
Femusc

Orquestra toma contadopalco
Programa Grandes Concertos de hoje traz duas peças com emedos
musicais distintos. A primeira "Os Mestres Cantores de Nuremberg",
de RichardWagner, será apresentada por uma orquestra sem maestro.

Em seguida, a estrela do festival, maestrina Catherine Larsen-Maguire,
apresenta a "Sinfonia n° 10", de Dmitri Shostakovich. ..R

Bene&cios irregulares
Prefeituramantém cortes,
mas conversa comSinsep
Prefeito Dieter Janssen se reúne hoje com a diretoria
do Sindicato dos Servidores Públicos para analisar
os casos de salários que tiveram a retirada dos

pagamentos de insalubridade. Página 4

Pente-fino Trânsito

Obras alteram
fluxo no CentroVistorias apontam a

necessidade demelhorias
O serviço de recapeamento
do asfalto na avenida
Marechal Deodoro da
Fonseca começa amanhã à
noite e deverá ser concluído
na próxima quinta-feira,
dia 7. Amaior parte dos'
trabalhos será feita de
dia. Fluxo de veículos
ficará em meia pista.
Página 6

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros !ie Jaraguá do Sul fiscalizaram ontem mais

casas noturnas para identificar problemas nos itens de segurança. Uma delas
apresentou irregularidades e só poderá funcionar após realizar adequações.

Página 17
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AgTicopel
Comemora hoje 23
anos de atividades esta

grande distribuidora
de combustíveis com
abastecimentos em
diversas cidades do
Estado. Um exemplo de
sucesso no mercado.

Zeca

Autopeças
No difícilmercado de

autopeças, conseguiu
o reconhecímento dos
clientes ao 10ng0 dos
14 anos de existência
que comemora hoje.

Há 22 anos, surgiu esta
empresa dedicada à

prestação de serviços de
contabilidade no Baírro
Barra do Rio Cerro. Ela

antecipou o grande
desenvolvimento do bairro
e hoje estámuito bem
posicionada no mercado.

Borroz
Peças demáquinas
revestidas com borracha

instalações no Jaraguâ
Esquerdo são um
endereço tradicional.

Jaraguá
Turismo
Tradicional agência
de viagem na região,
comemora hoje 29

anos de atividades
com uma situação
definida no mercado.

Tritec
Atuando nomercado
de produtos plásticos,
comemora 23 anos no
dia de hoje. Seus
produtos conquistaram
clientesnasmais
diversas regiões do país.

www.ocponline.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Zanotti
Há 32 anos,ValdemarZanotti juntou

suas economias e, valendo-se de
seus conhecimentos técnicos na área

têxtil, transformou urna garagem no

embrião de urna bem sucedida empre
sa. Sua atuação na gestão da produção
em confecções da região lhe trouxe a

inspiração para a escolha do ramo, pois
I, sabia das dificuldades em conseguir
fitas elásticas de qualidade. Nestes 32

anos, a empresa sempre buscou a qua
lidade do produto ao menor custo pos-

sível. Para isto, foi preciso reinventar a
forma de produzir fitas elásticas e a Za
notti detém hoje a mais avançada tec
nologia de produção do mundo. Desta
forma, conseguiu alcançar rapidamen
te a liderança do mercado nacional e

competir com os produtores asiáticos.

Atualmente, é amaior empresa de fitas
elásticas nasAméricas e Europa e todos
os competidores procuram dominar

pelomenos parte da tecnologia de pro
dução e logística que a Zanotti utiliza.

DIVULGAÇÃO

Investimentos
Com os juros nas alturas, havia diversas aplicações disponíveis no mercado
que garantiam urna remuneração do capital aplicado pelo menos acima da
inflação. Com os juros em baixa'e a inflação em alta, esta lógica foi rompida
e hoje já está difícil encontrar urna 'aplicação financeira que proporcione
urna renda líquida superior aos estimados 5,5% a 6% de inflação em 2013.
Isto subverte a lógica que recomenda poupar para realizar compras sem ter

de pagar juros. Se no Brasil a poupança já era pequena, a tendência é que
se tomemenor ainda. Quando as pessoas perceberem isto, poderemos ter
urnamudança profunda em relação às aplicações financeiras. O aplicador
terá de deixar a "zona de conforto" e o agente financeiro que encontrar
urna alternativa viável teráurn diferencial poderoso. .

Vende-se

ESTADO DE SANTACATARINAI PODER JUDfCIÁRIO. Comarca deJaraguá do Sull2a
Vará Cível. Rua GuilhermeCristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, Jaraguá do Sul-SC. Juiz
de Direito: Ezequiel Schlemper. Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza. EDITAL DE
CITAÇÃO - MONITÓRIA - PRAZO: 45 DIAS. Ação Monitória n° 036.08.002075-6. Autor:
HSBC Bank Brasü S/A - Banco Múltiplo. Réu: Empreiteira e Representações Comerciais
Centofante Ltda. e outro. Citando: Empreiteira e Representações Comerciais
Centofante Ltda., Rodovia BR 280, sn", KM 54, BR 280, Guaramirim-SC e Cláudio
Centofante, brasileiro. natural de Tangará-SC, Pedreiro, nascido em 07/12/1963, RG
1.518.224/SC, CPF 490.162.299-49, pai Luiz Antônio Centofanle, mãe Ervina Barbosa
Centofante, Rua Oito Mayer, 114, Vila Lenzi, Jaraguá do Sul-SC. Valor do Débito I
Descrição do Bem: R$ 15.392,40. Data do Cálculo: 64103/2008. Por intermédio do
presente, as pessoas acima identificadas, atualmente em local incerto ou não sabido, ficam
cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADAS para efetuarem o pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa
reclamada ou oferecerem embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste
edital. Em caso de cumprimento 'ficará o réu isento do pagamento de custas e honorários
advocatícios (art. 1.102-c, § 10, do CPC). ADVERTENCIA: Não sendo oferecidos os

embargos no prazo marcado constituir-se-á de pleno direito, o tftulo executivo judicial (art.
1.102-c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos. partes e terceiros, foi
expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da
lei. Jaraguá do Swl (SC,! 03 de dezembro-de 2012,

INDl(�AD()RES ÍNDICE PERÍODO
SELIC .?,.??'Y0... 16.JANEIRO.2013

TR 24.JANEIRO.2013

CUB 1.203,79 JANEIRO.2013

.�O�.��� .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::º�:?:?�(�::::::......... 3 i':JANEIRc):'2Ó13
1\1�J:):A.� !:Q,Q}?l.o 31.JANEIRO.2013

AÇÕES PETR4 18,08 .... -0,66%
VALE5 38,70 .3,78%
BVMF3

.. }�,�� !J!��O!�
POUPANÇA 0,4134 2.FEVEREIRO.2013

COMMOD.ITIES
PETRÓLEO - BRENT 1t 0,43%
OURO .. -0,08%

US$117,140
US$ 1664,050

CÂMBIO
................................

