$
14,55 bilhões importados. Mesmo assim,
a balança comercial do Estado completou
o quarto ano seguido com saldo negativo,
importando mais do que exportando. Entre
os dez itens que mais foram comprados
predominam os insumos industriais,
usados na produção de itens de maior valor

agregado, como catados de cobre, laminados
de metais, fibras de poliéster e polietiler..J. -
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rupçao noprópiioMinistério dos 'Iransportes, estavana
hora dessa situação ser resolvida

Mas a pressão não deve diminuir. Os órgãos institu
cionais que representam sociedade têm de estaratentos

para cobrar que os prazos sejam cumpridos e, quando
[, as obras começarem a ser executadas, fiscalizar para/1"

.

,',:ii/.' r.,' .

: r I,
' I

•

I'" qUe n�b haja: fallias, e interrupções durante os trabálhos.
.

.Não queremos que a duplicação da BR-280 seja feita
como está sendo a ampliação do trecho Sul, da BR-lOl:
demorado e sem um prazo de conclusão definido.

o governe:-' 'federal projeta as

construções do viaduto que vai ligar
o trânsito no acesso da BR-280 aos

bairros Vieiras e João Pessoa.

f/�e.;f� ao 4tctral·Â �ip�Gtativa,do pr?J?riO,;,p��ãó:é quea
':partir do segundo 'semestre, caso não hoUv�r nenhuma'
interferência judicial, as máquinas comecem a roncar

na região paraenfim transformaro sonho em realidade.
A expectativa para esse anoé bemmais promissora

Char
redacao@ocorreiodopovo.com.br
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• Ferro nos vadios
_'__---

Odeio vadios, vadiagem é crime hediondo nami
nha delegacia. Levo o cara lápra a salinha de trás

e vamos ter uma conversamuito educadora, bah, o
pilantra vai sair pedindo emprego... Antes de dizer o
que me faz furibundo diante dos vadios, devo lem
brarque faz uns 10 anos - e durantebom tempomos
trei o jornal nasminhas palestras - um padre de uma
das paróquias mais concorridas de Santa Catarina
criou três cursos gratuitos para a população jovem.
Os cursos, se bem me lembro, eram de datilografia
- quem escreve em computador datilografa, isto é,
escreve com os dedos - um curso de secretariado e

outro de informática. Os cursos ficaram àsmoscas, o

padre desistiu e nada foi levado adiante. A vadiagem
não demonstrou interesse.

Primeira pergunta: por que os ordinários pobres
e sem instrução não aproveitaram e não aproveitam
esses cursos? Sabespor quê?Porque são epidermica
mente vadios, avessos ao estudo e ao trabalho, De
vem comer o pão que o-diabo amassou, ajudá-los.
nem pensar, quemínguem...

E agora me chega a notícia de que em muitos

municípios catarinenses cursos gratuitos oferecidos
pelo governo federal, visando à qualificação dosmais
carentes para omercado de trabalho, tambémvivem

agruras para preencher as vagas. Ah, e o governo ain
daoferecebolsa auxílio,material de ensino e até salas -

para as mulheres que já são mães deixarem os filhos

enjoados em segurança... Tudo de graça. E nada. A

vadiagem finge não ouvir.
Deminha parte, acabava hoje com o bolsa famí

lia, cotas, vale cultura, tudo, que vão trabalhar, que
vão pensar antes de fazer filhos, que criem vergonha
na cara e partam para a responsabilidade dos estu
dos e do trabalho bem-feito. A lei deve ser igual para
todos. Era só o que faltava, o povo trabalhador dando
um duro danado para financiar favorecimentos aos

que querem passar pela vida com amão estendida.

Os damão"estendida que deem duro.
,

Etica
Quando digo que ética nas empresas é tão rara

quanto dinossauros na missa das oito há quem me

pense errado oumau. Leio no Estadão sobre empre
sas que foram duramente criticadas por produtos
vendidos e sem a devida proteção ao consumidor.
E os clientes nas redes sociais "queimaram" as em

presas. O que fizeram seus diretores? Criaram um

serviço especial de atendimento ao consumir em
redes sociais. Mas ficou claro que - "Mais do que a

intenção de resolver o problema do cliente, o que as

empresas querem com essa agilidade é preservar a
suamarca...

" Leste bem? Preservar amarca, é isso o

que lhes importa, aos chatos dos clientes um teatri

nho para enganá-los. Éticos, hein!

.\

o leitor

Ei, cidadão! Eles
Em seguida vai começar o ano letivo, e lá vêm

de novos as velhas badernas. Alunos ordinários,
mal-educados pelos pais, serão ditos vítimas do

. transtorno de déficit de atenção. Isso não existe,
ninguém sofre de déficit de atenção diante do que
lhe interessa e �ove. É conversa mole de pedago
gos da odiosa pedagogia do amor. Não há alunos
com déficit de atenção nos colégiosmilitares. Uma
boa vara cura tudo... Ah, isso não, agora em vez da
vara de marmelo o que se usa é Ritalina. Cadeia

'.

para quem receita e cinta para quem toma... Pobres

professoras, coitadas, mal pagas e desrespeitadas.
Falta dizer

E agora essa: - "Prostitutas de Belo Horizonte
têm aulas de inglês para se preparar para a Copa'.

.

Tenho a primeira frase sugestão para essas aulas:
- "No condom, no sex". Quero dizer, sem camisi

nha, nada de sexo... E a outra frase é: Money first,
Dinheiro primeiro.

Bi, cidadão! É ... Você que
pratica a lei da sorte. Lei da
Sorte? É, a lei da sorte. Você

que é irresponsável e não

planeja qualquer ato realiza
do em seu dia a dia. Você que
sai nas baladas sendo com

prometido, tendo uma espo
sa em casa que lhe ama e faz
de tudo por ti. Você que tem

filhos e não se importa para
com a constituição da per
sonalidade e futuro dos mes

mos. Você que não pensa no

sustento de sua própria famí
lia. Você que gasta teu dinhei
ro em bordéis, em farra, na
gandaia sem se importar com
sua própria conduta e com

as pessoas que realmente se

importam contigo. Você que
é indiscreto e se acha o má
ximo. Você que é ignorante e

ridículo, Você que se rebaixa
e se menospreza. Você que se

acha o rei do mundo e sente

orgulho de ser apenas um ser

humano vago, um "coitado".
Ei, cidadão! Acorde

.

pra
vida, meu caro. Reflita! São
seus atos que demonstram

quem você realmente é. Cará
ter? Poucos têm. Personalida
de? São distintas. Conceitos,
princípios e valores? O que é
isso? Desconheces? Realmen

te, és desprovido da pureza da

alma, que constitui a verdadei
ra essência de um ser humano.
És desprovido da sua própria
valorização. É, meu caro, seus

atos refletem e geram conse

quências. Imediatas ou não.
Mas geram. Re-fli - ta! Fale conosco!

Leonardo Sasse
Diretor: Nelson Luiz Pereira •Chefe de Redação: Márcio Schalinski' marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e PatriciaMoraes

• redacao@ocorreiodopovo.com.br· fl)m�.s: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assimrtmws: 2106-1936 • Plantão Redaç.ão: 9221-1268
� Cm'i'iBI'tial: 9149-9771 • PlallUío Entvegw.:.-: 2106-1919' 99021380' 9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30

.

• Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
; � CODlpartilhe a� sua opbdão. Escreva...nos!

� . � Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
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ATENDIMENTO Seis Centros MWJ.icipais de Educação Infantil de Jaraguá do Sul estão funcionando em regime de plantão

g ve n

Educação deve ser
mais qualificada

Especialistas e profissionais dão sugestões
para o desenvolvimento do setor em [araguá

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

Natália Trentini

A atual administração de Ia
.li.raguá do Sul quer promover
mudanças para avançar ainda
mais na educação municipal.
Em 2012, o município despon- .

tau com nota 6,11 no Índice do
Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb), ultrapassando a

média estipulada para o país em
2021. Melhorar essa referência,
estimular a capacitação dos pro
fessores e trabalhar com ensino

integral são as principais propos
tas para os próximos quatro anos.

Para a presidente do Con
selho Municipal de Educação,

Silvia Regina. Kita, o mumci

pio conta com pontos fortes.
Entre eles, está o nível salarial
dos profissionais, a exigência
de escolaridade e organização
na educação infantil. Um fator

prejudicial é a falta de planeja
mento em conjunto para que o

desenvolvimento do município
aconteça em todas as áreas.

Na área de educação infan

til, a falta de vagas sempre apa
rece como fator crítico. A atual

administração ainda não co

nhece a demanda real. "Existe
uma diferença entre educação
e assistencialismo. A popula
ção espera vagas, mas não tem

como um profissional de edu-

cação trabalhar na madrugada,
ter onde deixar a criança é as

sistência social, não educação",
analisa Silvia.

A especialista em educação
infantil, Gilda Rizzo, acredita

que a falta de compreensão da

população sobre a importância
da educação infantil dificulta
o desenvolvimento da área no

país. "Se pensa muito em pré
dio, em ampliar os espaços,
mas pouco se discute sobre a

educação na sua essência. A

.qualídade do ensino nos pri
meiros anos de vida está rela
cionada com o tipo de indiví
duo que se formará no futuro",
explicou.

Para o membro do Sindica
to dos Servidores Públicos Mu

nicipais' professor Luiz Cézar

Schorner, ações que visem à

capacitação dos profissionais e

estruturas que envolvam as no

vas tecnologias são fundamen
tais para o trabalho em sala de
aula. "Todos os dias a socieda
de muda, e o professor precisa
estar sempre atualizado. É pre
ciso dar condições para ele es

tar sempre qualificado", disse.
Uma das metas do sindicato é
lutar para que os profissionais
da educação tenham um terço
da carga horária, como é pre
visto em lei, para leituras e pre
paro de aulas.

0., Conselho Municipal de

Educação sugere que as ativi
dades extracurriculares, que
seriam da escola integral, deve
riam acontecer principalmente
nos bairros mais distantes. "O
Centro da cidade tem uma es

pécie de rede de apoio, oferece
mais atividades. Os bairros pre
cisam de um trabalho que inte

gra assistência social, cultura e

esporte junto com a educação",
comentou Silvia.

Escolas de ensino
fundamental reabrem
dia 4 de fevereiro
e iniciàm as aulas
em 14 de fevereiro.

CMEIs

Plantão vai
até o dia 18

• C.M.E.I. ProfO• Leonir
Alves Pessati
Rua: João Bachmann, 60
Bairro: Ilha da Figueira
Telefone: 3372- 0158
Horário: 7h às 18h30

• C.M.E.I. Jader Marcolla
Rua: Giardini Luiz Lenzi, 35
Bairro: Água Verde
Telefone: 3275-3805
Horário: 6h30 às 18h30

• C.M.E.I. Daniel Carlos Pretti
Rua: Antônio Henrique Mafezolli, 39
Bairro: Santa luzio
Telefone: 3274-8298
Horário: 6h30 às 18h

• C.M.E.I. Wolfgang Weege
Rua: Pastor Albert Schneider, 249
Bairro: Barra do Rio Cerro
Telefone: 3376-1294
Horário: 4h às 23h45

• C.M.E.I. Rosa Maria Donini
Rua: Marisol, 190
Bairro: Vila Lalau .

Telefone: 3371-2261
Horário: 4h20 às 23h45

• C.M.E.I. Mário Nicollini
Rua: Maximino Beber, 605
Bairro: Três Rios do Norte

� Telefone: 3276-0220
Horário: 6h30 às 18h
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"Nossa ideia émudar a educação"
Secretário de Educação vai priorizar as ações
com base no planejamento e trabalho de equipe

JARAGUÁ DO SUL
••••• , •••••••••• ,....... • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••• o ••

Natália Trentini

�ndo osprimeiros passosàfrentedaSecretaria deEducação deIa
lJraguá do Sul, Elson Cardozo releva alguns detalhes sobre as ações
que devem ser implantadas na redemunicipal de ensino nospróximos
anos. São iniciativas a curto e longo prazos que devem envolver prin
cipalmente a capacitação dos professores e o desenvolvimento gradual
da escola integral. Para todas as ações, a palavra de ordem é planeja
mento, trabalho em equipe e busca por inovação.

o Correio do Povo: O que o

senhor destacaria como princi
pal desafio para a educação mu
nicipal em Jaraguá do Sul nos

próximos anos?
Elson Cardozo: Como não

-

houve transição de um gover
no para o outro, a gente precisa
colocar em ordem as escolas.
O primeiro desafio é colocar as

coisas em ordem. Eu pretendo
implantar um sistema de gestão
baseado em grupos de trabalho,
sempre buscando inovação para
a educação. Precisamos ter uma.
educação de base muito boa,
melhorar o nosso Índice de Edu

cação Básica (Ideb) mas, princi
palmente, trazer projetos novos

para Iaraguá do Sul. Queremos
fazer novos convênios, traba
lhar alinhado com o Governo

Federal, fazer projetos que sejam
mais transversais, juntamente
com as outras secretarias. Vamos

implantar um sistema de gestão
participativo, com grupos de tra
balho. Vou participar dos grupos,
vou andar junto com as pessoas
para tentar tocar a educação de
forma inovadora.

OCP: De que forma essa edu

cação transversal chegaria aos

alunos?
Cardozo: Nós temos muitos

projetos localizados. Tem a Fun

dação Cultural que trata da cultu
ra. Hoje eu tenho dentro da escola
um projeto na área de música, e a
Fundação Cultural nem sabe que
esse projeto existe. Tem de haver
troca de informações. Eu preciso
conversar com o secretário, jun
tar forças nesses projetos. Preci
samos arrumar uma equipe boa

para transformar esses pequenos
projetos, atualmente isolados,
em grandes ações. O nosso plano
de governo é transformar a edu

cação de Jaraguá do Sul em uma

educação inovadora. Melhorar os
índices através desse modelo de

educação.

OCP: O prefeito Dieter falou
sobre a possibilidade de fazer
uma espécie de competição de

qualidade de serviços entre as

escolas medindo o desempenho
através do Índice de Educação
Básica (ldeb). Essa seria uma

forma de estimular e engajar os
servidores da área de educação à
filosofia da atual administração.
Isso devemesmo acontecer? .

Cardozo: A proposta é criar
uma espécie de competição entre

as escolas com base nas notas do

Ideb, de uma forma positiva. O

que nós temos hoje na educação
é uma grande preocupação com

aqueles estudantes que têm de-:
ficiência de conteúdo e esquece
mos que temos duas outras faixas
de estudantes que estão presentes
na nossa sala de aula e que a gen
te deveria estar aproveitando de
urna forma melhor. Nossa ideia é

empurrar para cima os estudan
tes com deficiência de conteúdo e

aqueles que estão no nível media
no nós temos que estimulá-los a

melhorar ainda mais. Isso vai tra
zer reflexos no Ideb.

OCP: Haverão outras formas
de estímulo aos profissionais da
educação?

Cardozo: Acho que o estímu
lo para o professores é uma forma
de fazer a remuneração variá
veL Aqueles que tiverem melhor

aproveitamento, que tenham urn

ganho melhor. Nós estaremos

partindo para urn negócio chama
do meritocracia. A gente vai dar
mais·para aquele que trabalha de '

uma forma melhor, Aquele que
não falta ao trabalho, que execu -

.

ta suas tarefas normais e faz além
das tarefas normais. Vamos pre
miar esses servidores. Precisamos
ser justos nessa valorização. Mas
a gente vai fazer isso com calma,
com tranquilidade. Esse não é um

projeto imediato.

OCP: Como é avaliada a quali-

LÚCIOSASSI

QlJPrLIJ3WICA.ÇÃO Elson Cardozo diz que um objetivo
é investir sempre na capacitação dos professores

ficação dos professores e como o

município deve incentivar o aces-
�

so a novas práticas educacionais?
Cardozo: Eu acho que a capa

citação, a qualificação, o melhora
mento das técnicas de trabalho
do professor são qualidades bas
tante necessárias. Trabalhamos
com um orçamento limitado (R$
113,9 milhões), que não foi co
locado por nós, mas pela antiga
gestão. Mas dentro disso, quere
mos fazer muita economia, usar
bem o dinheiro público para que
eu possa aplicar em ações de de-

.

senvolvimento do setor.

Uma das nossas metas do pla
no de governo é que a gente me

lhore a quantidade de professores
pós-graduados. Porque a gente
tem hoje uma deficiência de pro
fessores com pós-graduação, tanto
de formação geral como mestrado
e doutorado, para trabalhar prin
cipalmente nas escolas de educa

ção infantil e ensino fundamental.
Esses professores acabammigran
do para o ensino superior. A nossa

deficiência no melhoramento de

metodologia de novas técnicas de
trabalho lá na base está defasada.
Então, a gente precisa melhorar a
pós-graduação dos nossos profes
sores. Nós queremos investir bas-

tante nisso, investir pesado nisso.
E as' duas metas que' nós vamos

perseguir muito rapidamente é
a implantação da educação em

tempo integral e melhorar a gra
duação e pós-graduação dos nos
sos profissionais.

OCP: A falta de vagas nos Cen
tros de Educação Infantil é quase
sempre um problema. Qual a de
manda real e as ações para acabar
com a espera?

Cardozo: É uma utopia pensar
em uma lista de espera zerada.
Para que a gente desse conta de
tudo, precisaríamos"fazer surgir do
nada várias novas creches, novas
escolas e contratar novos profis
sionais. Isso incharia nossa folha
de pagamento,' além do que as

obras não são tão rápidas e fáceis
de fazer.

É preciso ter soluções rápidas,
mas com tranquilidade para que
se consiga executar ao longo dos

quatro anos, construir novas cre

ches e escolas. No momento pre
cisamos pensar em uma estrutura

que não está sendo usada, solução
caseira para muita coisa: como a

realocação de espaços e pequenas
adequações. É lógico que preci
samos construir novas, e vamos

construir, mas primeiro vamos

trabalharmelhor com o que a gen
te tem, economizando O dinheiro

público.