COMPRA VENDA VAR.
. .

DÓLAR COM. 1,9885 l!��QQ iI:º,º�'Yo
PQJ:,i\!l, TVR l!!1iºº 2,Q5ºº ",º,ºQ'Yo
EURO ?:,7Q?!1 2..,.T91.!1 ! :Q,Q2.'Yo
LIBRA 3,1559 3,1584 1t 0,28%

Aeroportos
As escassas e recentes privatizações da
gestão de alguns aeroportos já começam a .

mostrar resultados. Algumas providências
banais, mas importantes, como ampliação
de estacionamentos e racionalização de

procedimentos, aconteceram já nos primeiros
dias. Um dos exemplos é a instalação de redes
deWi-Fi e oferta de banheiros sem mau cheiro.
EmViracopos, o estacionamento que rendia R$
1 milhão passou a render R$ 1,8 milhão apenas
com a troca do operador eredesenho das

vagas, sem aumentar os preços.

Confiança
AConfederação Nacional da Indústria (CNI)
realiza regularmente pesquisa para avaliar as .

tendências da indústria e entre elas está o Índice
de Confiança do Empresário Industrial que, na
sondagem destemês de janeiro, ficou em 56,7
pontos nurna escala de zero a 100. Este indicador
recuou 0,7 ponto entre dezembro de 2012 e

janeiro de 2013, e 0,6 ponto em relação a janeiro
de 2012. Portanto, segundo o levantamento da

CNI, a confiança do industrial está aindapior
que no início do ano passado. Sem confiança,
infelizmente, não existem investimentos.

Microfranquias
Este é urn segmento que está crescendo

, significativamente, pois combina dois ingredientes
importantes. Fornece ao empreendedor a
possibilidade de utilizar urnmodelo de negócios
já testado e exige urn investimento baixo para
ser iniciado. Estas franquias estão focadas
principalmente em serviços comomanutenção
predial e de jardins, seguros, serviços de
contabilidade, educação e treinamento, beleza,
saúde e produtos naturais, comunicação,
informática e eletrônicos e alimentação. Claro
que, também neste setor, conseguir referências
concretas evisitarmais de um franqueado antigo
são dicas para evitar armadilhas.

MTR -

Uma das mais ativas transportadoras com atuação
na região completa h'oje 23 anos de atividades.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04732
1° 48.667 250.000,00
2° 25.917 16.300,00
3° 06.971 15.500,00
4° 69.614 15.000,00
5° 62.183 13.768,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1319
03 -'12 - 19 - 20 - 31
32 . 33 - 39 - 45 . 49
57 - 61 - 74 - 79 - 82

. 88 - 89 - 90.- 96 - 99

MEGASENA
SORTEIO N° 1464
02 - 24 - 32 - 50 - 54 - 59

QillNA
SORTEIO N° 3108
04 - 08 - 10 - 34 - 54
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Editorial
, ,

Mobilização para preservar vidas
"Aação da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de

Jaraguá do Sul de vistoriar casas noturnas e de
eventos em toda a cidade para saber como estão os

itens de segurança deve ser feita constantemente

pelos órgãos de fiscalização.
Foi preciso uma tragédia com amorte de mais

de 200 pessoas RaIa que praticamente todas as

cidades do país iniciassem essa varredura. Feliz
mente, o que se temmostrado até agora é que em

algumas casas visitadas foram poucas as orienta

ções de melhorias indicadas pelos técnicos para
serem feitas a fim de melhorar ainda mais a pre-

Foi preciso uma tragédia com a morte

de mais de 200 pessoas para que
praticamente todas as cidades do país

iniciassem essa varredura.

venção de tragédias.
A surpresa ficou com o que foi encontrado no

Parque Municipal de Eventos. A estrutura man

tida ela Prefeitura tinha decoração com tecido

Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede·laede.blogspot.com

Entre aspas
""'"

Emuito difícil compreender
o coração das pessoas, pois

embora possam ser sábios no que
se refere aos assuntos alheios, al
guns não são sábios nos próprios
assuntos; são muito passionais e,

aparentemente, há contradição
entre os seus pensamentos e atos.

O que ocorre, geralmente,
é que essas pessoas se deixam
levar pelo nervosismo e uma

certa irritabilidade, e isso pode
baixar a imunidade por causa da
tensão nervosa. É preciso mui

ta paciência para não provocar
mudanças prematuras.

Por outro lado, se consegui
rem controlar o temperamento,
e observar todos os ângulos de
sua vida, uma força renovadora
irá tomar conta de tudo, pois que
ninguém se engane, todo ser é

competente, tem objetivos, habili
dades e capacidade afetiva, o que
falta é organização e disciplina.

Experimentem se conter em

relação ao seu nervosismo e per
cebam que a vida profissional
sofre uma melhora significativa.
Decisões importantes podem
ser tomadas com tranquilidade
e assertividade. As oportunida
des para ganhar dinheiro vão

surgir, mas também a desco
berta de situações interessantes
para investir em novos negócios.

"Chegou o tempo de curar

as chagas. O tempo de cons

truir está próximo de nós ...

Empenhamo-nos em libertar

todo o nosso povo dos eternos

grilhões da pobreza, da priva
ção, do sofrimento, do sexo e ou

tras formas de discriminação...
O caminho para a liberdade não
é fácil... Ninguém dentre nós que
aja sozinho pode ter êxito. Por

tanto, temos de agir juntos como
um povo unido, para a reconci

liação, para o nascimento de um
novo mundo". NelsonMandela

Diante do acima exposto, su
giro a busca de mais afinidade
com seus próprios valores e o

cuidado para não ter expectativas
altas demais, pois as realizações
podem não satisfazê-los, é preci
so ter paciência para não precipi
tarmudanças fora de hora.

Talvez seja ahorade lançarmão
da criatividade para neutralizar
a instabilidade e aumentar a sua

força. O planejamento é a chave

para alcançar o sucesso material e

despertaro interesse e amotivação
pelas atividades profissionais com

promessa efetiva de resultados po
sitivos em curto espaço de tempo.

Com o planejamento ade

quado, sobrará tempo e energia
para investir no relacionamento,
buscando a harmonia na família
e com os amigos.

As tensões entre seus anseios

pessoais e as situações concre

tas da vida certamente serão
resolvidas de forma brilhante,
com possibilidade de dar início
a novos projetos que benefecia
rão a sua vida e a dos seus.:

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,

.

com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlosPrates

Anjos e embusteiros
Há ditados, aforismos, provérbios, brocardos para

todas as ocasiões. Eles são como roupas, servem

para momentos diversos. Ainda batendo mais forte
o coração pela tragédia de Santa Maria, cidade de
minha infância, fiquei a pensar sobre certas pessoas,
pessoas que foram especiais durante a tragédia.

Preciso dizer que há dois ditados populares que
bem se ajustam ao que aconteceu em Santa Maria.
O primeiro desses ditos populares aconselha-nos a

"não julgar pelas aparências". E o outro, irmão do pri
meiro' sentencia que "quem vê cara não vê coração".

Houve em Santa Maria pessoas que, não du
vido, são anjos disfarçados, anjos jovens. Pessoas
que se você as visse num dia -qualquer numa das

esquinas da vida, talvez dissesse que são tipos co
muns, talvez até tipinhos ... Tudo pela aparência.
E diríamos isso do mesmo modo cornoolhamos
para outras pessoas e emitimos um formidável

juízo de valor: - ah, deve ser um grande executivo,
deve ser uma diretora de empresa, um professor,
uma professora, um doutor, uma doutora ... Tudo
ditado pela aparência. Na verdade, bem que pode
riam ser notáveis patifes.

Em Santa Maria, jovens de tipos comuns foram

heróicos, foram anjos disfarçados. Eles escaparam do
inferno, salvaram a pele, mas não se derampor felizes,
havia gente lá dentro sofrendo, amigos ou desconhe
cidos. E o que fizeram? Esqueceram de si mesmos e

voltaram ao inferno, voltaram várias vezes, salvaram

dois, três, vários conhecidos e desconhecidos. E aca

baram, eles próprios, perdendo a vida, intoxicados.
Será que se víssemos esses "anjos" na rua o

reconheceríamos ou diríamos que eram tipos co

muns, tipinhos? Provavelmente. E tudo ditado pe
lasmalditas aparências. E será que agora, sacrifica
dos em suas vidas pelas vidas alheias, alguém lhes
vai indicar para a beatificação, para a santificação?

inflamável, aberturas para saídas de emergência
irregulares, além do sistema de hidrantes não ter

força suficiente para esguichar a água em caso de
incêndio de grandes proporções.

Por sorta.durante todos esses anos com gran
des festas realizadas naquele local, como a Schüt

zenfest, nenhum.aeidente foi registrado. Agora, de
pois do que aconteceu em Santa Maria, nada mais
do que providencial investir na adequação dessa
estrutura o mais rápido possível. Principalmente
por se tratar de um patrimônio público. É dever do

município dar o exemplo do cumprimento das leis.

Claro que não. Mas indicam velhas e crianças que
nada fizeram de útil e comprovado na vida. Mas
é assim mesmo essa sociedade podre, julga pelas
aparências e "santifica" embusteiros ....

Manchete
Á manchete dos jornais diz que - "Serial Killer é

preso por matar cinco prostitutas em São Paulo. Fui
ler sobre os motivos. Que perda de tempo, afinal, vivo
dizendo que quem surra oumatamulher é sempre um
homem impotente, um covarde sem ereção. Dito e fei

to, o bandido não conseguiu "erguer-se" diante dasmu
lheres e as matou por frustração. Repito, todo lixo hu
mano que veste calça de homem e que surra ou mata

mulher é um covarde impotente. Naminha delegacia
eu os "curo" em 17 segundos, os curo paranuncamais...

Ela
A outra, despudorada, vai à delegacia dar queixa

do "marido" que quase a estrangulou. Não foi a pri
meira vez, ela contou para o delegado que está com
ele há quatro anos e que há quatro anos ele a surra.

Tem cabimento a despudorada dizer isso? Apanha
há quatro anos e está com o covarde? E o pior, faz
denúncia na delegacia e nega na frente do juiz, sal
va a pele do vagabundo que ainda vaimatá-la. Che
go quase a dizer que ela merece.

Falta dizer
Para aliviar a tensão desta coluna pesada, vem

uma de um psicólogo americano. Ele diz que - se o

casal, depois de viajar muitas horas, ao chegar ao ho
tel não transar, babaus. Mais tarde é que não transará
mesmo. Diz o psicólogo que as chances de um "acer
to" mais tarde são mínimas, quase nulas. Pensei, pen
sei e dei toda razão a ele... Afinal, sobre o que pensava
o casal durante a viagem e até chegar ao hotel...?

Diretor: Nelson Luiz Pereira' Chefe de Redação: Márcio Schalinski' marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Die90 Rosa, Elisângela Pezzutli e patricia Moraes
• redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2100-1919 • Fax: 21 00-1945 • Assinaturas: 2100-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

• Comercial: 9149-9771'Plantão Entregas: 2100-1919'99021380' 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
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Insalubridade e periculosidade

Sindicato pede negociação
ARQUIVOOCP

Levantamento revela que os pagamentos
irregulares consumiamR$l,7milhão ao ano

JARAGuÁ DO SUL

Verônica Lemus

Oprefeito de Jaraguá do Sul,
Dieter Janssen (PP), se reú

ne namanhã de hoje com o dire
tor do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais (Sinsep),
Luiz . Carlos Ortiz Primo, para
discutir o corte do benefício de
insalubridade e· periculosidade
de 641 servidores. Na quarta
feira, dia 30, ao receberem a fo
lha de pagamento, os servidores
perceberam a falta dos valores
referentes aos adicionais, que
variam de R$ 172 a R$ 500. Pelos
cálculos realizados, o pagamen
to considerado irregular através
de um laudo técnico consumia
R$ 148 mil por mês, ou R$ 1, 776
milhão por ano.

.

"Sei que as pessoas estavam
acostumadas com este valor
a mais no contracheque e vão
sentir o impacto, porém, tenho
que fazer o certo. O dinheiro
não é meu, estaria cometendo
um crime. Fui eleito defenden-

do o respeito à lei, às normas. O
que posso garantir é que estes

casos serão revisados e não co

meteremos nenhuma injustiça.
Quem tem direito legal recebe
rá e quem não tem ficará sem",
declarou Dieter.

De acordo com Ortiz, o sin
dicato solicitará na reunião de

.

hoje que o prefeito suspenda
os cortes e que os servidores
voltem a receber o benefício até

que a revisão dos casos indique
se há ou não o direito aos adi
cionais. "Para que os servidores

possam se organizar financei
ramente.já que muitos contam
com esse benefício há mais de
20 anos", defende. Ortiz sugeriu
ainda ao prefeito que faça um

cronograma de 90 dias para o

pagamento do valor que não foi
repassado'no mês de janeiro.
"Nós não somos contra o corte,
porque se está de acordo com

a lei, tem que fazer. Mas nós
somos contra a forma como

aconteceu, sem qualquer tipo
de aviso", disse o presidente.