OCP: Que trabalho deve ser

desempenhado na área de edu

cação infantil para garantir um
direcionamento à formação e

integração das famílias na reali
dade escolar?

Cardozo: Nós temos um pro
blema com a população, às vezes
ela não conhece todo o funcio
namento da escola, do centro de

educação infantil, e pensa de uma
forma errada porque não partici
pa. Um benefício que temos em

Iaraguá do Sul, que eu já pude sen
tir nas visitas que fiz nas escolas,
é que a população é muito parti
cipativa. Hoje, a própria comuni
dade trabalha através das Associa

ções de Pais para conseguir algo
que a Secretaria não pode, ou não
conseguiu repassar. Nós podemos
usar essa força de trabalho e mos

trar para a população que a gente
tem condição fazer muito mais

por essas cnanças.
Os pais precisam se envolver

com a escola. Quanto aos profes
sores, funcionários da educação
infantil, a gente quer fazer capaci
tações específicas ..Não podemos\ .

deixá-los abandonados. Existem
vários projetos ao redor do mun

do. Um deles é um projeto mu

sical. Aí a gente precisa capacitar
os professores, que todos estejam
envolvidos nessa qualificação. E
se a gente fizer com que desde pe
quenos eles tenham gosto pelas
coisas, teremos em Iaraguá do Sul
um resultado muito melhor, até

ligando com o próprio Femusc,
que é um evento interessante que
temos no município.

OCP: Uma das promessas do

plano de governo é a implanta
ção de modelo de escola integral
gradativamente. Por onde deve

.

começar e de que forma?
Cardozo: Para construir o pla

no de governo da educação nós
nos sentamos com pessoas de
várias formações. Na verdade não
é educação em tempo integral,
mas educação integral em uma

escola de tempo integral. É uma

escola integrada à comunidade.
Nós temos o estudo . de várias
cidades que implantaram isso
e melhoraram muito a qualida
de do ensino. Para que funcione

precisamos deuma parceria com
os empresários, associações e en

tidades de Iaraguá do Sul.
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Olhar apurado no serviço público
Prefeitos de [araguá
do Sul e Guaramirim
vão fazer auditorias
nas prefeituras para
obter informações
mais reais e concretas

REGIÃO
Verônica Lemus

: .� Com a mudança de gestão
em alguns municípios, é

normal que os novos chefes do
Executivo optem por realizar
auditorias nas contas da ad

ministração da gestão anterior.
Além de servir para que o novo

governo tome conhecimen
to da situação da Prefeitura, a

checagem poderá revelar irre

gularidades e. resultar em res

sarcimento de eventuais danos
ao erário.

Das cinco cidades da região
só não houve troca de governo
em Corupá e Massaranduba.
Em Jaraguá do. Sul, o prefeito
Dieter Janssen (PP) chegou a

usar a realização de auditorias
como mote de campanha. No
dia da posse, ele confirmou que
esse procedimento será realiza
do. "O objetivo é fazer uma revi
são geral nas contas e também

apontar possíveis irregularida
des", disse o prefeito.
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Segundo a chefe de gabi
nete' Fernanda Klitzke (PT),
os levantamentos já iniciaram
e estão sendo feitos interna

mente, até pelos próprios se

cretários. Conforme Fernanda,
/

a prioridade é averiguar duas

,questões principais: situação
patrimonial e contratos, convê
nios e licitações. "Onde houver
problemas vamos mandar o re
sultado para a controladoria. Se

conseguirmos, resolveremos
o problema aqui. Caso contrá

rio, mandamos para o Tribunal
de Contas do Estado", explicou
Fernanda.

A chefe de gabinete não des
cartou a possibilidade de esten
der as auditorias para outras

áreas, como orçamentária e de

contratação de pessoál. "Tem
funcionário lotado (ocupando
determinado. cargo), mas que
ninguém sabia dizer quem era",
contou Fernanda. Os resulta-,
dos dos levantamentos serão

apresentados na próxima se

gunda - feira, dia 21, na reunião

quinzenal com os secretários.
Em Schroeder, o prefeito

Osvaldo Iurck (PSDB) afirmou
que, no momento, estão sendo

f).
feitos somente levantamentos
internos a respeito da situação
da Prefeitura, apenas para to

mar conhecimento. A princí
pio, Iurck não pensa em realizar
auditorias e acha que elas não
serão necessárias.

Guaramirimvai
vistoriar as contas

,\

�
.

\'

Outro líder do Executivo

que anunciou que vai fazer au
ditarias é o prefeito de Guara

mirim, Laura Frõhlích (PSD).
Ele espera a finalização do le
vantamento

.

interno que está
sendo realizado na Prefeitura,
prevista para a tarde de hoje,
para dar início à contratação
da empresa que fará a auditoria.
"Iá estou aceitando propostas de
empresas, para ver os valores, e

aí licitar a contratação do servi

ço", informou.
A intenção, segundo o pre

feito, é mostrar de forma clara

para a população de que ma

neira o novo governo encon-

trou a atual estrutura admi
nistrativa. "Não é vingança ou

questão política, somos obriga
dos a fazer a auditoria porque
não posso ser omisso (às irre
gularidades) e não vou assumir
os erros da gestão passada",
proclamou Frõhlich. Assim que
iniciou o trabalho na Prefeitu

ra, ele, passou a ser procurado
por credores cobrando o paga
mento por serviços prestados à

administração. O valor total do
atual endividamento ainda está
sendo calculado, mas somente

com o Hospital Padre Mathias,
o atraso nas contas ultrapassa
R$1 milhão.

Transpal-ência

Irregularidades não podem ser escondidas

-- -�-- ---

A Federação Catarinen -

'

se dos Municípios (Fecam)
lançou ontem um texto com

orientações aos prefeitos que
tenham interesse em que o

Tribunal de Contas do Estado

(TCE/SC) faça a auditoria ex

terna nas prefeituras. Os gesto
res deverão seguir as determi
nações exigidas pelo próprio
tribunal para que a auditoria
não se transforme em perse
guição política.

O documento explica que
não basta ao prefeito realizar
o levantamento interno ou

contratar empresa para fazer
a auditoria e encaminhar o

resultado para o TCE. Se nes

se primeiro levantamento for
constatada alguma irregulari
dade, o prefeito tem o dever de

instaurar um processo de to

mada de contas especial, ain
da dentro da prefeitura.I

"Ele (prefeito) deve criar
uma comissão formal de servi
dores para apurar os eventuais

responsáveis e também os da
nos gerados", explicou o dire
tor de controle dos municípios
do TCE, Kliwer Schmitt.

Uma vez formada a comis

são, ela deve fundamentar o

problema encontrado, Com

embasamento técnico, apre
sentação de provas, evidên
cias' entre outros. Somente o

resultado da tomada de contas

especial é que será aceita pelo
Tribunal, que em seguida fará
a auditoria externa. O diretor
ainda deixa um alerta: "Se o

gestor verificar irregularida-

ATENÇÃO: PORTADORES
DE NECESSIDADES

ESPECIAIS
A empresa Urbano Agroindustrial
Ltd.a recruta portadores de

necessidades especiais para trabalhar em diversas
áreas da empresa. Interessados enviar currículo para
o e-mail: curriculo@urbano.com.br ou preencher a
ficha de solicitação de emprego direto na portaria da

empresa na Rua João Januário Ayroso, 3183, São
Luís, em horário comercial.

www.urbano.com.br

des, ele 'é obrigado a instaurar
a tomada de contas, porque se

não o fizer, ele pode ser consi
derado o responsável pelo pro
blema", disse Schmitt.

Segundo o diretor executi
vo da Federação Catarinense
de Municípios, Alexandre Al

ves, as auditorias realizadas na

Prefeitura, seja por comissão
interna ou por empresa contra

tada, podem ser positivas para
o município, sobretudo quando
verificam irregularidades em

procedimentos que por anos

podem ter sido realizados de
forma errada. "Por exemplo, na
aposentadoria. Saber se os apo
sentados e pensionistas estão
recebendo de forma correta, e

se têm ou não o direito aobene
fício", disse Alves.

VENDE-SE
NETBOOK

Acer Aspire ONE, 11 pole
gadas, processador intel
ATOM N455 1,669hz, me

mória Ram 2gb, rede 10/100
e Rede wireless, 3 entradas
USB, saída de video VGA,
saída de som stereo, entra
da para microfone, web cam

crystal eye, bateria de 3 ce

lulas, windows 7 ultimate. R$
750,00. Tr: 9131-0680
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JoinVille
também
Não é só em Iaraguá
do Sul que o corte de
comissionados é visto"
como uma boa alternativa

para reduzir custos e
.

aumentar a capacidade de
investimento. Aqui do lado,
em Ioinville, Udo Dõhler
(PMDB), anunciou ameta

de passar a tesourada em
25% das vagas políticas.
"

A disposição
Empresário e presidente do
PMDB,Antídio Lunelli, nome
já confirmado no Conselho
de Gestão que está sendo
formado pelo novo governo,
diz que está apenas esperando
o chamado deDieter Janssen
(PP). Na avaliação dele, Dieter
vem dando provas de que
assumiupara fazeruma
administração diferente.

UPA
Plataforma de campanha de
Dieter Janssen, a construção
da primeiraUPA (Unidade
de Pronto.Atendi�ento),',

I _Q{ ,Jlr,- f'l'

começa a gruiliarforrna.
Com verba garantida do
governo federal para obra,
R$ 1,4milhão, faltava definir

. o local que abrigaria a
estrutura. Em reunião ontem

.
.

, ��,�feit�
'manifesto. . çao de, ,

que a unidade de saúde

seja erguida naVila Lenzi,
nas proximidades da
Praça dos Esportes.

A Ponte do Putanga, levada
pelas enxurradas de 2010,
deve ser reconstruída.
Prefeito Lauro Frõhlich (PSD)
esteve reunido ontem com

o engenheiro José Singh, da
BTNConstrutora, empresa
que venceu a, licitação
para executar a obra no
ano passado. A intenção é

agilizar a parte burocrática
para que a estrutura

.

que liga Guaramirim a

Massaranduba saia do papel
omais rápido possível.

Patricia Moraes
2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Boas notícias da Capital
Prefeito Dieter Ianssen (PP) fez ontem de R$ 500 mil para realização do evento,

sua primeira viagem a Florianópolis· mesma quantia repassada em 2012. O

depois de assumir o cargo. Acompanhado governador deve participar da abertura
do deputado Carlos Chiodini (PMDB), e do Femusc, no domingo. Segundo Die

do presidente do Instituto Femusc, Pau-ter, na oportunidade também será ne

lo Chiodini, Dieter esteve em audiência gociada a participação do Estado nas

'com governador Raimundo Colombo obras de duplicação do trecho urbano
.

(PSD). O encontro durou cerca de uma da BR-280. No ano passado, Colom
hora e foi considerado produtivo. O prin- bo autorizou a liberação de R$ 500 mil

cipal assunto foi o apoio financeiro do para elaboração do projeto da obra. O

governo do Estado ao Festival de Música deputado Chiodini tem sido o principal
de Santa Catarina, evento que acontece interlocutor junto ao Estado para que a
em Jaraguá do Sul de 20 de janeiro a 2 de duplicação do trecho entre Guaramirim
fevereiro. Colombo anunciou a liberação e Jaraguá do Sul saia do papel.

Pauta musical
Em reunião ontem em Florianópolis, Fenísio Pires Júnior, Paulo Chiodini,
deputado Carlos Chiodini, governador Raimundo Colombo, prefeito Dieter
Janssen, secretário de Segurança Pública, César Grubba, e o futuro presidente do
.Instítuto Femusc, Antonio Cesar da Silva. Com números que impressionam, o
maior festival de música erudita do país foi detalhado a Colombo.

_,

Comissão de Etica
PSD deve abrir na sexta-feira Comissão de
Ética para avaliar uma possível expulsão do
vereador José Osório de Ávila. Será elaborado
um relatório sobre o episódio que resultou na

eleição de Ávila para presidência da Câmara, em
desacordo com que previa uma ala do partido.
Depois, o documento será encaminhado à

Executiva, que tomará a decisão.

Reforço
no batalhão
Prefeito de Schroeder,
Osvaldo Iurck (PSDB),
nomeou Marcos Dellagustina
para comandar a Secretaria
de Planejamento, Gestão
e Finanças. Dellagustina é
filiado ao PSDB, formado
emAdministração, servidor
concursado e chegou
a ocupar aDiretoria de
Defesa Civil no governo de

FelipeVoigt (PP). Ele diz
que a prioridade é fazer
um diagnóstico da situação
financeira domunicípio.
Na equipe de Osvaldo,
ainda estão vagas as pastas
de GestãoAmbientale

•
,N � �
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It lo' J

Agncultura.

Mudança no PPS?
As informações estão desencontradas, mas a

certeza é de que o PPS está dividido. Enquanto o

atual presidente da Comissão Provisória, Humberto
Grossel, lembra que o diretório estadual renovou o
mandato das executivas nosmunicípios catarinenses
até outubro, outra ala liderada por EdsonMüller,
Nicácio Gonçalves e Sérgio Pacheco pretende realizar
eleição ainda em janeiro. Para eles, o apoio à

reeleição de Cecília Konell (PSD), foi um erro.

Que não
se repita
Durante a abertura do Femusc,
no ano passado, o governador
Raimundo Colombo anunciou
a liberação de R$ 3 milhões

para Jaraguá do Sul, para obras
de pavimentação e drenagem
pluvial da rua Afonso Nicoluzzi,
no bairroVila Rau. O dinheiro até

hoje não chegou por aqui.

Entregou
o boné
o ex-presidente da Comissão
Provisória do PR em Iaraguá do
Sul, Eduardo Bertoldi, já enviou
carta ao diretório estadual

pedindo sua desfiliação da

sigla. Ele garante que a decisão
não tem relação com o fato
de ter assumido a assessoria
do gabinete do presidente da
Câmara, José Osório de Ávila
(PSD). Como motivo para
saída, Bertoldi alega a falta de
autonomia da sigla no Estado.
Para ele, o PR não passa de um

braço do PT em Santa Catarina,
sujeito às ordens frequentes da
ministra Ideli Salvatti.

Ficam no ninho
Apesar das especulações e do
convite do deputado federal
Jorginho Mello, Vicente
Caropreso não tem intenção de
sair do ninho para liderar o PR.
Filiado ao PSDB há mais de 20

anos, o médico cardiologista e

ex-deputado federal é o nome da

sigla para disputa proporcional
em 2014. Além dele, a suplente
de senadora, Níura Demarchi,
também recusou o chamado.

Enfim, �a gTana
Depois de toda polêmica,
as férias dos cerca de 3.800
servidores municipais devem
estar disponíveis para saque
nesta terça-feira. Ao todo são R$
5,2 milhões. O atraso revela dois

pontos que merecem ser revistos.
Primeiro é a falta de transição de
fato. A ex-prefeita Cecília Konell
(PSD) não ordenou que fossem
tomados os procedimentos
legais para que o' dinheiro
estivesse disponível na conta
dos funcionários dois dias antes
do descanso, como ordena a lei.
Ao assumir, o novo governo teve
mais uma dificuldade. Foram
necessários cinco dias pa�a que
a folha de férias fosse gerada,

, , �W um sistema quase manual, .

jurássico mesmo.
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Despesa necessária

Produtos para todos os bolsos
Compra demateriais escolares
é a tarefa antes da volta às aulas

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

A procura pelosmelhores preços para amenizar o
�pacto do material escolar no orçamento fa
miliar já começou em Jaraguá do Sul. Faltando cerca
de ummês para o início das aulas, os comerciantes
já registram um aumento considerável na movi

mentação em relação ao ano anterior e projetam
um crescimento de 10% nas vendas.

Os preços dos produtos de papelaria devem

permanecer estáveis até o início de fevereiro. De
acordo com o presidente estadual da Associação
Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), José Fer
nando Rocha, ocorreu um reajuste de preços em

agosto e setembro no lançamento da linha 2013.
"Houve um aumento de produção de forma a

atender a demanda do período de volta às aulas,
estes materiais tiveram um reajuste de preços
para repor a inflação acumulada', disse.

Em busca de economia, a aposentada Oleda
Divin, 62 anos, pesquisa o preço dos itens da lista
demateriais do neto, JoãoVitor Pscheidt, 10 anos,
em vários locais. Nessa.época, papelarias, lojas

.. de R$ 1,99 e supermercados estão com estoques
reforçados para atender' e atrair os consumido-

.

I res. "Tem material escolar em vários lugares, vou
vendo onde está mais barato, compro um pouco
em cada lugar", comentou. Para não influençJar a
avó a comprar além do previsto, JoãoVitor já sabia
que poderia escolher apenas o modelo do cader
no. "Tem material de tudo que é lançamento. Isso
é para pegar o consumidor", concluiu Oleda.

·'er

Segundo Margit Wagner, proprietária de uma

papelaria da cidade, a cada ano a variedade de

produtos no setor aumenta. "Hoje em dia, a in
dústria está focada em marcas, em criar produtos
diferentes. O design e amoda estão cada vezmais

presentes nos materiais escolares", destacou.
Os preços dos itens variam entre os estabele

cimentos, mas a diferença é ainda maior entre as

marcas disponíveis. Uma caixa de lápis de cor com
12 cores pode custar de R$ 2,99 até R$ 12,90. As
marcas ainda lançam opções de cores em neon, à

R$ 16,90, e lápis de cor apagável que custaR$ 21,90.
Para a empregada doméstica, Lucinda Klein, 45

anos, ,mesmo que o preço final seja maior, ela faz
as compras junto com a filha, Andréia, de 9 anos. O
momento de escolha acaba sendo um ritual anual

para a família. "Todo anos viemos juntas, o que dá eu
a deixo escolher.Acho que acaba sendo um incenti
vo para ela estudar", comentou.