Responsáveis serão punidos
O laudo técnico, cujos resul

tados levaram ao corte dos bene
fícios, foi apresentado ao secre

.
tário de Administração, Sérgio
Kuchenbecker, no início de ja
nerro. Segundo Kuchenbecke�
os servidores já estavam cientes
da situação, já que o decreto,
assinado em julho de 2012, pelo
prefeito em exercício, Irineu Pa

sold (sem partido), determinava
o prazo de 180 dias para as visto
rias, o que gerou levantamentos
e visitas em todos os setores da
Prefeitura; ""E se a pessoa esta

va recebendo de forma írregu-

lar, ele poderia ter seu benefício
cortado a qualquer momento",
argumenta. O secretário refor

çou ainda que os benefícios não
estão sendo cortados e, sim, que
sua concessão está sendo regula
rizada. "Quem tem direito a rece

ber continua sendo beneficiado",
afirmou. Já sobre os adicionais
concedidos indevidamente, o

secretário informou que have
rá uma verificação jurídica para
encontrar.os responsáveis pelos
pagamentos irregulares, inclusi
ve para que haja reparação dos
danos ao erário.

I Reclamação na Saúde
N�manhã de ontem, cerca de

20 servidores públicos municipais
que perderam a insalubridade ou

a periculosidade procuraram a

Secretaria da Saúde atrás de uma

explicação para o corte do bene
fício. Dos 641 funcionários que
perderam o benefício, cerca de
400, estão lotados na Secretaria
de Saúde, entre eles o fiscal sani
tarista José da Silva. No cargo há

24 anos, ele recebe o benefício há
20 anos e teve uma surpresa ao

receber a folha de pagamento de

janeiro, Ele viu o desconto dos
20% referente à insalubridade e

-questionou: "meu serviço é fisca
lizar lixões, chíqueíro de porcos,
câmaras frigoríficas, recolhemos
medicamentos vencidos e agora
um laudo diz que não há riscos

paraminha saúde?".

SINDICATO Luiz Ortiz não é contra os cortes, mas
pede que casos sejam revistos antes. da dermição

Laudo Técnico

Engenheiro defende
resultado de avaliação

De acordo com o engenheiro
de Segurança do Trabalho, Cláu
dio Fialho dos Santos, que fez

parte da equipe que realizou os

estudos que resultaram no lau
do técnico, os trabalhos segui
ram os princípios técnicos da Lei
Federal N° 6514, de 22/12/1977.
"Avaliamos o tipo dos riscos e

das exposições, a natureza do

agente insalubre, o tempo e a in
tensidade das exposições, o uso
de equipamentos de proteção

individual para chegar ao resul
tado", disse Santos.

Segundo ele, haviam diver

gências em todos os setores,
em quase todas as funções.
"Tinha recepcionista ganhan
do e outras não. Mas qual a

exposição de uma recepcio
nista? Na Secretaria de Admi

nistração, dos 56 que estavam

recebendo o benefício, só três
tinham o direito, pois traba
lham no cemitério", relatou.

Sthemart.
·IDIOMAS lone
o jeito inteligente de aprender inglês!

(47) 3371·7665
www.thesmartoneidiomas.com.br

atendimenfo@thesmartoneidiomas.com_br
II'IIthesmartoneídiomas

,
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Opinião

"Pagar
,

e comprar
a saúde"

Irineu Pasold, que exercia o
cargo de prefeito quando o de
creto que ordenou a abertura
de uma comissão foi assinado,
explica o que aconteceu e dá
sua opinião sobre o caso.

OCP- O senhor assinou
este decreto quando ocupava
o cargo de prefeito em exercí
cio. Por quê?

Pasold- Assinei, estava no

cargo quando o decreto ficou

pronto. Isso é resultado de um
TAC (Termo de Ajuste de Con

duta) assinado pelo Ministério
Público e pela ex-prefeita Ce
cília Konell, determinando que
fossem realizados os estudos
necessários para se verificar as

condições de trabalho de cada

pasta e também o pagamento
de insalubridade.

OCP- Pelo que o senhor

acompanhou, existem muitos
casos irregulares?

Pasold- Existiam muitas
denúncias de irregularidades.
Em todas as secretarias exis
tiam alguns casos de malan

dragem, o servidor não usa

os. equipamentos de seguran
ça e quer receber pelo risco.
Existiam diversas distorções
na concessão e podem existir

distorções no corte agora tam
bém. Tudo isso vai ter que ser

reavaliado.

OCP- Em sua opinião, o

corte é correto?
Pasold- Não vi o laudo fi

nal, eles tiveram 180 dias para
fazer este serviço. Mas todos
os casos precisam ser reavalia
dos. Na Saúde, por exemplo, o

profissional trata de 'doentes,
fica exposto mesmo. Um novo

estudo terá que ser feito. Acre
dito que pagar insalubridade
é comprar a saúde da pessoa,
para mim é isso. A Prefeitura
tem que dar salubridade, segu
rança aos seus funcionários e

não pagar insalubridade.
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Como começou
A decisão que cuhninou
com o corte de adicionais
de periculosidade e

insalubridade aos servidores

municipais teve início
no primeiro semestre de
2012, quando a Prefeitura
e oMinistério Público
assinaram umTAC (Termo
deAjuste de Conduta)
para elaboração de um
estudo técnico sobre a

situação. Quando o decreto
determinando que a

avaliação fosse feita ficou
pronto, Irineu Pasold estava
na cadeira de prefeito. E
agora, o laudo apontando
irregularidades ficou pronto.

Insegurança
Secretário estadual de
Desenvolvimento Regional,
LioTironi (PSDB), sentiu
napele a insegurança que
aumenta em todo Estado. No
fim de semana, três homens
armados invadiram a casa

da família dele em Penha e

ameaçaram todos demorte.
Levaram dinheiro, cheques,
eletrônicos e ainda não foram
encontrados. Secretário de
Segurança Pública, César
Grubba, acredita se tratar

de uma quadrilha que atua
no Litoral e pediu pressa nas
investigações. Abalado, Tironi
sai de férias hoje e só retoma
no fim de fevereiro.

Na Câmara
Prefeito Lauro Frõhlich (PSD)
confirmou presençahoje
na abertura dos trabalhos
da Câmara deVereadores
de Guaramirim. Deve
utilizar a tribuna para falar
sobre a importância do
Legislativo. Depois disso,
vai acompanhar a formação
das comissões processantes.
Ontem, Lauro recebeu a visita
do presidente da Câmara,
Juarez Lombardi (PPS).