Já a dona de casa, Ivanir Arruda, 45 anos, não

pretende gastar muito com material. Ela e a filha
Alessandra Ferreira, 11 anos, fizeram um levanta
mento de tudo que poderiaser reutilizado antes de
sair para as compras. "Vamos comprar pouca coisa,
só o que realmente precisa agora e vamos compran
do o que falta durante o ano", disse.

LÚCIOSASSI

INCENTIVO PARA O ESTUDO Lucinda Klein faz as compras
jW1to com a rJ..lha, Andréia, de 9 anos, que ajuda na escolha

Dicas para quem quer economizar
o início do ano chega com uma série de despesas para asfamílias e pode
complicar o orçamento de quem não fez um planejamento. O economista

JorgeBrognoli destaca algumas dicas para quem busca economia:

• Não deixe as compras para a última
hora. A correria atrapalha na hora
de decidir o que levar.

• Faça uma pesquisa de preços.
Atualmente, lojas de vários segmentos
oferecem material escolar.

• Não ceda à influência dos filhos.

Quem determina o que é consumido
são os pais, portanto, se não cabe no

orçamento não compre.
• Veja o que pode ser reutilizado
do ano letivo anterior.

• Dinheiro na mão ajuda na

hora de pedir descontos.

LÁPIS DE COR
12 CORES_.........

R$ 2,99 a R$ 12,90

CADERNO PEQUENO
CAPADURA

R$ 2,19 a R$ 7,30

COLA BRANCA 40G
R$ 0,50 a R$ 2,45

Vejo onde está
mais barato e

compro um pouco
em cada lugar.
Oleda Divin,

, aposentada

,

BORRACHA
R$ 0,30 a R$ 2,60

Pela edueação
Campanha
arrecada
materiais

Como a Prefeitura de Iara
guá do Sul deve atrasar a distri

buição do kit de material esco
lar na rede municipal devido a

não abertura de licitação pela
'administração anterior, as fa
mílias carentes do município
podem conseguir os itens atra

vés de uma campanha realiza
da pela rede de supermercados
Breithaupt.

Em todos os supermercados
de Iaraguá do Sul e Guaramirim
estão sendo arrecadados ma

teriais como livros, mochilas,
até tesouras, lápís e canetas.

"Podem ser novos ou usados,
desde que estejam em bom es

tado", explicou a responsável
pelo setor demarketing, Maria
na Breithaupt.

A coleta segue até o dia 4 de fe
vereiro. Omaterial será repassado
para que alguma entidade faça a

distribuição. "O material escolar
é algo que pesa no orçamento da
família, é uma ação social anual

significativa', finalizouMariana.

CANETA
SFEROGRAFICA

0,50 - R $5,90

.___- MOCHILA
R$ 9,90 - R$ 449

.........._- LAPISEIRA
R$ 4,20 - R$ 9,20

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Esc lturas

o papel bem
aproveitadooCORREIO00povo TERÇA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2013

FOTOS DIVULGAÇÃO

Miseráveis"

e '�rgo"
Os filmes "Argo" (drama)

e IIOS Miseráveis" (musical)
foram os principais ven

cedores do Globo de Ouro

que foi entregue na noite de

domingo, 13, em cerimônia
realizada em Beverly Hills,
nos Estados Unidos.

Na categoria TV, "Home
land" foi a grande vence

, dora do Globo .de Ouro ao

levar os prêmios de melhor

,série dramática" melhor
ator emelhor atriz:

O Globo de Ouro é or

ganizado pela Assócíação
de Imprensa Estrangeira de

Hollywood e considerado
uma prévia do Oscar.

Obras do artista plástico carioca Carlos Meira compõem
exposição sobre as aves catarinenses no Sesc de [araguá do Sul

JA�G..ºA.-º,º �.º.�..... .

Bárbara Elice

_.. as mãos do ar

tista plástico
Carlos Meira,
uma simples
folha de papel
vira obra de

arte. Em quatro meses de tra

balho, os recortes, dobraduras
e colagens resultaram na ex

posição "Aves de Santa Catari

na.- Esculturas em Papel", que
estará em cartaz na Galeria de
Artes do Sesc de Jaraguá do Sul
a partir de hoje até o dia 28 de
fevereiro. A mostra traz 14 aves

nativas esculpidas em papel. A
entrada é gratuita.

A exposição circula pelo
Estado desde 2001 e já passou
por cidades como Florianópo
lis, Timbó, São José, Ioinvílle e

Blumenau. Nos primeiros anos,
Meira acompanhou o projeto e

Helena Banham Cartel', Sasha Baron Cohen,
Amanda Seyfried, -=ddie Redmavne, Ilnne

Hathaway e Hugh Jackman celebram prêmio
de "Os miseráveis" no Globo de Ouro 2013

também ofereceu oficinas. Atu

almente, dedica-se ao trabalho

de ilustrador, no Rio de Janeiro,
mas a exposição itinerante con
tinuou a percorrer as cidades
catarinenses.

Durante o período de cria

ção, o artista pesquisou sobre
a fauna da região e também

manteve contato com os bi

ólogos da Fundação do Meio

Ambiente (Fatma). Há es

culturas que representam a

gralha azul, o tucano do bico

verde, o macuco, a coruja-do
campo e, o quase extinto, gua
rá. "Foi demorado, difícil, mas
tive alguns meses para pes
quisar e criar. Uma bióloga,
que virou uma amiga, foi fun
damental para mim", disse.

Designer

Meira aprendeu a técni
ca em Portugal, quando tra-

Ben IlfOeck, consagrado
como melhor diretor deste
ano ,pelo filme "Argo"

"Homeland" foi vencedora da categoria
de melhor série de drama

Confira lista com todos os vencedores do Globo de Ouro 2013:

CINEMA .

Melhor Filme - Drama: Argo
Melhor Filme - Musical ou Comédia: Os Miseráveis
MelhorAtor - Drama: Daniel Day-Lewis - Lincoln

MelhorAtriz - Drama: Iessioa Chastain - AHora.Mais Escura
Melhor Ator - Musical ou Comédia: Hugh Iackman - Os Miseráveis
Melhor Atriz - Musical ou Comédia: Iennifer Lawrence -

O'Lado Bom da'Vida '"

. .

MelhorAtor Coadjuvante: ChristophWaltz - Django Livre
M�lho,.. .Atdz Coadjuvant�: Anne Hatllaway - Q� Miseráveis
MelhorDiretor: Ben Affleck - Argo .

Melhor Roteiro: Django Livre - Quentin Tarantino
Canção OriginaI: Skyfall .. Adele, 'Paui Epworth rOperação Skyfall')
Trilha SonoraOriginaI: As Aventuras de Pi - Mychael Danna "

Filme d� Animação: Valente ;;.

Filme Estrangeiro: Amor (Áustria)

TELEVISão

balhou como designer em

uma fábrica de papel. Com

leveza, ele manuseia o estile

te de ponta fina e faz cortes

precisos. Os papeis têm dife
rentes texturas e cores. Um

fino bastão de metal ajuda a

criar as curvas e dimensões.

Assim, as duas mãos dão vida
ao que a mente criativa do
artista planeja fazer. Para co

nhecer melhor esse trabalho,
confira o vídeo no endereço
http://goo.gl/c2IE8.

SERVIÇO:
O quê: Exposição "Aves de
Santa Catarina", de Carlos
Meira

Quando: 15 de janeiro a 28 de

fevereiro, com entrada grátis
Visitação: das 9h às 20h
Onde: Galeria de Artes do
Sesc Iaraguá do Sul, Rua Jorge
Czerniewicz, 633

Melhor Série - Drama: "Homeland"
Melhor Série - Musical ou Comédia: Girls
Minissérie ou Filme feito paraTV: Game Change
Melhor AtOl de Série - Drama: Pamian, Lewis - Homeland
Melhor Atriz de Série - Drama: Claire Danes - Homeland

MelhorAtor de Série - Musical ou Comédia:DonCheadle - House afIles
, MelhorAttiz de Série - Musical ou Comédia: Lena Dunharn - Girls
MelhorAtor deMinissérie ou Filme paraTV: Kevin Costner -

Hat{ields & McGoys .

Melhor Atriz de Mínísséríe ou Filme para TV: Iulianne Moore -

Game Change
Melhor Ator Coadjuvante de Série, Minissérie ou Filme para TV: fi

Ed Harris - Game Change
Melhor At�iz Coadjuvante de Série, Minissérie ou Filme para TV:

Maggie Smith - DowntonAbbey
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MUNDO DOS BRINQUEDOS

41 3370..0978 Rua Reinaldo Raul 696 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Batente
Olá, amigos da urbe sorriso!

Depois de 25 dias distan
te, cá estou eu, de novo, com as

minhas baterias recarregadas,
mais antenado do que nunca e

pronto para enfrentar os próxi
mos anos no cumprimento deste
meu dever - um dever que é um

prazer.Mesmo depois demuitos
anos escrevendo uma coluna
diária, a volta é sempre aquela
sensação de recomeço. Não sin
to que cheguei a lugar nenhum.
Aliás, nunca quis chegara lugar
nenhum! Apenas percebo que,
ao longo de todos esses anos,
tudo valeu a pena. E viva essa

minha vontade incessante de

querer sempre ir além. Só isso e

nada mais. Vamos que vamos!

47 3 55- 878
Rua ProcóptO Gomes de Oliveira,. 400

Centro - Jaraguá do sur - se

Até breve!
Muitas vezes enfrentamos
determinadas situações na
vida, que apenas a própria
vida divina tem explicação.
E essa está distante de
nossos conceitos e de nossos
entendimentos, por mais que
eles sejam apurados. A saída
de cena no fimde ano dos

amigos Nelson "Timbó" Hard
e do dr. Roberto Raposo deixa
uma grande perda no legado
de amigos que eles possuíam.
Inté, amigos!

Moa Gonçalves

I
I
I

I
I '

j Troféus e Medalhas:
: _3?7!:).-� :

DESTAQUE Werne�Voigt estampa a capa da
Revista Nossa, edição de janeiro

Lehmann's
Hoje inaugura em Jaraguá do Sul o Lehmann's Restaurante e Bar.
A casa será no antigo espaço do badalado The Living. Os caps
serão Kalico Lehmann, com experiência internacional, pois
comandou um dos restaurantes mais aplaudidos da Suíça, e
Felipe Lehmann, jovem bem nascido e com uma constelação de

amigos em Iaraguá do Sul. Tio e sobrinho certamente serão uma

parceria de sucesso. A casa abrirá ao meio dia com buffet e à
noite comA la Carte e os tradicionais petiscos e bebericas.

NIVER
Meu amigo
dr. Roberto

Zimath, que
posa coma
bonita esposa
Marilete,
foi o gTande
aniversariante
do dia 7 de

janeiro

Bravo não
é quem não
sente medo,
masquem
vence esse

medo.

Nelson
Mandela

Valeu!
Agradeço a todos os

movimentos de meus amigos,
preocupados com a falta da
coluna por uns dias. Valeu
mesmo.

Sa.int
Sebastian
Dia 15 de fevereiro, para
festejar 10 anos de sucesso

do empreendimento, o Saint
Sebastian promove uma big
festa no hotel. Nomes de A a

Z importantes de Jaraguá e

região serão chamados para o

grande evento. Anotado!

Capa
WernerVoigt, o liW" da.Weg,
é tema de matéria de capa da

, Revista Nossa deste mês. Que,
aliás, está batendo recorde de
vendas nas bancas.

Gata sobrando
Eu vou dizer uma coisa: pelo
número de mulheres que
passaram as férias e o Reveillon

aqui em Jaraguá, só não se deu
bem quem foi muito, besta,
pois elas estavam em todos os

lugares da moda.

.

Sale
Não há quem não se sinta
seduzido por uma boa

liquidação. E elas invadem as

lojas no começo do ano para
liquidar os estoques de Natal
e renovar as vitrines para a

chegada das novas coleções. E
não são apenas os shoppings
que aderem às liquidações. Dê
uma passadinha nas ruas de
Jaraguá e confira. É um desfile
de promoções.

"

Pensamento
do dia
"O que me seduz em Jesus é

quando eu descubro que nele.
havia uma capacidade imensa
de olhar dentro dos olhos e

fazer aquele que era olhado
reconhecer-se plenamente e

olhar-se com sinceridade."
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Nas rodas
• o cabeleireiro Tião
aproveitou as férias de fim
de ano para curtir com
os amigos as delícias de
Balneário Camboriú.
Voltou renovado.

• O amigo Paulinho
Madeiro ficou feliz da
vida ao saber que sua
amada, Ana Luiza Rinaldo,
está grávida! O casal está
numa alegria contagiante.
Patabéns! Que venha com

t
I

bastante saúde!
_'

� Beta Fiscal} que ainda
curte férias, aterrissa hoje
em Iaraguãpara a abertura
das festividades do grupo
Loks2013.

Almoce
muito melhor no Kayrós
po,r.epenas R,$21"9,!Q,,.

'"
-,' •.

_-_: .. ::,:' ._.,;,'::_, . ,'o ,'o

f
KAY�S
HOTel.

Pique total
Os amigos Djeimes Cani e
Diego Boga começaram o ano

com pique total. A dupla bem
nascida está aproveitando a

maratona de aulas de Squash,
todos os dias, na EpicClub.
Bom também!

Por aqui
Nelson Pereira, diretor de
O Correio do Povo, já se

despediu de suas férias.
Também já está a postos para a

agenda e no corre do dia a dia.
O darlíng, ao lado da esposa
Rosilene, passou a virada
do ano na Europa. Sessão
comprinhas também fez parte
do roteiro do grande "Cowboy"!

moagoncalves@netuno.com.br
FOTOS MAURICIO HERMANN

BALADA Gislainé Tamires nos corredores
da Upper Floor, conferindo o show do

cantor Gabriel Borges

Buxixo
Cuidando da beleza, uma competente advogada
da urbe sorriso aproveitou os dias de férias e fez
uma recauchutagem no visual. Ficou com os peitos
turbinados à la Juliana Paes. O resultado foi tão
animador que ela tem recebido muitos elogios da
suas amigas e clientes. Inclusive o maridão aprovou!

Café Doce Pimenta
Não é por nada que a Cafeteria Doce Pimenta tem

registrado tantos elogios. No domingo à tarde a casa estava

super lotada. Literalmente saindo gente pelo ladrão.
Também, com aquelas delícias, quem resiste?

Essa é a gata...
Escrevam. A nova gata, sensação deste verão que pintou na
urbe é Amanda Santos, filha do queridíssmo amigo Dr. José
A. dos Santos Neto. Linda, fez sucesso com o seu corpaço.

Leitor do dia
A leitora fiel de hoje é na minha amiga Geltrudes Barato,
que sempre lê esta coluna para ficar por dentro das novida
des de nossa sociedade. Valeu mesmo!

PRESENÇA Bnma Nayara Buzzi, linda,
na reabertura da Epic 2013

• O industrialAmaurilacobi, a esposa
Emerita emais uma trupe de amigosjá
carimbaram o passaporte. Em março fazem
um cruzeiro pela costa americana.
• Não atire pedras e responda, poroifavor,
se quiser e puder. ilVocê colocaria a sua
virgindade em leilão na rede?"

• JoséRamos, que nas horas de folga tem
se saído um grande fotógrafo, depois de
curtir virada de ano na orla deBalneário
Camboriu, festejou o seu niver no último
domingo. Também já está ultimando
detalhes para passeio internacional com
toda a família. Demais!
•RogérioHeitor e Vanessa Lindoia curtiram
ofim de semana com estilo emuito luxo na
Barra Sul, emBalneário Itapema. Férias, né?

• Reencontrei no salão de Tião
Cabeleireiro, mais linda do que nunca,
a loiraDébora Schmidt.

• Curtimuito o aniversário do amigo e

dentista FranciscoReis, o Chico, dia 8 de
janeiro.
• Clica Voi8%; em breve retorna com sua h

concorrida 6Ô[unâ '$letrodoméstica'!
"

naRevista Nossa.

• Faça o bem e não pergunte por quê.
• Com essa,fui!

•
•

±

•

t

BAlXSC

SANTA CATARINA
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Crítica de cinema
Graduado em Comunicação Social -

,

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, 'A,"',,� .}i ..�en'" .. ...,_.,.� de,',PiLin�agem e Crítica Cínematográfíca � n:". � ,LUI� .
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de PI'� marca o possível retorno do cmeas- Visando resumir a história e focar-se nos tremamente eficaz que 9 ambiente em que.se

taAng Lee ao ev�nfó que já o consagrou como "momentos cruciais da Vida 'd� personagem encontra o herói seja lúdicoe bastante fanta
melhor diretor em 2006 (por "O Segredo de principal, ó texto deMagee utiliza uma estru - sioso - algo auxiliado pela concepção visual
Brokeback Mountain"), Conhecido pela sensi-

.

tura interessante ao mostrar os próprios per- mais uma vez impecável de�g Lee.

bilidade com que trata osmais variados t�mas, sonagens citando a história sendo' contada; Seu domínio-de câmera élvisto em cenas

"dessa vez Lee.aponta sua câmera para o ocea- em certo momento o escritor (Spall) aponta-: complexas, corno o impressionante naufrá-
, ,�!':rI ,,'
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no-para contar a história dê um jovem indiano- .que até entãoPi já "montou o cenárió" e que gi,Ótao mesmo .tempo em"que a sensibilidade».

perdído no meiodo mar em UJJ:i,bote,:"sàÍva� "a históri� que eleestãva esperando ouvir Já "·il�epçion'ada"'anté�iotmente pode ser notéilda�qi
vidas junto.com um feroz tigre de.bengala. E o podia começal E não deixa de ser notáveí'

c

em-escolhas'sitnples (nãomostrando amorte

resultado, mais uma vez, é Impressionante,
c

•

que, a partir desse ponto, o narrador, da his-· de nenhum animal) ou.em outras mais com- ff

O roteiro, escrito por David Magee com tória passe a ser o' jovem Pi (Sharma) - algo plexas, como o lento estabelecimento da re-
. base no livro de Yann Martel, tem início com . justificado pelo fato de ele manter um diário. lação entre o garoto e o tigre.
uma conversa entre o então -adulto Pi. Patel relatando sua experiência (o que também ''As Aventuras, d� Pi" pode não ser o me-

'I (Khan) e um escritor em buscá ..de-inspiração, explica por que, próximo ao fim do longa, o
.

� lhor filme, do ano" ,

i, �

II Através dessa con�ersa é est��elecida uma nárradof ,vóLta a ser sua vetsã0,adulta). 1llII' "', i' I' pas'sa�o; mas' ele"" J,;
narrativa eJn'flas�ba�kS que'll)ostra a Vida dOI' "', '

;Além 'jlis'so, o roteiro faz �afnbém um pa- "i: é; com certeza, um
,h .
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protagonista, desde, a origem q.e se\! nome, ralelo entre a busca da fé-do protagonista - dos.mais belos.

passando pela sua juventude, a.descoberta da que segue três religiões distintas ao mesmo

religião: o'amor pelos animais dó zoológico do tempo � com a história sendo contada pelo
seu pai, éil educação - às vezes severa- dada por mesmo. pára ele, .trata-se de !!escolher a me-

"ií li '; m 'I

este," Q primeiro amor, e, finalmente,' a fatídica lhor história", mesmo
�que essa poss� .não ser

viagem ao Canadá que, resultá no naufrágio e Ilnecessf:lJii,l1J1en�e a verdadeira, Nesse senti-
,

": <l, I, /1
ff, .". f,'1 ,/ "i!

ii iii. <11
j'

I ,,,,,/1'

Daníél 'Medeiros

Direção: Ang �

Lee.Elenco: Sura]
Sharma, Irrfan

fi 'I! �

Khan, �afe Spall.

ove as Clique animal
LADO A LADO - GLOBO· 18H

.

Jurema aconselha Isabel a procurar uma mãe-de-santo, Teodoro pede
Sandra em casamento. Carlota diz a Constância que pediu ao padre Olegário
uma vaga no internato para Elias. Neto fica impressionado com o mapa feito por
lião. Celinha diz a Guerra que seria melhor Jonas não ter esperanças de ficar
com Alice. Teresa aconselha Sandra a se casar com Teodoro. Madá entrega a

Elias uma caixa de engraxate e o mapa de parte da cidade desenhado por lião.
Elias foge do morro.

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

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

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Roberta decide não assinar o contrato com Glocondo. Zenon afirma a

Carolina que anunciará o namoro dos dois após a luta de Ulisses, Charlô

pede para Nando permanecer no emprego. Juliana lembra do beijo que deu
em Nando. Isadora avisa a Lucilene que Ulisses foi demitido. Ulisses obriga
Carolina a ir com ele até o local de sua luta, Veruska e Otávio armam para
que Nieta convença Dino a ajudá-los, Todos enaltecem o rival de Ulisses no,
local da luta. Vânia afirma que Juliana está apaixonada por Nando, Roberta
recepciona Charlô e amigas em sua casa, Felipe invade o apartamento de
Roberta e a beija na frente de todos.

Quer ter uma excelente

companheira e ainda um cão
de guarda? Adote a Bela!
Ela está castrada, vacinada
e vernrlfugada, tem 1 ano

de idade. Mestiça dos cães
galgos, é carinhosa, dócil,
mas por seu porte faz guarda
da casa. Contato com a

Clínica AurlZ8de (3371-2340J.

�VEJORGE.GLOBO.21B
Helô consegue sair do carro incendiado. Stênio se desespera com a notícia

e vai até a casa da ex. Stênio e Helô se beijaro. Pescoço inventa uma doença
para não ir à delegacia, Sheila briga com Morena porque a amiga se recusa a lhe

passar o telefone de Wanda. Amanda e Yolanda descobrem que Antônia está no

flat de Carlos. Celso destrataWanda. Áurea conta para Morena que Théo e Érica
estão prestes a ficar noivos. Berna pede para se encontrar com Wanda. Jéssica
e Morena entram no prédio de Helô pela garagem. Bianca resolve voltar para o

Brasil. Delzuite chega com Pescoço à delegacia. Érica pede para conversar com
Théo sobre o noivado. Helô conta para Morena e Jéssica que Barros as viu em

uma boate e acredita que as duas se tornaram garotas de programa.

* o resumo dos capítuJos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes

14/1 Geraldo Klein Renata Vargas Bruna Kreutzfeldt Marli Schaquete "
AIGeu boeing Gertrudes Behling Rosecler Bruch Caio B. Eliseo Marquinhos Pailu
Ana C. Meyer . Gilson A. Martin Rosilene C.Costa Denilson Butka Norberto Knaesel
Arlete Steinge Iracema Engel Silvino Kiatkosky Denise A. dos Santos Olendina Ruediger
Attevir Simplicio Isabel B. Voigt Tiago Krutsch Denise Schcickmann Osni Pommerening
Carlos E. da Silva . Isolete Selhorst Valdir Feltrin Dionei C. Macedo Raff Duwe
Celso Rocha de Abreu Ivaldo M. da Silva Vania J. Berns Fabiano A. Xavier Renata Bachmann
Cleber L. Becker Jaqueline AParecida Paterno Wilson F. Rodrigues Gabriel H. Lemke Ricardo Dematte

Daiane F. dos santos Leonardo Wargenowsky Germano aver Rosilete K. Rubin

Darti Zanchin maria c. silveira 15/1 Heli Stinghem Sandra R. Moretti

Deise W. Guse Maristela M. Marangoni Aline Barriquelo Julia M. Xavier Sebastião Junkes

� Diovani de Andrade Miriam Pickler Anderson R. C. Nascimento Leonora M.R. Weiller Sonia Gonçalves

� Egon Grutzmacher Otília Demarchi Andre I. aver Luciano P. Lamin Tiago A. Rech
Eliane S. Floriani Patricia R. Tironi Arcemira C. M. Moura Luis S. Hass Vanessa Nunes
Eunice Z. Zafanelli Regina Barbetto Arilda J. Santos Maicon Beck Vanderleia Kons Vogel
Franz Bublitz Renata �Vargas Beno Volkmann Maicon Piske Vinicius N. Tirone

I • I

Horóscopo
T

ÁRIES
Quanto mais discreta for a sua atu-

ação profissional, maior será o seu

destaque. Atividades que exijam con-

centração favorecidas. Também não
faltará maturidade para lidar com suas

emoções. É hora de aprofundar os seus
vínculos com o par. Cor: branco.

� TOURO
Trabalhar em equipe pode ser mais

produtivo, razão pela qual deve deixar
de lado a sua individualidade. Some

forças éom aqueles que têm objetivos
parecidos com os seus. A fase é boa

para dar mais solidez ao relaciona-
mento a dois. Cor: amarelo.

I[
GÊMEOS
Este é o momento ideal para traçar
algumas prioridades no campo profis-
sional, mesmo que você tenha que
colocar a sua vida amorosa em segundo
plano. caso esteja livre, há possibilidade
de se interessar por uma pessoa mais
experiente. Cor: pink.

CÂNCER

§ No trabalho, aproveite o dia para dar um
toque de alegria às suas tarefas. O dia é
ideal para trocar ideias, partilhar projetos
e somar forças com quem comunga dos
mesmos ideais. No amor, compromisso
e seriedade estarão em hannonia Cor:
roxo.

ól
LEÃo
Hoje, você sentirá necessidade de
renovação em sua vida. É um bom
momento para organizar a sua rotina de
trabalho e mostrar�flaquilo que faz.
As suas emoções vão estar à flor da pele,
favorecendo as relações mais íntimas.
Cor: tons claros.

lU>
VIRGEM
Procure dar vazão ao seu lado criativo,
é assim que você vai atrair a simpatia
das pessoas. Tudo que envolva lazer e
diversão será favorecido neste dia No

romance, há sinal de maior comprometi-
mento com o par. Cor: tons pastel.

..n. UBRA
Mostre mais interesse por sua profissão
e não terá do que se arrepender. Este
é um bom dia para trabalhar por conta

própria, mas é preciso envoMmento
para conquistar objetivos. O romance

estável será especialmente favorecido.
Cor: amarelo.

m.
ESCORPIÃO
Sua expressão verbal estará mais
colorida, criativa e bem-humorada, de
modo que a sua interatividade com o

pessoal do serviço será total. Bom astral

nos assuntos do coração. Um namoro

recente pode ganhar um ar mais sério
neste momento. Cor: verde.

;l'
SAGITÁRIO
Você terá sucesso para desenrolar

questões ligadas à herança ou
propriedade. Os assuntos do coração
merecem mais discrição: faça a sua
parte! Não é um bom dia para viver

grandes aventuras, mas, sim, para
valorizar a sua privacidade. Cor: lilás.

YJo CAPRiCÓRNIO

�Estará bastante seguro(a) da sua
competência e mais consciente de
suas responsabilidades. No campo
sentimental, é o momento de finnar
um compromisso sério. Uma fase mais
madura se inicia nas relações estáveis:
aproveite o momento! Cor: amarelo.

� AQUÁRIO
Â"Y\ Não se surpreenda se recuperar um

dinheiro que havia perdido. O dia pode
ser produtivo para quem trabalha com

pesquisa e tudo que envolva investi-
gação. No amor, você vai querer mais
segurança: fortaleça os vínculos com sua

cara-metade. Cor: branco.

PEIXES
Invista em seus estudos e se aprofunde
em assuntos do seu interesse. Procure
ouvir o conselho das pessoas mais
velhas ou experientes, tudo indica que
terá muito a aprender. A solidez dos
vínculos afetivos será muito apr'tdada
agora. Cor: marrom.
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Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Trend:Nóna
barrada saia

Quem aí está lembrada que no verão passado uma das super dicas de
styling era dar um nó na camisa, hein? Pois então, girls, o nó desceu

para a barra da saia ou vestido, dando um charminho amais ao look. O

comprimento? Não importa! Vocês podem brincar tanto com os longos
quanto com os médios e curtos, e fica uma graça. Quem vai aderir?

FOTOS DIVULGAÇÃO

Coletes
Está aí uma peça que não imaginei ver com tanta frequência no
verão, mas que está aparecendo bastante por aí: o colete jeans. Para
ínvestinQuando eu estive em NY, em novembro do ano passado, eu
vi muito colete preto e branco emilitar nas lojas - o que significa que
vai continuar em alta no inverno - mas por aqui o que está bombando
mesmo são os jeans. Aliás, nasminhas andanças pelas lojas encontrei
para vender - a um preço bem camarada - nas lojas Renner, viu?
Vale usar as dicas de como fazer sua regatinha de verão e usar para o

colete. Para isso, basta cortar uma jaqueta jeans velha que você não usa
mais. Para deixá-lo aindamais cooI, com unia carinhamais rocker, é só
colocar alguns bottons ou spikes. Já as garotas que preferem um visual

maismoderninho, a dica é: joguem os coletes com vestido.
I
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I
/ • Gerenciamento de Projetos - início 05/03
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r • Estratégias Financeiras e de Custos - inicio 05/03
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• Desenvolvimento Cognitivo - início 05/03

• Logística: Gestão, Tecnologias e Processos -Início 05/03

• Segurança da Informação - início 05/03

Aulas noturnas, 3a, 4 a e 5a feiras, quinzenais.

Inscrições abertas.
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Personagem histórico

Luiz Gonzaga
Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu no dia
13 de dezembro de 1912, na cidade de Exu,
Estado de Pernambuco. Conhecido como o

Rei do Baião, Gonzagão foi um dos principais
compositores populares do Brasil. Cantando

acompanhado da sanfona, do triângulo e da

zabumba, mostrou ao país as alegrias das
festas juninas, as tristezas e as injustiças do
sertão nordestino e todo movimento do xaxado,
xote e do baião. Por uma frustração amorosa

decidiu, aos 18 anos, se alistar ao exército. Foi
na carreira militar que conheceu Domingos
Ambrósio, também soldado e conhecido pela
habilidade como acordeonista. Foi a partir daí
que começou o seu interesse na área musical.

Quando ganhou baixa do serviço militar,
decidiu dedicar-se apenas àmúsica na cidade
do Rio de Janeiro. Começou devagar e em
regiões de prostituição. Em 1941, no programa
deAry Barroso, foi aplaudido executandoVira
e Mexe com um toque regional. O sucesso foi

grande e Gonzaga conseguiu lançar um disco

com 50 músicas instrumentais. Foi assim que o

Brasil e o mundo conheceram Luiz Gonzaga. O
músico morreu no Recife, no dia 2 de agosto de

1989, vítima de uma parada cardiorrespiratória.
Mas para quem deseja relembrar os sucessos'
do nordestino, o filme "De Pai pra Filho" narra a

sua relação com o filho Gonzaguinha.

I

I \

FOTOS DIVULGAÇÃO

Invenções
O cotonete

Ao ver a esposa limpando a orelha da filha

com um chumaço de algodão preso a um

palito de dentes, Leo Gersternzang teve a

ideia de transformar o improviso em produto
comercial. Em 1922, o americano abriu uma

empresa especializa em artigos para bebês e

resolveu colocar o novo produto à venda. No

início, as hastes' eram de madeira com as pon
tas envolvidas por círculos de algodão. Mais
tarde, em 1963, as bases de madeira foram
substituídas por plástico, pois davam mais

segurança e diminuíam a chance de quebrar
na hora da limpeza. O cotonete é marca

registrada daIohnson & Johnson do Brasil
desde 1956. Alguns médicos consideram seu

uso perigoso, pois podem causar ferimentos,
infecções e até perfuração do tímpano.

Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20,an05 com
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PU8LICOS

'Sem consulta ao Spe/SERASA

{Créditos com excelentes taxas

Sem cobrança de seguro e tarifas

,Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-59 5 O .480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOQ às 17hOO

www.ocponline.com.br
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(47)3a7'14147 UMA PARCERIA QUE DA CERTO. Desde 1978

Pelo Mundo

1759

Museu Britânico
Foi a partir do dia 15 de que, aliás, se tornou uma

janeiro de 1759 que a po- característica marcante

pulação de Londres tem nos museus da atualidade.
. .

acesso ao pnmeiro mu-

seu público e gratuito da
história mundial. Ao ser

fundado, o Museu Britâni
co reuniu coleções de ma

nuscritos' mas, o destaque
eram as peças rriedievais
como moedas, livros, qua
dros e gravuras. A antigui
dade e o moderno se mis

turavam no mesmo local

Hoje, o Museu Britânico

abriga mais de sete mi-

1hões de objetos de' todos
os continentes, com ilus

trações e documentações
da história humana desde

os seus primórdios até os

dias atuais. Mais de seis

milhões de pessoas pas

sam, pelo museu todos os

anos.

1943

Pentágono

No dia 15 de janeiro de 1943, o governo dos Estados Unidos
decidiu criar uma estrutura onde todas as forças armadas
fossem agrupadas. Assim, o general Brehon B. Somervell

teve a ideia de criar o Pentágono, emWashington. O prédio
foi construído durante a Segunda GuerraMundial e é con

siderado o maior edifício de escritórios domundo.Aestru

tura' além de imponente, é curiosa, pois tem cinco andares

acima do solo e dois abaixo dele. O Pentágono ficou mais

conhecido quando foi atingido por um avião Boeing 757

em um atentado terrorista no dia 11 de setembro de 2011.

ASEGURALTACHEGOU

EJUNTOCOM,ELASUA

TRANQUIUDADE
\

SEGURALTA
BOLSA DE SEGUROS

(47) 3084-3300
atendimento ..jaragua@seguralta.com.br
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Previsão do Te:mpo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Temperatura
agradável
Entre a Grande

Florianópolis e o Norte,
nebulosidade variável com
chuva fraca, especialmente
pelamanhã e período
noturno. Nas demais

regiões, o sol aparece em
períodosmais prolongados.
Entre a tarde e noite há

previsão de pancadas
isoladas de chuva e

trovoadas, típicas de verão.
Temperatura amena.

i ,;1,"
Ensolarado Instável Parcialmente

Nublado

""",,,,,�

Nublado Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Sul-Sudoeste 5km/h 91

·9h Sul-Sudoeste 5km/h 94
• 12h Sul-Sudeste 8km/h 77
.• 15h Sudeste 12km/h 66

20mm

80%
• 18h Leste-Sudeste 13km/h 68 de possibilidade
• 21 h Leste-Sudeste 9km/h 80 de chuva,

Humor

Tons de cinza
Quatro homens costumam ir pescar hámuitos anos. Este ano, amulher

do Ron bateu o pé e disse que ele não ia. Profundamente desapontado,
ele telefonou e contou aos companheiros que não poderia ir. Dois dias

depois, os outros chegaram ao local do acampamento e, muito surpresos, lá

encontraram o Ron, descansando em uma barraca já armada.
- Ron, como você conseguiu convencer a "patroa' a deixá-lo vir?
- Bem, ontem à noite, depois que terminou de ler "Cinquenta Tons de
Cinza", minhamulherme arrastou para o quarto. Na cama, havia algemas e

cordas! Ela me mandou algemá-la e amarrá-la à cama e depois disse: "Agora
faça tudo que quiser...".Vim pescar!

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HOJE

Jaraguá do Sul

e Região � �.