Eleição na AL
Deputado Carlos Chiodini
(PMDB) estará em
Florianópolis hoje para
eleição daMesa Diretora
daAssembleia Legislativa.
Diz que não 'deve haver
surpresas, com acordo
mantido para que a

presidência seja dividida
entre Ioares Ponticelli (PP),
no primeiro ano, e Rornildo
Titon (PMDB), no segundo.

Plenário
�

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

A polêmíea dos cortes

Patricia Moraes

Um país que defende privilégios para
poucos em detrimento de muitos e

em desrespeito à legislação não pode ser

considerado sério. E é isso que envolve o

corte de benefícios - insalubridade, peri
culosidade - determinado pela Prefeitu
ra nesta semana em função de um laudo

técnico, solicitado pelo ex-prefeito Irineu
Pasold em julho de 2012, e que apontou
irregularidade em 641 casos de um total
de 955 servidores beneficiados. Envolve
dinheiro público e com ele não se pode
fazer 'caridades pessoais'. Como era de se

esperar, a movimentação dos atingidos
está sendo grande, afinal, sofreram o im

pacto no bolso - em alguns casos, o valor
chegava a R$ 500. Os índices variam de
20% a 40% do salário mínimo ou do sa

lário nominal. Também existem pessoas.
que desempenham a mesma atividade
há 20 anos e agora cobram uma explica
ção que não foi dada previamente.

Três fatos precisam ser considerados: o

primeiro é que os servidores têm direito de
conhecer o teor do laudo e de pedir revisão

Saia justa
Presidente do Sinsep, Luiz
Ortiz, fica em saia justa com
amovimentação de alguns
servidores insatisfeitos com o

corte dos adicionais. É filiado
ao PT, partido que está no

governo pela primeira
vez, e é um dos nomes
cotados para candidato
a presidente da sigla.

Pedido de

Informação
Vereadores Eugenio Iuraszek
(PP) e João Fiamoncini (PT),
protocolaram ontem Pedido
de Informação sobre as obras
inacabadas ao longo das ruas
-

Afonso Nicoluzzi até Evaristo

Francener, nos bairrosVila
Rau e Três Rios do Sul. O

pedido inclui cópia do projeto
de pavimentação, valores
gastos, se houve licitação
e o prazo de conclusão da
obra pela empresa. Dos R$
3 milhões prometidos pelo
governo do Estado para a

obra, durante o Femusc de

2012, apenasR$l milhão
foi realmente repassado.

dos casos, pois não cometeram crime e

nem arquitetaram nenhum esquema. Se os
adicionais foram concedidos irregularmen
te, há de se investigar quem determinou
e quem autorizou o ato, esses sim são os

culpados. Segundo: não se pode aceitar

que um trabalhador receba insalubri
dade e outro que desempenha a mes

ma função não. Quais eram os crité
rios adotados para isso? Politicagem?
De um -universo de três mil servidores

quase mil recebiam por exposição a

riscos, o que é uma proporção fora
do comum. E, por último, o governo já
anunciou que fará uma revisão caso a

caso para que não se cometa nenhu
ma injustiça, o que significa dizer que
quem tem direito receberá e quem não
tem terá o corte mantido. Dieter Ians
sen (PP) pregou durante toda sua cam

panha seriedade com dinheiro público e

respeito à lei, às normas que regem este

país. Nos próximos dias, será pressiona
do a recuar, porém, parece decidido a fa
zer o que prometeu.

Contorno
ferroviário
Em Brasília, prefeito Dieter
Janssen também esteve no

Ministério dos Transportes, onde
foi recebido pelo titular, Paulo
Sérgio Passos. Sobre a duplicaçãO
da BR-280, o ministro garantiu
a normalidade no calendário
e ainda afirmou que em 90

dias deve ser aberto edital de

licitação para contratação do

projeto executivo do contorno
ferroviário, orçado emR$ 3,2
milhões. Caso seja confirmado,
é mais uma grande obra para
mobilidade urbana na região.

Verbas
Lauro Prõhlich retornou
de Brasília otimista com a

possibilidade de obter recursos
't-;

do governo federal. "São 17

programas em todas as áreas,
vamos elaborar projetos para
buscar esses recursos, que
certamente irão se reverter em

benefícios para a população",
destaca. Na capital federal,
Frõhlich também esteve no

Ministério das Cidades, onde
foi informado que o projeto
para pavimentação da Estrada
Bananal do Sul, orçado em R$
16 milhões, está sob análise e

pode ser liberado em fevereiro.

Líder de bancada
Carlos Chiodini (PMDB) é o deputado mais cotado para comandar a bancada
do PMDB naAssembleia Legislativa, o que deve ser confirmado na próxima
semana. "Seria um orgulho e uma responsabilidademuito grande. O PMDB
tem amaior bancada, são 10 dos 40 parlamentares", revela o líder, que em 2011

tomou posse aos 28 anos, sendo o mais jovem deputado catarinense..
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Infraestrutura

Pavimentação começa amanhã
EDUARDO MONTECINO

\Marechal Deodoro
receberá asfalto novo

após ampliação da
rede de esgoto

Francisco Fischer e, amanhã,
elas continuam pela rua Expe
dicionário João Zapella. Já no

próximo dia 8, durante a noite,
será dado início à fresagem da
camada de asfalto na rua Rei
noldo Rau, para posterior tubu
lação e pavimentação.

A previsão é de que as obras

estejam concluídas até 15 de
fevereiro. Ainda serão revitali
zadas as ruas Walter Marquar
dt, Jorge Czerniewicz, Roberto

. Ziemann, Getúlio Vargas, Pre
sidente Epitácio Pessoa, Henri
que Piazzera, Pastor Ferdinand
Schlunzen, Ex-combatente An
tônio Rita, Governador Jorge
Lacerda e Domingos Rodrigues
Da Nova. Ao todo serão investi
dos R$ 7.651.416,72.

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Aampliação da rede de esgo
to na avenida Marechal De

odoro da Fonseca foi finalizada
ontem. Durante a manhã, os

operários trabalhavam na fina

lização da obra e na construção
das estruturas que, mais tarde,
servirão para a ligação das re

des de esgoto das vias laterais
- ruas Centenário e João Am
brosi - com a principal. A partir
de hoje, segundo o mestre de
obras José Carlos Kucharki, a

rua está pronta para receber a
nova pavimentação.