AMANHÃ.
MíN: 19°C
MÁX: 32°C

()
� .1·

QUINTA
MíN: 20°C
MÁX: 35°C

.��
:1 JJ

SEXTA

MíN: 20°C
MÁX: 32°C

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 6h15: 1,5m • 4h38: l,lm

• MINGUANTE
• 13h43: 1,4m • 17h02: l,lm

5/1
• Baixamar • Baixamar
• 10h: Om • 8h03:0,3m

• NOVA
Tábua

• 23h04: O,2m • 21 h13: O,3m

11/1 das marés Itajaí Imbituba
• Preamar • Preamar

• CRESCENTE 18/1
• 4h25: 1m • 3h15: 0,5m
• 16h51: tm • 15h02: 0,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 27/1
• 8h19: O,3m • 6h5�: O,4m
• 23h46: 0,3m • 22h54: O,lm

Palavras Cruzadas

gossatemgo . A Recreativa o primeiro revista de palavras cruzadas do Brasil
. .,

J I I I I I r I I

1. Vantagens, conveniências f Ouro, em inglês
2.54, em algarismos romanos / O rei do antigo Egito
3. Em forma de eixo / Inquérito Policial Militar
4. Nome dado aos operários que ajudaram a construir

Brasília
5. Limpeza pessoal ou dos ambientes
6. Salto de animal sobre a presa f O meio do ... ca

minho
7. O famoso violoncelista espanhol Pablo· (1876-

1973) I O astatínio
8. As iniciais do escritor francês Kardec (1804- 6

1860), de "O Livro dos Espíritos" / O conjunto das --------1-----------1
folhas de uma planta, principalmente lenhosa 7

__- __-_-__- __- __ :1'
9. Abreviatura (em português) do México / Gompeti- �

dor, adversário
8
I--_-_+-__-_- -_I_-_+_---I ,!

10. O político mineiro Venceslau (1868-1966), o oita- 9 i
vo presidente do Brasil/Investigador ,____-__-_�.,.__-_,_-__---! �

11. (Fr.) Pequeno utensílio aquecedor, usado à mesa 10 �
para conservar quentes pratos de comida �

12. Germânica I Sufixo aumentativo 1 ! f
13. A atriz Cardoso / (Abrev,) Senhor. !

.g
iS
,li<

��--�-�-+---��--�--��i
1. Chapa de veículo I Qualquer título de crédito que "13 j

representa uma promessa ou ordem de pagamen-
to em dinheiro, como cheque, duplicata, nota pro
missória etc.

2. Briga I O músico popular norte-americano Chet

(1929-1988), um dos maiores trompetistas de to

dos os tempos / O músico mineiro Borges
3. (Fam,) Produtos animais, típicos de determinadas

aves de pequeno porte / Peixe de mar que atinge
quase um metro de comprimento

4. Afortunar I Elemento de composição: metade
5. Torturar, atormentar, afligir I Cabelos brancos
6. As iniciais da atriz AntonelU I O níquel, entre os

químicos / O economísta escocês Adam (1723-
1790), considerado o pai da economia política

7. Pátria, país de nascimento / Expedir
8. A mais setentrional região europeia, no Norte da

Noruega, Suécia, Finlândia e parte da Rússia filha
na foz do rio Amazonas

9. Predicado inato, virtude natural I Que embaraça,
encalacra.

HORIZONTAIS

VERTICAIS

.2

2 345 6 l 8 9

3

4

5

12
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- -- -------------------------- --------------- -------------------------- ------------ - - --

Apontamento 232998/2012 Sacado GGM INDUSTRIALLIDAEPP Endereço RUAVICTORROSEMBERG 333
- Jaragua do Sul SC CEP 89252-4QO Cedente CHOCOLElTE IND DE ALIMENTOS IT Sacador - Especle
DMI N°Titulo 2174 1 06 Motivo falta de pagamento VaiO! R$130,00 Dataparapagamento 18/01/2013
Valor total a pagarR$202,91 Descnção dos valores Valor do título R$130,00 - Juros R$ 0,30 Emolumentos R$
11,60 Publicação edital R$23,10 Condução R$23,20 Diligência R$14,71

Ap��������-233886i20i3 Sacado GGM INDusnÜALirDÃ-EPP E�d�;ç� RUAVrcroRROSEMBERG 333 ��Õ���-g�2�ll-SJ�GU��rt���5� gób�=�r2iJ[�6���&� ?sfof/�Ól�ue e�te Edital de lntimação de Protesto fOi publicado no Jornal "OCorrelo do Povo", na data de

_ Jaraguá do Sul SC - CEP 89252 400 Cedente COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA Sacador Especle TICADO BRASIL LTDA Sacadol - EspéCie DMI N" Titulo 0035760 01 Motlvo falta de pagamentoValor
DMI _ N"Tltulo R007423X _ Motivo falta de pagamentoValor R$l 081,45 _ Data parapagamento 18/0112013 R$ 245,51 - Data para pagamento 18/01/2013-Valor total a pagar R$322,20Descnção dos valores Valor do Jaraguá do Sul (SC), 15 de Jar1erro de 2013
Valor total a pagarR$l 162,49 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 1 081,45 Juros R$ 6,48Emolumentos título R$ 245,51 - Juros R$ 0,57 Emolumentos R$ 12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24 50

R$12,25 Publicação edital R$23,10 Condução R$24,50-Diligêncla R$14,71 DiligênCia R$16,27
'

MaI10el Gustavo Gnesbach

___ _ _

_ _ __ _ _ _ _ __ _ __ Tabelião Substituto

Apontamento 233053/2012 Sacado GISLENESCHERERDOSANJOS Endereço RUAHELMUTHHANSEN 55 Apontamento 234299/2013 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITD Endereço RUA Total de titulos publicados 77

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBLICAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Leiê 492/97, c/ C o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC para a devída ciência
ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a pmtestonesteCartório, parapagam�nto no prazo de 3 (três)
dias úteis, acontar destapublicação, sendo facultado o direito a sustação judicial de protesto eou oferecerpor escnto
os rnonvos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOSDOPROTESTO

Apontamento 233341/2012 Sacado AG N RADMINISTRADORA DE BENS LIDA Endereço RUA EMIIlA
HORNBURG, 222 APTO 302 - AMIZADE - Iaraguá do Sul-SC - CEP 89255-520 Cedente DIFUSO - DIST DE
PARAF EWAID ITDA Sacador - Espécíe DMI - N° Titulo 1009752-01 - Motivo falta de pagamentoValor R$
31,14 - Data para pagamento 18/0112013-Valor total a pagar R$110,12 Descnção dos valores Valor do titulo
R$ 31,14 - Juros R$ 0,12 Emolumentos R$11,60 - Publicação edital R$ 23,lJ) Condução R$ 2320 - Dílígêncía
��

,

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

Apontamento 234272/2013 Sacado AFONSO PAEST NETO Endereço RUAAFONSO NAGEL, L0TE67 CHI
CO DE PAULO JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89254-768 Cedente DECORPISOS COM MAT CONST IT EP
Sacador Espécie DMI - N° Titulo 1007/10806 - Motivo falta de pagamêntoValor R$ 1586,50 Data para
pagamento 18/0112013 Valor total a pagar R$l 673,19 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 1586,50 -

Juros R$10,57 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Diligência R$16,27
--- --- -- - - -- - - -- - - -- ---------------- -------------- -------------------------------- --------------

Apontamento 232757/2012 Sacado ALIDO UBER Endereço RUACAMILO UBER 1100 - JARAGUADO SUL
SC - CEP 89265-740 Cedente POSTO DE MOLAS GUARAMIRIM ITDA Sacador - Espécie DMI - N°Titulo
PI47E140/3-3 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 627,00 Data para pagarnento 18/01/2013- Valor total a

pag_?-rR$722,25Descnçãodos�arores Valor do título R$627,00 Juros R$1,46Emolumentos R$11,60 Publi
caçao edital R$ 23,10 Conduçao R$ 23,20 Diligência: R$ 35,89

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

Apontarnento 232941/2012 Sacado AMAGENCIADE SERVICOS EMPUBliCIDADE Endereço RUAALBER
TO SANTOS DUMONT 561 Iaraguá do Sul-SC - CEP 89256-250 Cedente COOPERATIVADE CREDITOVALE
DO ITAJAI VIACREDI Sacador ENOC DE SOUZAME Espécie DMI N"Titulo 03143/0002 Motivo faltade
pagarnentoValor R$ 435,00 - Data para pagamento 18/01/2013-Valor total a pagar R$51O,62 Descnção dos
valores Valor do título R$ 435,00 - Juros R$1,45 Emolumentos R$11,60 - Publicação edital R$ 23 10 Condu-
ção R$ 23,20 - Díligêncía � 16,27

'

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

Apontamento 233555/2012 Sacado ANDREZA CRISTINADE J SILVA Endereço: LEOPOLDO JOAO GRUBBA,
211 APTO 202 - CENTENARlO Jaraguá do Sul-SC CEP Cedente IMOBII1ARIA ClZESMOB ITDA Sacador
Espécie CH N°Titulo UA000018-3 Motivo faltadepagamentoValor R$2000,00 Dataparapagamento

18/01/2013-Valor total a pagar R$� 116,62 Descnção dos valores Valor do título R$ 2 000,00 - Juros R$ 39,33
Emolumentos R$11,60 - Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Díligência R$ 19,39

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

Apontamento 234496/2013 Sacado ANTONIO TERTO GOMES FILHO Endereço RUATIPAUNIAO SN RIO
CERRO I Jaraguá do Sul-SC - CEP 89250 000 Cedente BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO Sacador Espécie CBI - N°Titulo 131030327 Motivo faltade pagamentoValor R$ 3226,64
- Data para pagarnento 18/0112013 Valor total a pagar R$4 435,03 Descrição dos valores Valor do título R$
3 226,64 - Juros R$ 1 126,09 Emolumentos R$ 12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24 50 - Dili
gêncía R$ 22,45

'

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

Apontamento 232772/2012 Sacado ASMEQUIPAMENTOS TECDAINFITDA Endereço: RUAJORGECZER
N1EWICZ 1098 - Jaragua do Sul SC - CEP 89255 000 Cedente DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO DE SER
VICOS Sacador - Espécie DMI - N"Titulo 0000530306 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 2 066,00 - Data
para pagamento 18/01/2013- Valor total a pagarR$2 144,80 Descrição dos valores Valor do título R$ 2 066,00
Juros R$ 6,19 Emolumentos R$l1,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência; R$14,71

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

Apontamento 234736/2013 Sacado AUTO MECANICA DIESEL ITALY ITDAME Endereço RUA JOSETHEO
DORO RIBEIRO 4359 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89258-001 Cedente COOPERATIVA DE CREDITO VALE
DOrmJAI VIACREDI Sacador INDUSTRIAMECANICACLEspécle DMI WTltulo 1734/0001-Motlvo falta
de pagamentoValor R$ 90,00 Data para pagamento 18/01/2013-Valor total a pagarR$165,67 Descnção dos
valores Valor do título R$ 90,00 - Juros R$ 0,36 Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$ 23 10 Condu-
ção R$ 24,50 - Diligência R$ 15,46

'

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

Apontamento 234368/2013Sacado BAUZINCORPORADORALIDA Endereço RUAPRESIDENTEEPITACIO
PE$SOA933SL301-CENTRO JARAGUADOSUL SC-CEP 89251100Cedente DESINGGESSOLIDA Saca
dor - Espécie DMI N°Titulo NFE279 Motivo faltadepagamentoValor R$4591,00 Data para pagamento
18/01l2013 Valor total a pagar R$4 685,29 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 4 591,00 - Iuros R$ 24,48
Emoltunentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Diligência R$ 9,96

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

Apontarnento 234205/2013 Sacado BIEL UGUAS ITDA Endereço RUA PRESIDENTE E PESSOA 746 - CEN
TRO JARAGUA DO SUL CEP Cedente SUPPORT EDITORA E PAPEIARIA ITDA Sacador - Espécie DMI
- N'Titulo 0573671 Motivo falta de pagamentoValor R$ 367,57 - Data para pagamento 18/01/2013- Valor
total a pagarR$438,85 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 367,57 Juros R$1,47 Emolumentos R$12 25
- Publícação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligência R$ 9,96

'

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

Apontamento 232820/2012 Sacado CIAUDOMIRIO DOS SANTOS Endereço MARECHAL DEODORO DA
FDNSECA 320 SAIA 25 Iaraguã do Sul SC - CEP -89251-700 Cedente PODER !MOVEIS ITDAME Sacador
- Espécie DMI - N"Tltulo 0000019221- Motivo falta de pagamentoValor R$ 517,00 - Data para pagamento
18/01/2013 Valor total a pag<IER$591,58 Descrição dos valores Valor do título R$ 517,00 - JUIOS R$ 6,72 Emo
lumentos R$11,60 - Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência R$ 9,96

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

Apontamento 234500/2013 Sacado CRlSTIANE RIBEIRO Endereço R DOMINGOS À GARCIA 63 - SANTO
ANTONIO Jaragua do Sul-SC - CEP 89266-300 Cedente BVFINANCEIRASACREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO Sacador Espécie CEI N°Titulo 248000813 Motivo faltadepagamentoValor R$2231,76
Data para pagamento 18/01/2013- Valor total a pagar R$3 065,47 Descnção dos valores Valor do titulo R$

2231,76 - Juros R$ 737,22 Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$23,10 Condução R$ 2450 Diligência:
R$�

,

Apontamento 234082/2013 Sacado DAVI DA SILVA DOMINGOS Endereço RUA EDSON C GERENT 178 -

SAO LUlS - Jaragua do Sul-SC - CEP 89253 810 Cedente BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Sacador - Espécie CBI N" Titulo 251026768 Motivo falta de pagamento Valor R$
15 121,89 Data para pagamento 18/01/2013 Valor total a pagar R$17 672,95 Descnção dos valores Valor
do título R$ 15 121,89 - Juros R$ 2 474,94 Emolumentos R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23 10 Condução R$
24,50 Diligênoa R$ 16,27 f\

'

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

Apontamento 234503/2013 Sacado DORIVAL JOSE RIBEIRO GONCALVES Endereço ROD MUNICIPAL 447
GARIBAlDI - Jaraguá do Sul SC - CEP 89250 000 Cedente BVFINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMEN

TOEINVESTIMENTO Sacador Espécíe CBI N°Titulo 131041017 Motivo falta de pagamentoValor R$
2768,95 - Data para pagamento 18/01/2013 Valor total a pagar R$3 456,02 Descrição dos valores Valor do
título R$ 2 768,95 Juros R$ 583,32 Emolumentos R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24 50
- Diligência R$ 43,90

'

- - -- - -- --

Apontamento 234232/2013 Sacado EDISON KRAUSE Endereço RUA ST JARAGUASINHO 81 JARAGUA 99
- Jaragua do Sul-SC - CEP 89250-000 Cedente BVFINANCEIRASACREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI
MENTO Sacador - Espécíe CBl- N°Titulo 131032327 - Motivo falta de pagamentoValor R$l 789,04 - Data
para pagamento 18/01/2013-Valor total a pagarR$2 451,65Descnção dos valores Valor do titulo R$l 789,04
Juros R$ 589,24Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligência R$ 22,52
--- ------ - ----------- ----------- ----- - - - - --- - --- - ---------------------

Apontamento 234442/2013 Sacado EDITORADIARIO DOVALEITDA Endereço RUAWURENCOKANZLER
832 JARAGUÁ DO SUL SC CEP 89252 240 Cedente JORNAIS TRP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M
Sacador Espécie DMI N'Titulo 39 Motivo falta de pagamentoValor R$ 6 900,00 Data para pagamento
18/01/2013 Valor total a pagar R$6 990,00 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 6 900,00 Juros R$11,50
Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Diligência R$ 18,65
--------- ---- ---- -- - - - - ---- - -- - -- - --- --------- -------- --- - -- - - -- - ----

Apontamento 233203/2012 Sacado ELIANE DO ROCIOMAlA Endereço RUAANGELO RlBINI, 937 - BARRA
roo CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89260 000 Cedente IMOBILIARIA KUCHENBECKER ITDA Sa
cadO! - EspéCie DMI - N° Titulo 01 Motivo falta de pagarnentoValor R$ 1200,00 Data para pagarnento
18/01/2013 ValO! total a pagar R$1285,26 Descnção dos vaIores Valor do título R$ 1200,00 - Juros R$ 6,40
Emolumentos R$11,60 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 DiligênCia R$ 20,96

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

Apontamento 233815/2013 Sacado EVANIR MULLER Endereço RUA LUlS BORTOLINI 643 JARAGUADO
SUL - CEP Cedente LWN OFICINA MECANICA ITDA ME Sacador Especle DMI N" Titulo 289 279
Motrvo falta de pagamentoValor R$ 914,33 Data para pagaI11ento 18/0112013 Valor total a pagarR$997 15
Descnção dos varores Valor do titulo R$ 914,33 - Juros R$ 6,70 Emolumentos R$ 12,25 Publicação edital R$
23,10 Condução R$ 24,50 DiligênCIa: R$16,27

Apontamento 233167/2012 Sacado FERNANDA LOPES SOLAREVISKI Endereço WAITER MARQUARDT,
2864 - RIO MOLHA JARAGUADO SUL SC CEP 89259 700 Cedente PIA COM PECAS AUTOM ITDAME
Sacador - Especle DMI N°Titulo 1217 Motlvo falta de pagamentoValor R$142,28 Data para pagamento
18/01/2013-Valor total a pag<IE R$210,80 Descnção dos valoles ValO! do título R$ 142,28 - Juros R$ 0,66Emo
lumentos R$ 11,60' Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$ 9,96
------------ - ---- -- - ---- ---t"- -------- -- - -------------- -------------- - - - --------- -- --- - --- - ---- -- -

Apontarnento 234308/2013 Sacado FORPREM IND FORMAS PRE-MOLDADAS ITDA Endereço RUA DA
SAUDADE 248 - CORUPÁ SC - CEP 89278-000 Cedente BIAZAM PRODUTOS METALURGICOS ITDA Saca
dor EspéCie DMI N°Titulo 10770/A-Motrvo falta de pagamentoValor R$529,94 Dataparapagamento
18/01/2013 ValortotalapagarR$642,82Descnçãodosvalores Valor do título R$529,94 Juros � 158Emo
lumentos R$12,25 Publicaçáo edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - DiligênCia R$ 51,45

'

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

Apontamento 233660/2013 Sacado GENIBRE MIRNDA DOS SANTOS Endereço RUAHILDAFRlEDEL IA
FIN 1001 CASA SANTO ANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89266-275 Cedente BV FINANCEIRA S/A CF!
Sacador - Espeoe CBI - N"Titulo 131037259 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 881,47 - Data para paga
mento 18/01/2013-Valor total a pagar R$1210,96 Descnção dos valores Valor do título R$ 881,47 - Juros R$
233,00 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - DiligênCia R$ 36,64
- -- - -- -------------------- ----- ---------- - - - - --- -- --- - - -

Apontarnento 234238/2013 Sacado GEOVANE MARTINS DE CARVALHO Endereço RUA PEDRO AVELI
NO FAGUNDES 45 BLOCO AAPTO 202 - VIlA lALAU Jaraguá do Sul SC CEP 89256 260 Cedente BAN
CO VOLKSWAGEN S/A Sacador EspéCie CEI N" Titulo 23409260 - Motívo falta de pagamento ValO! R$
3020,31 Data para pagamento 18/0112013 Valor total a pagar R$3 223,28 Descnção dos valores Valor do
titulo R$ 3 020,31 - Juros R$ 126,85 Emolumentos R$ 12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24 50
- DiligênCia R$ 16,27

'

. Apontamento 234111/2013 Sacado GERALDO DOS REIS MARIA Endereço JOAO MIRETTI 65 - VIlA RAU
- Jaraguá do Sul-SC - CEP 89250-000 Cedente SILMAQ S/A Sacador - Especle DMI N°Titulo 91291*002
Motívo falta de pagamentoValor R$ 382,77 Data para pagamento 18/0112013- Valor total a pagar R$461,72
Descnç,ao dos valores Valor do titulo R$ 382,77 JiliOS R$1,27 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$
23,10 Condução R$ 24,50 - DiligênCia R$17,83 •

Jaraguá do Sul-SC - CEP 89253-410 Cedente lllDRAUCENTERDIRECOES lllDRAULICAS ITDA Sacador
- Espécíe DMI - N" Titulo 2819/03 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 229,00 Data para pagamento
18/01/2013 Valor total a pagar R$__302,44 Descnção dos valores Valor do título R$ 229,00 - Juros R$ 0,83
Emolumentos R$11,60-Publicaçaoedital R$23,10 Condução R$23,20 Diligência R$14,71

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

Apontamento 233088/2012 Sacado GPS PRODUCAO MUSICAL ITDAME Endereço AVPREFEITOWAL
DEMAR GRUBBA 5249 - Iaraguá do Sul-SC - CEP 89256 500 Cedente GUMZ CONTABILIDADE E CON
SUITORIA EMPRESA Sacador - Espécie DMI - N" Titulo 9200150324 - Motivo falta de pagamentoValor
R$ 225,00 - Data para pagamento 18/0112013-Valor total a pagar R$299,99 Descnção dos vaIores Valor do
titulo R$ 225,00 - Juros R$ 0,82 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23 10 Condução R$ 23 20 -

Díligêncía � 16,27
'

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

Apontamento 234073/2013 Sacado GUSTAVO BORGES S DANCETERIA Endereço RUADOMINGOS RO
DRIGUESDANOVA 102 Jaraguá do Sul SC CEP 89251 640Cedente GRAFICAEEDITORA 22 ITDA Saca
dor Espécie DMI - N'Titulo 0�487 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 291,00 Data para pagamento
18/01/2013- Valor total a pagar R$__361,87 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 291,00 - Juros R$ 1,06
Emolumentos �12,25-Publicaçaoedltal R$23,1O Condução R$24,50 Diligência R$9,96
---- ------------------------------------ ----- --- ----------- ---- - - - - - - -- - -----------------------

Apontarnento 234833/2013 Sacado IND E REPRES TOBIGAlO ITDA Endereço RUAMANOEL FRANCIS
CO DA COSTA 3251 JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89257 000 Cedente MANIKE INDUSTRIATEXTIL ITDA
Sacador Espécíe DMI - N° Titulo 1007147A Motívo falta de pagamento Valor R$ 432,88 Data para
pagamento 18/01/2013 Valor total a pagar R$518,32 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 432,88 Iu
ros R$1,58 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Diligência R$ 24,01
- - - --- - � - - --_ - -- -- --- - - - -- -- - - ----- -------- ------ ------------- ----- -

Apontamento 234639/2013 Sacado INDUSTRIAS QUIMICAS R MINAS Endereço RUA BARAO DO RIO
BRANCO,309 CENTRO - JARAGUADO SUL-SC CEP 89254-400 Cedente ROLO COMPRESSOR COMER
CIO E BAZAR ITDA ME Sacador - Espécie DMI - N° Titulo 306 Motivo falta de pagamento Valor R$
1146,30 - Data para pagamento 18/01/2013- Valor total a pagar R$1221,07 Descnção dos valores Valor
do título R$ 1146,30 - Juros R$ 4,96 Emolumentos R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$
24,50 - Dílígência R$ 9,96

Apontamento 234227/2013Sacado IRINEUSEI'NI Endereço RUAIRINEUFRANZNERSNLOTE29 TIPA
MARTINS JaraguadoSul SC CEP 89253 740Cedente BVFINANCEIRASACREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Sacador Espécie CBI N° Titulo 131038004 - Motivo falta de pagamento Valor R$
16942,60 Data para pagamento 18/0112013- Valor total a pagar R$21364,05 Descnção dos valores ValOI
do título R$ 16942,60 Juros R$ 4 342,95 Emolumentos R$ 12,25 Publicação edital R$ 23 10 Condução
R$ 24,50 Diligência R$18,65

'

Apontamento 234066/2013 Sacado J R CRIACOES ITDA Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO 687 -

JARAGUADOSUL-CEP Cedente TOLDOS, LONAS ETENDAS JOINVILLE LT Sacador Espécie DMI-N"
TItulo 00206 2 Motivo falta de pagamentoValor � 569,00 - Data par-a pagamento 18/01/2013 Valor total
a pagar R$646,40 Descnção dos valores Valor do título R$ 569,00 - Juros R$ 2,84 Emolumentos R$ 12 25
Publicação edital R$23,10 Condução R$24,50 DiligênCia R$14,71

'

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

Apontamento 234236/2013 Sacado JAIR ANTONIO NUNES Endereço: DONA LIDIA, 192 ILHA DA FI
GUEIRA - Jaraguá do Sul SC - CEP 89258-440 Cedente BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Sacador - Espécíe CBI - N° Titulo 131036503 Motivo falta de pagamento Valor R$
1425,55 - Data para pagamento 18/01/2013- Valor total a pagar R$1890,51 Descrição dos valores Valor
do título R$ 1425,55 - Juros R$ 389,65 Emolumentos R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$
24,50 - Diligência: R$15,46

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

Apontamento 234607/2013 Sacado JED INDUSTRIA E COMERCIO DE FORMAS ME Endereço RUAJOA
QUIMFRANCISCODEPAULA1961 Jaragua do Sul SC CEP 89254-710Cedente CORDEIRO MAQUINAS
E FERRAMENTAS ITDA Sacador Espécie DMI N° Titulo 0883379 Motivo falta de pagamento Valor.
� 249,93 Data para pagamento 18/0112013 Valor total a pagar R$327,21 Descnção dos valores Valor do
titulo R$ 249,93 Iuros R$ 1,16 Emolumentos R$ 12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24 50 -

Díligência R$ 16,27
'

-- -------- -

Apontamento 234373/2013 Sacado JONATAS RIBEIRODEALMEIDA Endereço:WALDEMARRAU, 810 Ia
ragua do Sul-SC - CEP 89254-260 Cedente INFRASUL - INFRAESTRUTURAEEMPREENDIMENT Sacador
- Espécie DMI - N'Título 0214585005 - Motivo falta de pagamentoValor R$134,41 - Data para pagamento
18/01/2013 Valor total a pagar R$_212,98 Descnção dos valores Valor do título R$ 134,41 - Juros R$ 0,89
Emolumentos R$ 12,25 Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligência R$ 17,83

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

Apontamento 233093/2012 Sacado JOSE MAURICIO RODRIGUESMARTINS Endereço RUA FRITZ BAR
TEL, 727 BLOCO 16 APTO 22 BAEPENDI Jaragua do Sul SC cEI'> 89256 120 Cedente IMOBII1ARIA
ClZESMOB ITDA Sacador - Espécíe DMI - N° Título 30/2012004 Motivo falta de pagamentoValor R$
250,00 - Data para pagamento 18/01/2013- Valor total a pagar R$323,52 Descrição dos Valores Valor do
título R$ 250,00 - Juros R$ 0,91 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23 20
- Diligência R$14,71

'

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

Apontamento 23355112012 Sacado LANCHONETE O LANCHA0 ITDA Endereço RUA ISIDORO PEDRI
1263 - JARAGUÁDO SUL SC CEP 89259 590 Cedente ANDISAT COMERCIO DE ELETRONICOS ITDAME
Sacador Espécie DMI N'Titulo 111 Motivo falta de pagamentoValor R$ 450,00 Data para pagamento
18/01/2013 Valor total a pagar R$519,36 Descrição dos valores Valor do título R$ 450,00 - Juros R$ 1,50
Emolumentos R$11,60 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência R$ 9,96
- - - - - - --- --- ---- -- - - - - - - - - ---------------------

Apontamento 232949/2012 Sacado LCD SERVICOS DE PRODUCOES EVENTOS ITD Endereço RUA
ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER 11 MOINHO DISCO - BARRA RIO MOLHA Jaragua do Sul SC
CEP 89259-695 Cedente NII2ABRUCH COMERCIAL Sacador NllZA BRUCH COMERCIAL Espécie DMI
N'Titulo 68559 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 3 116,40 - Data para pagamento 18/0112013 Valor

total a pagar R$3 199,84Descnção dos valores Valor do titulo R$ 3 116,40 - Juros R$15,58 Emolumentos R$
11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - DiligênCIa: R$ 9,96
- - - - - ------------------------------ - - --

Apontamento 233561/2012 Sacado LEAODISTRB DE PECAS CARDANS L Endereço AV. PREFWALDEMAR
GRUBBA4955BOX13/14/ CENTENARlO JARAGUADOSUL-SC CEP 89256 502Cedente FORCAMAX
DISTAUTO PEO\S ITDA Sacador Espécie DMI N°Titulo 1413 1 Motivo falta de pagamentoValor R$
527,67 Data para pagamento 18/01/2013- Valor total a pagar R$604,65 Descnção dos valores Valor do
título R$ 527,67 - Juros R$ 2,81 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20
- Diligência; R$ 16,27

Apontamento 233562/2012Sacado LEAODISTRBDEPECASCARDANSL Endereço AVPREFWALDEMAR
GRUBBA 4955 BOX 13/14/ - CENTENARlO - JARAGUADO SUL-SC CEP 89256 502 Cedente FORCAMAX
DISTAUTO PECAS ITDA Sacador Espécie DMI N°Titulo 1413 2 - Motivo falta de pagamentoValor R$
527,68 Data para pagamento 18/0112013 Valor total a pagar �604,66 Descnção dos valores Valor do
título R$ 527,68 Juros R$ 2,81 Emolumentos R$ 11,60 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23 20
Dílígência R$16,27

'

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

Apontamento 233285/2012 Sacado LUIZANTONIONEGRI Endereço R OLIVIODOMINGOS BRUGNAGO
,238 JARAGUADOSUL-CEP Cedente ATUALCARGASTRANSPORTESITDA Sacador - Espécie DMI
N'Titulo 0001760475 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 74,69 - Data para pagamento 18/01/2013-Valor
total a pagarR$138,03 Descnção dos valores Valor do titulo R$ 74,69 Juros R$ 0,17 Emolumentos R$1160
Publicação edital R$23,10 Condução R$23,20 Diligência R$5,27

'

-

Apontamento 233665/2013 Sacado MARIA DAPENHA CARNEIRO DIAS Endereço RUA 1093 250 LD 15 -

GARlBALDl- Iaraguá do Sul-SC - CEP 89250 000 Cedente BVFINANCEIRAS/ACFI Sacador - Espécie CBI
N'Titulo 251024317 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 5 110,36 Data para pagamento 18/01/2013-

Valor total a pagar R$6 154,41 Descnção dos valores Valor do título R$ 5 110,36 Juros R$ 940,30 Emolu
mentos R$12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligência R$ 43,90

ERWINO MENEGOTTI 345 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89254-000 Cedente ARAMIFICIO EGGERT IN
DUSTRIA E COMERCIO ITDA Sacador - Espécie DMI N° TItulo 5299 1 - Motivo falta de pagamento
Valor R$ 3 408,47 - Data para pagamento 18/01/2013-Valor total a pagar R$3 494,81 Descnção dos valores
Valor do titulo R$ 3408,47 - Juros R$1O,22 Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução
R$ 24,50 - Diligência R$16,27

Apontamento 234816/2013 Sacado M_ENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITD Endereço: RUA
ERWINO MENEGOTTI 345 JARAGUA DO SUL SC CEP 89254 000 Cedente BONDMANN QUIMICA
ITDA Sacador Espécie DMI -N'Titulo 3069111 Motivo falta de pagamentoValor R$2 430,00 Datapara
pagamento 18/0112013 Valor total a pagar R$2 514,22 Descnção dos valores Valor do título R$ 2 430,00-
Iuros R$ 8,10 Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Dilígência R$16,27
------------------------------------------- -------------------- -- ---- ... - -- - - - -- -- --------------------------

Apontamento 234827/2013 Sacado MENEGOTTIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITD Endereço RUA
ERWINO MENEGOTTI 345 - JARAGUA DO SUL-SC CEP 89254-000 Cedente ROLLETEC ROLETES TEC
NOLOGIALIDAME Sacador Espécie DMI N''Titulo 138-01/1-Motlvo falta de pagamentoValor R$
1610,00 Data para pagamento 18/0112013- Valor total a pagar R$1692,02 Descrição dos valores Valor
do título R$ 1 610,00 Juros R$ 5,90 Emolumentos R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$
24,50 Diligência R$16,27

Apontamento 234298/2013 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITDA Endereço RUA
ERWINO MENEGOTTI 345 - CHICO DE PAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP 89254 000 Cedente PARKER
HANNlFIN INDUSTRIA E COMERCIO ITDA Sacador - Espécie DMI N°TItulo 010507/001 Motivo falta
de pagamentoValor R$1862,88 - Data para pagamento 18/01/2013-Valor total a pagarR$1944 58Descn
ção dos valores Valor do título R$ 1 862,88 - Juros R$ 5,58 Emolumentos R$ 12,25 Publicaçã� edital R$
23,10 Condução ns 24,50 Diligência; R$ 16,27

Apontamento 23449112013 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Endereço RUA
ERWINO MENEGOTTI 345 CHICODE PAU JARAGUADO SUL-se - CEP 89254-000 Cedente AUTOMA
TICINDUSTRIAE COMERCIO DE EQUIPA Sacador - Espécie DMI N'Titulo 10364/A Motivo falta de
pagamentoValor R$ 481,72 - Data para pagarnento 18/01/2CH3-Valor total a pagarR$565,70Descnção dos
valores Valor do título R$ 481,72 - Juros R$ 7,86 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23 10 Con
dução R$ 24,50 - Diligência: R$ 16,27

'

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

Apontamento 234763/2013 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITDA Endereço RUA
ERWINO MENEGOTTI 345 CHICO DE PAU JARAGUADO SUL-SC CEP 89254-000 Cedente ROMACO
COMLIMP. DEROLAMENTOSL Sacador Espécie DMI - N"Titulo 1199465 - Motivo falta de pagamento
Valor R$ 84,24 - Data para pagamento 18/0112013 Valor total a pagarR$160,66Descnção dos valores Valor
do titulo R$ 84,24 - Juros R$ 0,30 Emolumentos R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24 50
Diligência R$ 16,27
-------------- - - - -- -- -- -- - - ----

Apontamento 234788/2013 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITDA Endereço RUA
ERWINO MENEGOTTI345 - CHICO DE PAU - JARAGUA DO SUL SC CEP 89254 000 Cedente PARKER
HANNlFIN INDUSTRIA E COMERCIO ITDA Sacador - Espécie DMI N'Titulo 010595/001- Motivo falta
de pagamentoValor R$ 930,11 Data para pagamento 18/0112013-Valor total a pagarR$l 008,40Descnção
dos valores Valor do título R$ 930,11 Juros R$ 2,17 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10
Condução R$ 24,50 Diligência R$ 16,27

-

Apontamento 234400/2013 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITDA Endereço: RUA
ERWINOMENEGOTTI 345 - JARAGUADO SUL- CEP Cedente GUMZCONTABILIDADEECONSUITORIA
EMPRESA Sacador Espécie DMI - N" Titulo 9200150766 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 4 757,00
- Data para pagamento 18/01/2013- Valor total a pagar R$4 848,97 Descnção dos valores Valor do título
R$ 4 757,00 Juros R$ 15,85 Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24 50 - DI-
ligência R$ 16,27 •

'

Apontamento 234456/2013 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITDA Endereço RUA
ERWINO MENEGOTTI 345 - JARAGUA DO SUL CEP Cedente TRANSPORTE MANN ITDA Sacador
Espécie DMI - N°Titulo 0508702112 - Motivo falta de pagamentoValor R$165,84 Data para pagamento
18/0112013- Valor total a pagar R$242,34 Descnção dos valores valor do título R$ 165,84 Juros R$ 0,38
Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - Diligência R$16,27
-- --------------------------------- -------------- - ----------- -- ---- - - - - - - - - -----