De acordo com o secretário
de Obras Hideraldo Colle, as

obras de recapeamento do as

falto na Avenida Marechal De
odoro da Fonseca começarão

ACABAMENTO Operários finalizaram ontem a instalação da tubulação
Durante as obras
de pavimentação,

o trânsito lia região
central ficará
em meia pista.

durante o dia para mínimí
zar os transtornos noturnos

aos os moradores da região.
"A sinalização para as opções
de desvio será reforçada e o

amanhã à noite e deverão ser

concluídas na próxima quin
ta-feira, dia 7. De acordo com

o secretário, a maior parte
dos trabalhos será realizado

trânsito continuará em meia

pista", alertou.
Antes, ainda na noite

desta sexta-feira, iniciam as

obras de revitalização na rua

Esgoto é despejado no Rio [araguá MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/13
OBJETO: Selecionar a melhor proposta para a celebração de contrato de
concessão de serviço público na modalidade de concessão administrativa, para
a gestão e operação da Unidade de Saúde localizada Rua Roberto Seidel, 680
- João Tozini do Municipio de Corupá-SC, de acordo com as especificações
técnicas constantes do Termo de Referência.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 9h do dia 1/2/2013 às 9h do dia
19/3/2013.

.

INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 9h30'do dia 19/3/2013
TIPO: Técnica e Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site
Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 8h às 12h e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 1 de Fevereiro de 2013.

Morando ao lado da Pon
te Beira Rio, sob o Rio Jaraguá,
a dona de casa Neuza Watzke
não lembra mais por quanto
tempo é obrigada a conviver
com o mau cheiro das águas
do rio. Ao se debruçar sobre o

parapeito da ponte, ela mostra
uma macha branca nas águas
escuras e acusa: "Ali está a cau

sa disso, o esgoto das casas".

Segundo a moradora, nos dias
de chuva a situação é insu

portável e, em outros, é possí
vel observar dejetos boiando.

Para solucionar o problema,
Neuza afirma que o esposo já
entrou em contato com a Pre
feitura e com o Serviço Autôno
moMunicipal de Água e Esgoto
(Samae), mas até agora nada
foi feito. "Pago minhas contas

em dia, pago pelo tratamento

de esgoto e tenho direito a uma

solução", desabafou.
O Samae informou que a

margem esquerda do rio, onde'
ocorreu esse problema, não
tem rede de coletora de esgo
to e os dejetos são jogados do

leito. Esse problema começou
a ser solucionado com a im

plantação da tubulação insta
lada essa semana na Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca.
O presidente da Fundação Ia
raguaense de Meio Ambiente

(Fujama), Leocádio Neves e Sil
va, salientou que essa situação
é causada pela não existência
de uma rede de esgoto na re

gião central. "Os imóveis são
.

atendidos por um sistema de
fossa. Se não é limpa o esgoto
vai para o rio", comentou.

lUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO MONTECrNO
SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE .LlCITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 7/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 01/02/2013, das 7h30 às 11h30
e das 13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 15/02/201314 h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do
SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul. - SC ou

no site: www.sámaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser

obtidos através do telefone 047- 2106-9100

.. ÁGUASUJA
Resíduos são
visíveis no
leito do rio
e causam

mau cheiro

Ademir Izidoro
Diretor Presidente
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Concerto da noite
�-

Musica para expressar
diferentes sentilDentos

Peças narram histórias de um grupo de artistas alemães e o

sofrimento de um compositor durante o regime stalinista

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

Bárbara Elice

s enredos dos
Grandes Con
certos de hoje
levani o pú
blico de urna

comédia histó
rica à luta de um russo pela so

brevivência. Aprímeira peça da
noite, "Os Mestres CáJjtQre.s de ..

Nuremberg", de Richard Wag
ner, será apresentadâ poi ·'lima
orquestra sem maestro. Em se

guida, a estrela do Femusc, Ca
therine Larsen-Maguíre, será a

maestrina na apresentação da
"Sinfonia nO 10", deDmitri Shos-

takovich. Os concertos aconte

cem no Grande Teatro da Scar,
às 20h30, e os ingressos devem
ser retirados com antecedência
na bilheteria do evento.

A obra de RichardWagner foi
escrita originalmente para urna

ópera de três atos. A peça conta

ahistória dos "Mestres Cantores",
urn grupo. de artistas que viViam
na cidade de Nuremberg, na

Alemanha, no século 15. No Fe

musc, a orquestra sem maestro

. apresentará somente a abertura
da composição, que deve durar

aproximadamente oitominutos.
Para o fagotista JorgeManuel

GonzalesMatute,Wagner foiUm
-

dos músicos mais representati
vos do período romântico. Seu

legado tornou-se importante
não somente para música clás
sica, mas para a ópéra, teatro,
literatura e· filosofia. "Os pro
fessores que analisam a obra-de

Wagner dizem que ele e umpo
eta, principalmente por causa

da sua relação com Goethe. Ele
acabou por entrelaçar os vários
tipos de artes", disse Matute.

No segundo concerto da noi-

te, a Orquestra Sinfônica do Fe

musc, sob a regência de Cathe
rine Larsen-Maguire, apresenta
.a "Sinfonia n° 10", do composi
tor russo Dmitri Shostakovich.
Diferente das peças românticas,
essa sinfonia expressa o medo

·

e a luta pela sobrevivência du
rante o governo de Josef Stalin.
Shostakovich tratava de ques
tões políticas, mas também pes
soais, em suas composições.

A peça narra os problemas
do músico com o governo 'e a

polícia, que insistiam em cen

surá-lo e ameaçavam prendê-lo.
As críticas públicas ao governo
stalinista lhe rendeu a perda de

intérpretes e encomendas de
trabalhos, "Há urn momento de

·

agressividade, em referência à

Stalin, como se ele dissesse: eu
sou um ser hurnano e eu vou

·

sobreviver", explicou' Larsen
Maguire,

.

'Outra característica das

composições de Shostakovich
são as relações entre as' notas
musicais e a realidade. Nessa

obra, o exemplo é a referência
ao próprio nome, e ao nome

de Elmira Narízova, uma aluna
com quem teve Um romance.

Segundo amaestrina, o compo
sitor escreveu a obra com as no

tas "D-S=C-H", onde a letraD faz
referência à Dmitri, e "S-C-H",
às primeiras letras do sobreno
me. No caso de Elmira, as notas
são "E-A-E-D-A-E".

Ingressos esgotados

Acabaram os ingressos para
os Grandes Concertos de ama

nhã, último dia da 8a edição do
Femusc. Todos os 943 bilhetes
foram distribuídos em pouco
mais de uma hora, riamanhã de
quinta-feira. Haverá transmis
são simultânea em telões no Pe

queno Teatro e no Caminhão da

Stanford, estacionado no pátio
do Centro Cultural.

No entanto, o público pode
aproveitar outras atrações de
encerramento. Ainda restam

ingressos para o Zoológico Mu
sical, Concertos para Famílias e

Concertos de Sábado. Mais in

formações pelos telefones (47)
3275-2477 e 3373-8652.

rl"Ô�ª,Dl�ãO de hoje:
t
10h I Concertos no Femusckínho
I bocal: Jangada I Antonin Dvorak I
Quinteto paraCordas - Op, 77 Obra

12h I FemuscnaPraça I Local:
,

Espaço CulturalAngeloni
MalcolinAmold I Fantasia para
Clarinete Solo Obra

12h I Femusc naPraça I Local:
Espaço CulturalAngeIoni

, WolfgangAmadeus Mozart I
I Divertimento para Cordas em
Famaior - K.138 I Edward EIgar I
Serenatapara Cordas Obra

� 12h45 I BonAppetit! I Local: Scar
""

- I "]lestaqrante Panorâmico I Jean
, Matitia I Devils Rag Obra

13h I Femusc no Shopping I Local:
Jaraguá do Sul Park Shopping I
GustavHolst I Suíte St. Pauli Harald
Genzmer I Sinfonietta I Gershwin,
George I Pietro Lullaby I Mascagni I

, Cavallería Rusticana

l:4h451 Novos Compositores I
I
Locá}: Jangada - auditório I Novas

.

composições 1/2 Obra

17:30 I PocketConcerts I Local:
I Mime Bernardo Dornbusch
Maximo Diego Pujol] DosAires

; Candomberos

"
17h30 I Pocket Concerts I
Local:Mime Epitácio Pessoa I
�tor Piázzolla I Tango Suite

: 17h30 I PocketConcerts I Local:
MimeReinaldo Rau I Mauro
Giuliani I Serenata Op 127.0bra

17h30 I Pocket Concerts I
Local:MimeWalterMarquardt I
Anders Koppel] Toccata Obra

18h I PianoMasters I Local: Scar - 201

JAstor Piazzolla I Inverno Portenho
� I DmitriShostakovich I Três Duetos
� para'poisViolinos e Piaria I Felix
"

Mendelssohh I Trio emReMenor n.
1 � Op: 491 LudwigVanBeethoven

� I�Qnata emRemaior - Op. 281
,

FredericChopin I Baladan.l - Op. 23

18h IViolão Plus I Local: Museu
IWeg I Astor Piazzolla I Tango Suite I

. Maxiln0 piego Pujol] Dos Aires
Candomberos IWolfgangAmadeus
Mozart I Quarteto para Oboé e

Cordas I Máximo Diego Pujoll
Tangata deAgosto

19h I Momento Springmann I
Local: Scar - Pequeno Teatro
JorgDuda I Cantus Borealis] Robert
Schumann I Quarteto paraViolino,
Viola, Violoncelo e Piano I Robert
Matitia I Devil's Rag I Giacomo
Rossini I Rendez vaus de Chasse I

I.RiChardWagner I Siegfried Fantasie
IBans Zimmer I Piratas do Caribe

.

. .

lSh I Concertos Sociais I Local:
Procad I Diversos Compositor -

,
.
Obras Populares

I MusicalmenteFalando I Local:
Sjtar - .GrandeTeatro IADécima

. Sinfonia deDmítri Shostakovich

gOh30 I Grandes Concertos I Local:
,

Scar- Grande Teatro I Richard
Wagner I Abertura "Os Mestres
Ganfores de Nuremberg I Drnitri
Shostakovich I Sinfonian.lO Obra

22h I Piano Bar I Local: Scar Piano
Bar I �oche de Salsa
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Gastronomia do FelDusc

Umboque de Jaraguá
. tio Sul nas refeições

Novas opções.de pratos no horário do almoço, com cardápio típico, agradam músicos

lA��ºAºº �º�
Diego Porcincula

o alto do pré
dio da Scar, das,
llh30 às 14h,
uma mistura de
sons e de boa

gastronomia
acontece todos os dias. É no res

taurante que se encontram pro
fessores, alunos e toda a equipe
envolvida no festival para acabar
com a fome e recarregar as ener

gias. Para quem participa pela
primeira vez ou vem de longe é
a oportunidade de conhecer um

pouco da gastronomia de Iaraguá
do Sul e região.

,

Entre as opções estão igua
rias tipicamente alemãs e hún

garas, que enchem os olhos e

dão água na boca. A ideia foi
variar as opções e oferecer um

produto diferente para os es

trangeiros ou brasileiros de ou

tros estados. Na lista de pratos
diferenciados está o Goulash,
uma receita húngara que mis
tura carnes de vaca e de porco
em um molho vermelho e com

muitos temperos. O consumo

foi bem expressivo e, em pou
cos minutos, o refratário já es

tava vazio.
Até quemnunca tinhavisto o

prato na Colômbia, ficou satis
feito. "É bem diferente e muito

gostoso", falou Natalia Escobar,
27 anos. A instrumentista ainda
ressaltou que as frutas também
foram uma boa escolha para o

acompanhamento, pois em seu

país isto é uma tradição. O pra
to foi aprovado por quem veio
de longe e proporcionou um

gostinho caseiro. "Eu não sabia

que era Goulash, mas é muito
bom e lembra a carne guisada
do Nordeste", comentou o violi
nista pernambucano Reuel Go
mes, 19 anos.

A comparação também ren

deu um pedido de acompanha
mento. "Só faltou o cuscuz para
deixar ainda melhor, aliás, po
deria ter todo dia", brincou Alex
Monteiro, ,19 anos, que veio da
Paraíba. Outro destaque do Bu
ffet é o chucrute, feito de repo
lho cozido com alguns acom

panhamentos. Entre as opções,
estavam as salsichas alemãs e as

mostardas.

NO PRIlTO
O chefe do
restaurante
do Femusc,
Felipe
Holdorf, disse
que muitas

mudanças
.
aconteceram
no ano

passado,
atendendo

pedido dos
músicos

LÚCIOSASSI

"Antes preparávamos os pratos
na hora, mas agora deixamos
mais opções sem carne para o

pessoal". A novidade agradou
principalmente as pessoas que
não tinham muitas alternativas
na hora de almoçar ou jantar.
"Eu estava acostumado a comer

apenas arroz e feijão", explicou

Mudanças

O chefe do restaurante do
Femusc, Felipe Holdorf, disse

que muitas mudanças acon

teceram no ano passado devi
do a pedido dos músicos. Uma

. delas foi a criação de um setor

específico para os vegetarianos.