Apontamento 233452/2012 Sacado MlRJAM CRISTINA ROSNIAK Endereço: RUA CARLOS FREDERICO
RAMTHUM, 85 SANTALUZIA - Iaraguá do Sul-SC CEP Cedente D NA CURSOS E DECORACOES ITDA
ME Sacador - Espécie DMI - N° Titulo 0129 OS/26 Motivo falta de pagamento Valor R$ 279,24 Data
para pagamento 18/01/2013-Valor total a pagarR$381,06 Descnção dos valores Valor do título R$ 279,24
Juros R$1,58 Emolumentos R$ 11,60 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$ 42,34

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

Apontamento 234225/2013 Sacado MOACIR PEREIRA Endereço RUA PE DA SERRA SN RIO CERRO
II - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89251 970 Cedente BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Sacador - Espécie CBI - N" Titulo 131021943 Motivo falta de pagamento Valor R$
15618,84 - Data para pagamento 18/01/2013- Valor total a pagar R$23 011,80 Descnção dos valores Valor
do título R$ 15618,84 - lúros R$ 7304,41 Emolumentos R$ 12,25 Publicação edital: R$ 23,10 Condução
R$ 24,50 - Diligência R$ 28,70

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

Apontamento 234761/2013 Sacado MOISES JOAO MARCELINO Endereço RUA::TUIUTI, 1728 APTO 07
CZERNlEWICZ Jaraguá do Sul SC CEP 89255-000 Cedente CELMAR VEICULOS ITDA Sacador Es
pécíe DMI N" Titulo 006505/C 3 Motivo falta de pagamento Valor R$ 150,00 Data para pagamento
18/0112013 Valor total a pagar R$225,11 Descnção dos valores Valor do título R$ 150,00 Juros R$ 0,55
Emolumentos R$12,25-Publicaçãoedital R$23,10 Condução R$24,50 Diligência R$14,71
--_-------------------------- - -- --------------- --- ------ --- - -- - -------

Apontamento 234072/2013 Sacado OZONlO RESTAURANTE E CHOPERIAITDAME Endereço RUA REI
NOLDO RAU 256 - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89251 600 Cedente GRAFICA E EDITORA 22 ITDA Sacador
Espécie DMI W Título 04483 Motivo falta de pagamento Valor R$ 255,00 Data para pagamento

18/01/2013 Valor total a pagar R$325,91 Descnção dos valores Valor do título � 255,00 - Juros R$ 1,10
Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligência R$ 9,96

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

Apontamento 234512/2013Sacado PAULODE JESUS SAMPAIO Endereço RUALINOPIAZERA1142 SAN
TO ANTONIO Iaraguã do Sul SC - CEP 89266-200 Cedente OMNI S/A CREDITO,FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO Sacador - Espécie CBI - N"Titulo 101258000035110 Motivo falta de pagamentoValor
R$ 2 564,96 - Data para pagamento 18/0112013- Valor total a pagar R$3 321,49 Descrição dos valores Valor
do titulo R$ 2 564,96 Juros R$ 660,04 Emolumentos R$ 12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução �
24,50 Diligência R$ 36,64

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

Apontamento 233087/2012 Sacado PORTAL GAUCHO PRODUCOES ARTfSTICA Endereço RUA FRAN
CISCOTODTl85 Iaraguã do Sul SC CEP 89255 170Cedente GUMZCONTABILIDADEECONSUITORIA
EMPRESA Sacador Espécie DMI N° Titulo 9200150278 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 350,00
Data para pagamento 18/01/2013 Valor total a pagar R$425,45 Descnção dos valores Valor do titulo R$

350,00 Juros R$1,28 Emolumentos R$ll,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 Diligência
R$16,27

-

Apontamento 233171/2012 Sacado QUINTINO LANCHONETE ITDAME Endereço RUAWALTER MAR
QUARDT 835 BARRADORIO JARAGUADO SUL SC CEP 89259-700 Cedente ENGEFOOD EQUIP ENG
E REPR LTDA Sacador Espécie DMI N'Titulo 21848 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 292,29 - Data
para pagamento 18/0112013 valor total a pagarR$361,70 Descnção dos valores Valor do título R$ 292,29
Juros R$1,55Emolumentos R$11,60 Publicação edital R$23,1O Condução R$23,20 Diligência R$9,96

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

Apontamento 234235/2013 Sacado RAFAEL N1EUWENHOFF DA COSTA Endereço RUA JOAO WIEST
JUNIOR 1789 - AGUAVERDE - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89254-500 Cedente BV FINANCEIRA S A CREDI
TO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador Espécie CBI N" Titulo 131031552 - Motivo falta de
pagamentoValor R$ 2 009,07 Data para pagarnento 18/01/2013 Valor total a pagar R$2 757,77 Descrição
dos valores Valordo título R$ 2 009,07 - Juros R$ 671,02 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23 10
Condução R$ 24,50 - Diligêncía: R$17,83

'

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

Apontamento 233684/2013 Sacado RP COMERCIO E REPRESENTACOES ITDAME Endereço: RUAJOIN
VlLLE 1674 - Jaragua do Sul SC CEP 89260 160 Cedente PAS FOMENTO MERCANTIL ITDA Sacador.
EVANDRO J EGER ME Especle DMI N° Titulo 00049 D - Motívo falta de pagamento Valor R$ 1 550,00
Data para pagamento 18/0112013 Valor total a pagar R$1654,53 Descnção dos valores Valor do titulo

R$1550,00 Juros R$ 28,41 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24 50 DI
bgêncla R$ 16,27

'

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

Apontamento 234526/2013 Sacado SONEITIALIMENTOS ITDA Endereço: RUAEXP.FIDEliS STINGHEN
71 - JARAGUA DO SUL - CEP Cedente BRIMADEC COMERCIO MATERIAIS ELETRlCOS Sacador - Es
pecle DMI N"Titulo 3739/4283 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 4 913,81 - Data para pagamento
18/0112013-Valor total a pagarR$5 027,44 Descnção dos valores Valor do título R$ 4 913,81- Juros R$ 34,39
Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - DiligênCia R$19,39
---------- -- - - - - - - - -- --------------- ---- - -- -- ------ - - - - - -- -

Apontamento 232796/2012 Sacado SULBRASIL ENGENHARIA E CONSTRUCOES Endereço RUA JOSE
THEODORO RIBEIRO 2636 ILHADAF!GUEIRA JARAGUADO SUL SC CEP 89258 001 Cedente PODER
!MOVEISITDAME Sacador - Especle DMI-N"Titulo 0000024769 Motlvo faltadepagamentoValOl R$
843,82 Data para pagamento 18/0112013- Valor total a pagar R$919,71 Descnção dos valores Valor do
título R$ 843,82 - Juros R$ 2,53 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20
Diligênoa R$ 15,46

Apontamento 234231/2013 Sacado TATIANE APARECIDA DE ANDRADE Endereço RUA 1226 N 16 CASA
- 'rIFA MARTINS Jaragua do Sul SC CEP 89253834 Cedente BANCO PANAMERICANO S/A Sacador
Especle NP - N° Titulo: 46108458 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 2 111,58 Data para pagamen

to 18/0112013- Valor total a pagar R$2 550,45 Descnção dos valores Valor do titulo' R$ 2 111,58 Juros R$
360,37 Emolumentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23 10 Condução R$ 24,50 DiligênCia R$18,65
- -- - ------ ---- -- - -- -- ----- ---- ----- -- ----- - - -- - - - - --- --- ---- -------- ---

Apontamento 233578/2012 Sacado VOCARE CONSUITORIA TREIN MARK ITDA -Endereço PROCOPIO
GOMES DE OUVEIRA ,1149 AP 42 - JARAGUADO SUL SC - CEP 89251 201 Cedente ESCRITORIO CON
TABIL BUCHMANN SC ITDA Sacador - Especle DMI N" Titulo 1882/034 - MOTIVO falta de pagamento
Valor R$ 150,00 - Data para pagamento 18/01/2013 Valor total a pagar R$218,26 Descnção dos valores
VaiO! do título R$150,00 - Juros R$ 0,40 Emolumentos R$11,60 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$
23,20 - DiligênCia R$ 9,96
-

------"\---
- - --- --------------------------------_._----------- - --- -- - - - - -----

Apontamento 232773/2012 Sacado WAF SOLUCAOAMBIENTALLIDA Endereço RUA CARLOS FREDERI
CO RAMTHUM 19429 SANTALUZIA - Jaragua do Sul-SC - CEP 89267 000 Cedente MANCHESTERTEC
NOLOGIADEATIVOSE SERVIC Sacador MANCHESTERTECNOLOGIADEATNOSE SERVIC EspéCie DMI
N"Titulo 34/D MOTIVO falta de pagamentoValor R$1400,00 Data para pagamento 18/01/2013- Valor
total a pagaI R$1510,97Descnção dos valores Valor do titulo R$1400,00 - Juros R$10,73 Emolumentos R$
11,60 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - DiligênCia R$ 42,34

-

Apontarnento 233260/2012 Sacado WAITER LEOPOLDO RADUNTZ Endereço RUA CATARINAMARAN
GONl46 ex01- JARAGUADO SUL-SC CEP 89250 000 Cedente INSTITUTO DEENSINO EASSISTENCIA
SOCIAL HOSPITA SacadO! EspéCIe DMI N° Titulo 2657 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 1 775,11
- Data para pagamento 18/01/2013 Valor total a pagar R$1844,78Descnção dos valores Valor do titulo R$
1 775,11- Juros R$ 6,50Emolumentos R$1l,60 - Pul:ilicação edital R$23,10 Condução R$ 23,20 - DiligênCIa:
R$5,27

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

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

Apontarnento 234625/2013 Sacado MARlAORILDARODRlGUES COElliO Endereço RUA CARLOS OES
CHLER LADO 1111 Iaraguã do Sul SC - CEP 89258-820 Cedente DISTRlB DE BEBIDAS JOINVILLE LIDA
Sacador Espécie DMI N° Titulo 12060193 - Motivo falta de pagamento Valor R$ 244,95 - Data para
pagarnento 18/0112013 Valor total a pagar R$322,38 Descnção dos valores Valo: do título R$ 244,95 - lu
ros R$ 2,12 Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 Diligênc13 R$15,46

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

Apontamento 234397/2013 Sacado MENEGOTTI IND ECOMDEMAQUINAS ITDA Endereço:RUAERWI
NOMENEGOTTI 337 - JARAGUADO SUL- CEP Cedente GUMZ CONTABILIDADE E CONSUITORIAEM
PRESA Sacador - EspéCie DMI - N° Titulo 9200150774 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 57,00 Data
para pagamento 18/0112013- Valor total a pagar R$134,87 Descnção dos valores Valor do título R$ 57,00
-Juros R$0,19 Emolumentos R$12,25 Publicação edital R$23,10 Condução R$24,50-Diligêncla R$17,83
- - - --- - - - - - --

Apontar11ento 234824/2013 Sacado MENEGOTTI 1yI QUINAS E EQUIPAMENTOS LID Endereço RUA
ERWINO MENEGOTTI 345 GUAVERDE JARAGUADO SUL-SC - CEP 89254-000 Cedente CORSUL CO
MERCIO E REPRESENTACOES DO SULITDA Sacador - EspéCie DMI-N°Titulo 50019/1 Motrvo falta
de pagamento ValO! R$ 244,37 Data para pagamento 18/01/2013- Valor total a pagar R$321,38 Descnção
dos varores Valor do titulo R$ 244,37 - Juros R$ 0,89 Emolumentos R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23 10

Condução R$ 24,50 - DiligênCia R$ 16,27
'

Apontamento 234825/2013 Sacado MENEGOTTI M QUINAS E EQUIPAMENTOS LID Endereço RUA
ERWINO MENEGOTTI 345 - GUAVERDE - JARAGUADO SUL SC CEP 89254 000 Cedente CORSUL CO
MERCIOEREPRESENTACOESDOSULITDA Sacador EspéCIe DMI N"Titulo 5018111 Motivo falta
de pagarnento Valor R$ 532,65 Data para pagarnento 18/0112013 Valor total a pagar R$61O,72 Descnção
dos valores ValO! do titulo R$ 532,65 Juros R$ 1,95 Emolumentos R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23 10

Condução R$ 24,50 DiligênCia R$16,27
'

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

Apontamento 234822/2013 Sacado MENEGOTTIMAQ E EQUIP ITDA Endereço RERWINOMENEGOTTI
345 JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP 89254-000 Cedente TRAFlLBOR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BOR
RACl'IAITD Sacador - Especle DMI-N"Titulo 6536-Motlvo falta de pagamentoValor R$574,00 -Data
para pagamento 18/0112013- Valor total a pagaI R$652,22 Descnção dos valores Valor do título R$ 574,00
- JiliOS R$ 2,10 Emolwnentos R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - DiligênCIa R$16,27
--- ------------------------------------------ ---- ---- - -- ----- ---- - -- - --- - - - - ---------- - --- -

Apontamento 234403/2013 Sacado MENEGOTTI MAQ E EQUIPAMENTOS lTDA Endereço R ERWINO
MENEGOTTI 345 JARAGUA DO SUL CEP Cedente DISTRIBUIDORA DE TINRAS ANAZATTI Saca
dO! Espécie DMI - N" TItulo 1632 Motivo falta de pagamento ValOI R$ 45,00 - Data para pagamento
18/01/2013-Valor total a pag<l!:R$121,28Descnção dos Valores Valor do título R$45,00 Juros R$ 0,16 Emo
lumentos R$12,25 Publicaçao edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 DiligênCia R$16,27

Apontamento 234370/2013 Sacado MENEGOTTIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS Endereço RUA ERWI
NOMENEGOTTI 345 - JARAGUADO SUL - CEP Cedente IR USINAGEM EPP Sacador - EspéCIe DMI - N"
Titulo 2336 1 - Motlvo falta de pagamentoValor R$ 540,00 - Data para pagamento 18/01/2013-Valor total
a pagar R$619,00 Descnção dos valores Valor do título R$ 540,00 Juros R$ 2,88 Emolumentos R$ 12 25
Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - DiligênCia R$ 16,27

'

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

Apontamento 234766/2013 Sacado MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Endereço RUAERWI
NO MENEGOrrI345 JARAGUADO SUL CEP Cedente mUSINAGEMEPP Sacador EspéCie DMI N°
Titulo 2343 1 Motivo falta de pagamentoValO! R$ 475,00 - Data para pagamento 18/0112013-Valor total
a pagar R$553,02 Descnção dos valores Valor do título R$ 475,00 - Juros R$ 1,90 Emolumentos R$ 1225
Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 24,50 - DiligênCia R$16,27

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FÁBIO MOREIRA

RECOLIUDOS Animais famintos e com vermes vão receber tratamento

a t at

PM eAjapra flagram
abandono de cães

para o crime de maus-tratos é

pagamento de multa e deten

ção de seis meses a um ano,
mas aumenta em até um terço
caso 'o animalmorra.

A voluntária da Associação
Jaraguaense Protetora dos Ani
mais (Ajapra), Maria de Lour
des Pellense, esteve no local e
constatou os maus-tratos. "O
cão que morreu, provavelmen
te no domingo, estava desnu
trido e com muitos vermes. Os
outros dois teriam o mesmo

destino em uma semana, no

máximo", projetou. Ela deu o

nome de Tande e Riky para os

animais sobreviventes, que fo
ram levados a uma clínica para
receber os cuidados necessá
rios e depois serão colocados

para adoção, ,

Em outra casa, localizada
na rua Rio de Janeiro, no mes

mo bairro; três cães estavam

muito magros, com feridas
e vermes, presos em arames

apertados e curtos, sem espa-

ço para correr, e em casinhas

precárias. Os proprietários
lamentaram o recolhimento
dos animais e alegaram não

ter condições de manter os

bichos. "Não é questão de ter

dinheiro. É o cuidado de lavar
o pote de água, coloc_ar comi
da todo dia, enfim, dar uma
vida digna a eles", ensinou a

voluntária da Ajapra Maria de
Lourdes Pellense. Os animais
serão tratados e devolvidos à

família, que se comprometeu
a melhorar as condições de
vida dos cães.

Um animal morreu e cinco estavam muito

desnutridos e apresentavam ferimentos

SCHROEDER

Débora Remor

Qterreno vazio, toalhas sujas
espalhadas, uma vasilha de

plástico rachada e urna nuvem .

de moscas em volta do corpo
pequenino já sem vida. Ele ainda
era urn filhote e não conseguiu
sobreviver a quase um mês sem

água e alimento. Amorte do cão,
provavelmente ocorrida no do

mingo, foi o que salvou a vida de
outros dois animais, que tam

bém estavam na casa abandona
da pelos donos desde o Natal.

Uma vizinha percebeu a

morte do cachorro e ligou para
que a Polícia Militar ajudasse a

resolver a situação desoladora
na casa da rua Ayrton Senna,
em Schroeder I. "No ano novo o

cachorro grande conseguiu fu
gir e desde então coloquei um
pouco de comida pela grade,
mas já tenho quatro animais,
não posso cuidar de mais", con
tau, sem, ���m#ticar'l�pena

Tem que lavar o

pote de água e

colocar comida
todo dia, dar

espaço, oferecer
uma vida digna a
estes seres vivos.

Maria de Lourdes
II nse, 01 tá ia

a Ajapr

Viaduto

Dnitautoriza

início das obras
Mesmo com a ordem de ser

viço emitida para a construção
do viaduto que facilitará o aces

so ao município de Schroeder,
entre os bairros Vieiras e Cen

tenário, na- BR-280, em Iaraguá
do Sul, é preciso ainda resolver

algumas pendências com de

sapropriações. Nem todos os

terrenos necessários para cons

trução da estrutura foram nego
ciados com o Poder Público.

O secretário de Infraestru
tura de Iaraguá do Sul, Ronis
Bosse, explica que as proprie-

.

dades localizadas na margem
esquerda da rodovia ainda
não foram desapropriadas.
Segundo ele, como o impacto
da obra nas propriedades será

pequeno, ainda não é possível
saber qual a extensão a ser li
berada para a obra. "Espera
mos a demarcação da obra a

partir das coordenadas para
saber se vamos precisar de 10,
12 ou 13 metros de cada um

dos terrenos do local", afirma
Bosse. Após a demarcação é

que os terrenos serão avalia
dos e os proprietários chama
dos para conversar.

A empresa vencedora da

licitação, a.Engenharia e Pes

quisas Tecnológicas S.A. (EPT),

deve iniciar a demarcação da
área e amontagem do canteiro
de obras. A previsão é de que
o viaduto seja construído em

19 meses, sendo entregue em

agosto de 2014. O prazo come

çou a contar após a assinatura
da ordem de serviço.

Quando os trabalhos ini
ciarem será preciso um pla
no para ordenar o tráfego de
veículos que passa na região.
Segundo Bosse, ainda não há
uma alternativa para o trânsi
to no local, que tende a ficar

complicado, a exemplo do que
aconteceu durante as obras de

reforço da Ponte do Portal, em
2011. "Ainda não conhecemos
o projeto,' mas sabemos que
ele foi - elaborado em etapas
para minimizar o impacto no

tráfego. Na próxima semana já
devemos ter encontrado uma

solução", garante '.

Obra'
,

,

Area sera demarcada
O engenheiro responsável pela obra do viaduto, Mário

Becker, disse que após a autorização para o início dos trabalhos, o
primeiro passo será a demarcação da área onde acontecerá a inter

venção, a partir do estudo topográfico. Após o desenho do traçado,
será necessária a realocação da rede elétrica, de água, de esgoto e

de gás natural. "Será preciso transferir os postes de energia elétrica
da via principal para as marginais ao longo dos 504 metros onde
ocorrerá a interferência", explica. A previsão é de que as obras ini
ciem de fato dentro de 20 dias. Becker afirma que não haverá pro
blemas com a contratação de mão de obra. "Tenho disponíveis de
imediato 25 homens. A partir.das necessidades da obra vou anali
sando a possibilidade de contratação damão de obra local".

.Acidente

Feridos continuam

hospitalizados
Permanecem internados no Hospital São Iosé, em Jaraguá do

Sul, três dos quatro feridos em uma colisão ocorrida na noite de do

mingo, quando urn veículo Scenic bateu em um poste na SC_-474,
emMassaranduba. O condutor, Caio Leandro Pinheiro, de 22 anos,
continua em observação no Pronto Socorro, e as duas passageiras,
landra daRosa, 18 anos, e Paola BorgesVieira, 20 anos, dividem um ,

quarto na internação. A quarta ocupante do carro, AnaHerta Hor

nburg, de 21 anos, que teve apenas ferimentos leves, recebeu alta..
. .
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Surpreendendo até os adversários
Técnico, atletas e o

presidente do Paraná
Clube elogiam a

equipe do [uventus,
após vitória em treino

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

Henrique Porto

OJuventus não viajou até

Quatro Barras (PR) a pas
seio no sábado. Depois de um

começo tímido, o tricolor se sol
tou em campo e bateu o Paraná

Clube por 1 a O, gol de Lourival,
em jogo-treino realizado no Ni

nho da Gralha, o CT paranista.
O bom desempenho do Iu

ventus chamou a atenção dos

dirigentes, atletas e comissão

técnica adversária. Do outro

lado do campo haviam jogado-

res com grande bagagem no fu

tebol' como omeia Lucia Flavio

(ex-Botafogo), o atacante Rei

naldo (ex-São Paulo) e o zaguei
ro Anderson (ex-Corinthians).
"Estava conversando com o'
Pingo após o treino. O Iuven
tus é um time muito compacto,
bem distribuído em campo e

bem treinado", analisou o téc

nico Toninha Cecília. "Ocupou
os espaços com inteligência e

nos criou muitas dificuldades",
reconheceu.

"É um time- leve e que tem
um bom toque de bola. Deu

para perceber que o Juventus
tem uma boa movimentação e

pode vir a fazer frente aos favo
ritos para a conquista do Esta

dual", endossou o experiente
meia Lucia Flavio. "Eu também
acho que o Iuventus deve fazer
uma boa campanha no Catari

nense. Vamos ficar aqui torcen
do", completou Cecília.

DIFICUI.DADE Paraná Clube teve trabalho

para segurar o Juventus, de Crasso, no sábado

Juventusmonta clínica e estruturasetorde fisioterapia
As novidades não param no

Iuventus. No fim de semana o

clube anunciou o acerto com o

experiente fisioterapeuta Rena
to Miguel Jorge, de 35 anos, que
irá assessorar o tricolor junto
com sua equipe. Ele fez história
na antiga Malwee Futsal, onde
trabalhou por quatro tempo-

radas. Também coordenou o

setor na Seleção Brasileira de

Futsal"durante meia década.
"O Iuventus me convidou

para ajudar neste projeto de

competição e permanência na

SérieA do Catarinense. O presi
dente Ierri Luft me apresentou
planos sólidos e o técnico Pin-

IRIANE PORTO/AVANTE!

RAPIDINHO Cícero mal ehegoua Jaraguá do Sul e
teve que calçar as chuteiras para treinar no Sesi

go me telefonou. Por tudo isso, clínica, já instalada no João
e pelo fato do Juventus ser um Marcatto. Com a estrutura

clube que me agrada, resolvi montada, o Iuventus espera
voltar a colaborar com o time", ganhar tempo e qualidade na
informou Renato, que havia reabilitação dos atletas, uma
trabalhado no tricolor em 2009. vez que o Estadual terá dois

Para auxiliar no trabalho de jogos por semana. Outra ideia
Renato e sua equipe, o clube da diretoria é fazer do local

adquiriu uma bem equipada uma fonte de receita.

Observados

Fora das quatro linhas, di
rigentes da equipe paranaense
mapearam alguns nomes do
elenco juventino, que terão seu

desempenho avaliado durante

o Catarinense e podem pintar
como reforços na Vila Capane
ma no segundo semestre, no

Brasileiro da Série B. A princí
pio, três atletas interessaram .

Pingo levou o Iuventus para
campo com Wanderson; Pau

linho, Charles, Peixoto e Cras

so; Pedra, Evandro, Mazinho

e Max; Leandrinho e Lourival.

Cecília escalou o Paraná Clube
com Luís Carlos; Angelo, An
derson, Alex Alves e Henrique;
Ricardo Conceição, Junior Ca
pixaba' Lúcio Flávio e Rubinho;
Reinaldo e Luizinho.

O gol da vitória foi anotado
pelo centroavante Lourival, aos
20' do primeiro tempo.

O presidente Jerri
Luft me apresentou
planos sólidos. O

Juventus é um clube

que me agrada.
Renato Jorge,
coordenador da

fisioterapia

Reforço

VolanteCícero é incorporado ao elenco
O volante Cícero Ferreira

Martins se integrou ao elenco

do Juventus na tarde de on

tem. O atleta desembarcou

em Curitiba -(PR) e aproveitou
a carona do amigo e lateral

Paulinho, que permaneceu

por lá após o amistoso contra

o Paraná Clube.
Cícero é experiente. Tem 30

anos e disputou o último Cam

peonato Brasileiro da Série D

pelo Juventude, de Caxias do
Sul (RS). Estava no Villa Nova,
de Nova Lima (MG). "Sou um

segundo volante, que sai mais

para o jogo, de passe, que au-

xilia o ataque", se autoapresen
tau. "Fui bem recebido aqui no
Iuventus e a expectativa é boa.

Já estou iniciando os treinos

para me adaptar o mais rápido
possível e acredito que poderei
estar à disposição do Pinga no
domingo", completou.

Natural-de Araripe (CE), Cí
cero tem 1,78 metros, 77 quilos
e um vasto currículo profissio
nal, com passagens pelo fute

bol paulista, paranaense, gaú
cho e catarinense, onde atuou

pelo Marcílio Dias em 2006.

Outro reforço que deve se

apresentar nesta semana é o

volante Nêgo. O clube encon

trou dificuldades para trazei

o atleta, que está no Nordeste,
Como é alta temporada por lá!
a solução foi fazer o volante

viajar durante a noite. Seu voe

parte as 23h de hoje de Forta

leza (CE), com destino a Curi

tiba. Joaquim Fernandes de
Lima Júnior tem 1,75 metros

76 quilos e estava no River (PI).

Outro volante, Nêgo,
se apresenta amanhã,

vindo do futebol
nordestino.
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Candidatos a azarões

pelo futebol do Brasil
Confira quem pode surpreender nos certames
Paulista,Mineiro, Gaúcho, Paranaense e Carioca

No Paraná, o Londrina quer
reviver a sua vasta tradição. O
Tubarão contratou o zagueiro
Dirceu, ex-Coritiba, o volante

Germano, ex-Santos, e o meia

Celsinho, ex-Portuguesa.
Com apenas sete anos de

história, o Audax Rio é gerido
pelo grupo Pão de Açúcar. No
primeiro ano na elite, a Laranja
Mecânica acertou com o golei
ro Douglas Leite, ex-Criciúma,
o zagueiro Fabiano Eller, ex-In
ternacional, e o volante Andra
de e Leandro Bonfim, ambos
com passagem peloVasco.

J�.��.�� ..�.� �.�.� .

Em Minas Gerais, o Araxá

disputa a primeira divisão pela
primeira vez. O volante Bruno

Octávio, ex-Corinthíans, e os

atacantes Fabrício Carvalho,
ex-São Caetano, e Fernando

Gaúcho, ex-Guarani, prome
tem colaborar para o Ganso

surpreender no Mineirão.
No Gauchão, o Pelotas .in

gressa determinado em alçar
voas altos. A diretoria do Lobão
manteve a base e buscou aqui
sições. Destaque para o goleiro
Jonatas, ex-Asa, o meia Fabiano
Gadelha, ex-Marília, e o atacan
te Arthuro, ex-Avaí.

São Bernardo,
Araxá, Pelotas,
Londrina e Audax

podem surpreender.

Agência Avante!

os grandes clubes do Brasil

sempre surgem como fa
voritos nos estaduais, mas os

pequenos gostam de aprontar.
No Paulistão, o São Bernardo

surge como candidato a sensa

ção. O clube acertou com o la
téralWagner Diniz, ex-Vasco, o
volante Glaydson, ex-Joinville,
e o meia Kleber, que estava no

Criciúma. O grande destaque
do Tigre do ABC é o atacante

Fernando Baiano, com passa
gem pelo Flamengo.

DNULGAÇÃOISÃO BERNARDO
I)' '!rr 'Hill

I

RETORNO Após anos no exterior, Fernando Baiano vai jogar no São Bernardo

" ,,"i' "'''"''',

"'�T"iie'â'jl"pii'ê'ã"il"ts
'
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*Have some experience abroad;
*Be available to work nigths and Saíurdays;

*Have a passion for teaching English.

Jaraguó do Sul - se

,
•

Henrique Porto
avanteesportes@gmail.com

Liberação
o Iuventus fez a sua parte. Deixou o Estádio João Marcatto
em condições para receber os jogos do Campeonato
Catarinense. Ontem a correria no clube foi grande. Depois
das vistorias e das liberações locais pelo Corpo de Bombeiros

e pela PolíciaMilitar, o vice-presidente Ricardo Barrichello
se deslocou até Florianópolis. No Batalhão da PolíciaMilitar,
buscou a liberação do estádio com o Major. Depois seguiu
até o Ministério Público. Hoje o clube deve ter o retorno da

liberação, mas a princípio tudo está sob controle.

Bonito
Hámais de duas décadas

frequento o João Marcatto
e nunca vi ele tão bonito.
O torcedor certamente irá
se surpreender. Também
não param de aparecer
placas de publicidade no
local. Só nesta semana
em torno de dez devem
ser instaladas. Quem não

aderiu, ainda dá tempo!

Fisioterapia
Outra 'bola dentro' da
diretoria do Juventus
foi ter reestruturado o

setor de fisioterapia. É
um investimento que
certamente trará retorno,

principalmente pelos
nomes envolvidos. Quem
não acreditava em uma

nova era no clube, deve
rever seus conceitos.

Handebol

Brasilvence

Argentina
Em duelo de grande rivalida
de, o Brasil venceu aArgen
tinapor 24 a 20, noMundial
de HandebolMasculino. O

destaque brasileiro foi Zeba,
autor de oito gols no triunfo.
Na estreia, o Brasil perdeu
para aAlemanha por 33 a
23. Avitória deu ânimo aos

jogadores que lutam para .

alcançar a próxima fase, algo
que não se concretiza desde
oMundial de 1999.

NFL

Só restam

quatro
/

Com as finais das Confe

rências, aNFL chega à reta
decisiva da temporada. Na
chaveAmericana, Baltimo
re Ravens e NewEngland
Patriots decidem a vaga na
decisão. Na chaveNacio

nal,Atlanta Falcons e San
Francisco estão em busca
do sonho. O Super Bowl
(grande final) acontece no
dia 3 de fevereiro, no estádio
de Louisiana Superdome,
em Nova Orleans.

Catarinense

Mercado

aquecido
Faltando poucos dias para
o início do Estadual, as
equipes ainda buscam
reforços. Fora dos planos
do Grêmio, o meiaMar

quinhos está próximo de
fechar com o Avaí. Com a

saída de Kleber, o Criciúma
está em busca de um novo

maestro. O nome preferido
da diretoria do Tigre é o
meia Cleber Santana, que
está no Flamengo.

Basquete
Grandefase

deSplitter
Terceiro colocado da Confe
rência Oeste, o SanAntonio
Spurs venceu o Mínnesso
ta por 106 a 88, no Texas.
Contando com o privilégio
de poupar diversos titula

res, o técnico GregPopoví
ehmanteve o joinvilense
Tiago Splitter por apenas
20minutos em quadra. O

.

tempo foi suficiente, para o
catarinense anotar 10 pon
tos, quatro rebates e,uma

assistência.
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F rtalecimento da fé

Cruz Peregrina chega hoje em Iaraguá
Símbolo católico

que percorre Santa
Catarina estará na .

Paróquia São Judas,
,

no bairro Agua Verde

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

Diego Porcincula

Acruz Peregrina já percorreu
boa parte de Santa Cata

rina desde o início deste ano.

A peregrinação chega hoje na

Paróquia São Judas, no bairro

Água Verde, em Iaraguá do Sul,
a partir das' 19h. O símbolo re

ligioso foi entregue aos jovens
brasileiros pelo Papa Bento XVI
como preparação para a Jorna
da

_

Mundial da Juventude, que
acontece em julho, no Rio de
Janeiro. Na passagem por Iara
guá haverá caminhada, missas,
show de música e vigílias para
que os adolescentes reafirmem
a sua fé e, além disso, possam
evangelizar os demais integran
tes das comunidades.

Para comemorar a chegada
da cruz, um show de música
sacra deve acontecer na escola

municipalAnna Towe Nagel, no
bairro Água Verde. A entrada é
livre. Durante a madrugada de
vem acontecer as vigílias e uma

celebração.
Para o coordenador da Co

marca da Comissão de Juventu
de, Carlos Felipe Fischer, a mo
bilização de recepção começou
quando a imagem principal
chegou ao Brasil. "Acruz temum

significado muito especial, pois
ela passou um bom tempo na

catedral doVaticano", destacou.
Fischer lembrou que a cami
nhada é uma maneira de 'for
talecer a devoção das pessoas
que assistem e que ajudam a

levar o objeto durante o trajeto.
Amanhã, a Cruz Peregrina vai

passar pelas principais ruas do
Centro de Jaraguá do Sul, numa
procissão que começa as 7h30
na Paróquia São Judas e vai até
a igreja Matriz São Sebastião,
no Centro. Durante o trajeto, os
participantes fazem orações e

louvores. A coordenação espera

CAMINIIADA Cruz esteve no Vaticano e passará
pelas principais ruas do Centro do mwrlcÍpio

uma grande concentração de

pessoas durante o evento.

'Ariossa expectativa é mui
to grande, pois a passagem vai
ser muito marcante para ju
ventude e também para Iara-

guá'; pontuou Fischer. Depois
de laraguá do Sul, a Cruz Pere
grina será. entregue à Diocese
de Blumenau em uma missa,
que começa as lOh, na Igreja
São Sebastião.

As celebrações
.

• HOJE
• 19h - Chegada dos símbolos
• 1"9h30 - Celebração Eucarística

(Paróquia São Judas Tadeu, bairro
Água Verde)

• 21 h 15 - Show Bote Fé - Ministério
Emanuel (Colégio Anna Nagel Towe,
no bairro Água Verde)

• 22h30 - Vigília

.AMANHÃ
• 3h - Celebração Eucarística
• 4h - Vigília
• 7h30 - Caminhada em direção à

Igreja Matriz São Sebastião
• 1 Oh - Missa de entrega para a

Diocese de Blumenau

A procissão
O evento tem início as 7h30, com
saída da Paróquia São Judas Ta

deu, na ruaHenrique Nagel, bair
ro Água, Verde. Depois ós fiéis

.

seguem pelas ruas João Wiest e
Presidente Epitácio Pessoa, en

tram na rua Coronel Bernardo

Grubba, seguem pela avenida
Getúlio Vargas e caminham pela
avenida Marechal Deodoro da
Fonseca em direção à Igreja Ma
triz São Sebastião.

DONNft ftNNft
boutique

Rua CeI. 'Procópio Gomes de Oliweira, 463
www.donnaanna.com.br
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