A música é entendida por todos, mas o

sotaque brasileiro meio "gringo" consegue
destacar o violinista Timothy David Iones

, dos demais. Uma cena comum em todas as

edições do festival, mas a diferença é que
ele veio ao Brasil para estudar doutorado
de Práticas Interpretativas na Universida
de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
"Todo mundo acha estranho porque eu saí
do meu país para estudar, mas muitas pes
soas vão para os EUA, como os meus ami

gos do Rio Grande do Sul", comentou.
Antes de pensar na especialização, al

guns professores como Charles Stegeman
indicaram o Festival para ele aprimorar
suas técnicas e participar de apresentações.
Durante muito tempo ele pensou. "Fiquei
analisando a proposta desde o início do ano
passado e, em junho, decidi"..

O músico cursava o mestrado em Músi
ca na Universidade da Califórnia e dividia
um apartamento com três jovens gaúchos.
A propaganda brasileira chamou muito
sua atenção e confirmou a ideia de fincar'

ESTUDOS Timothy David 'ones fez o caminho inverso de muitos
brasileiros, deixou os EUA e agora mora em Porto Alegre

----��----------------- -----

o mineiro José Henrique Soa
res, 24 anos. Segundo Holdorf,
agora existemmais pratos feitos
com proteína de 'soja e alguns
alimentados mais elaborados
como as bruschettas de toma
tes. A equipe de dez funcioná
rios é responsável por fazer al
moço e jantar todos os dias.

raízes no Sul do país. Atualmente, elemora
em Porto Alegre e deve começar as aulas no
mês que vem. Mas nem tudo foi tão fácil,
ele passou por cinco provas escritas, en
trevistas com a comissão do curso e audi

ções com professores. Exigências comuns
e, também, pela sua 'nacionalidade. Uma
semana cheia de desafios, mas recompen
sadora ao final.

A participação no Femusc está sen

do bem ativa e vai ser assim até amanhã,
quando encerra o evento. Mas o que mais

impressionou o californiano foi a escolha
\ .

dos professores para as aulas e apresenta-
ções. Ele já se encontrou com alguns destes
músicos em outros festivais internacionais.
liA única diferença é que falamos em por
tuguês'" brincou. Novas amizades foram
formadas durante a presença na cidade e a

promessa é de sempre voltar nas próximas
edições. Timothy quer usar o conhecimen
to na sua especialização e também espalhá
los, assim como faz com as notas tiradas
das cordas do violino.
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m ,ponicaso.com e contato@pol'8AlllSO.com e@pol'8AlIISO o /pol'8AlllSO

uti -O pelo ur Müller
É amanhã o dia pessoal! A partir das Bh, atletas de basquete,
skate, roller, bike e demais usuários do espaço vão promover,
com o apoio da FME, um mutirão para limpeza dos arredores
do ginásio Arthur Müller. Iniciativa, colaboratividade e boa
fé são as palavras do dia. Passem lá para dar seu apoio. Para
contato com a organização, liguem para o número 9996-3514.

Pura simpatia: galera da banda Mr. !
Jorge Conforme o Movimento mandando j
ver no animado palco do Sam'Bar ,,/
............................................................................................................ � .....

Natação
Abre hoje o período de inscrições para comerciários e dependentes
que queiram ter aulas de natação na unidade do Sesc de Iaraguá do
Sul. O prazo vai até o próximo dia 16. No dia 18 abrem-se as ínscríções
para o público em geral. Há natação infantil, adulto e também

hidroginástica. Liguem no 3275-7800 paramais informações.

Para o domingo
Quem havia deixado o restaurante da SER Marisol fora da
lista de opções deve considerar a sugestão. Agora sob nova
administração, o local está pedindo nova visita. A boa do
endereço aos domingos é o bufê especial, acompanhado de

grelhados. Já durante a semana, tem as noites temáticas italiana,
mineira, mexicana e espanhola - uma a cada dia -, de terça a

sexta-feira. Aos sábados, o restaurante capricha nos pratos da
culinária brasileira. Liguem no 3376-4668 para mais informações.

KELVYN CRISTOFOLlNI

. Gih Kamer e .Josi Desa
marcando presença. em
mais uma edição do SW1Set
de domingo, do Villa
Restaurante e Choperia
.............................................................................

·Sábadode
reabertura
Decoração repaginada, palco
incrementado, upgrades na tecnologia
e um bar só para coquetéis. Estas são

atrações que juntam-se ao line-up
com Thiago Mansur e DJ Puff para
a reabertura 2013 do Club TheWay,
neste sábado. Reservas e camarotes

estavam quase esgotados no
fechamento desta edição. Liguem no

8433-0083 paramais informações.
ERICDELlMA

Entre o happy hour e a
timeline, Fernanda Camila
Berezuki cúhe a Sacra-feira
do Sacramentwn Pub
.

.

Crescendo
Tem bar novo pintando na área, e ó, está ficando demais,
Émais um point com empreendedores de primeira linha à
frente. Aguardem, que logo será oferecidamais uma/nova
experiência de consumo temático para Iaraguá e região.

ARQUIVO PESSOAL

Fabiane Enk.e (canto superior direito) e
galera de Jaraguá que lhe acompanhou
até a MoomArt N' Music, em Joinville,
pára. comemorar o aniversário, dia 25
.

.

Hoje à noite
• 15h-Música aoVivo I Shawcom Eneias Raasch e RubensFranco
Local: Sam'Bar 147 30544848

• 22h - Música aoVivo I Acústico com a banda Sem Destino
Local:Villa Restaurante e Choperia 147 32751277

• 22h - Ladies Free I Shaw com Everton Mesquita e Fernando
Lima I DI Diego Feller I Elas free até as Oh
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Discotecagem emVinil I DJMárcio's
Local: Blackbird 147 3275 2398

• 22h - Sacra-Feira I Música aoVivo com Fábio Pilz e Edu Sax
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

• 22h - Noite índíe Rock
Local: Blackbird 14? 3275 2398

• 22h - Pré-Carnaval I DJs RafaelVidal e Gui Pereira
Local: MoomArtn' Music, em Ioinville 14,7 8411 7001

Amanhã
• 15h - MúsicaaoVivo I ada e Parceiros do Samba
Local: Sàm'Bar 147 3054 4848

.. 22h - Música aoVivo I Amigos doVilla
Local:Villa Restaurante e Chopería 147 3275 1277

• 22h - Música aoVivo I Shaw comTiago e Lenílson
Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

,
• 22h::-Reabertura 2013 I OIs Thiago Mansur e Puff I VVaTm Up
com Gustavo Conti B2BMij
Local: TheWay 147 8433 0083

Domingo
• 15h - Música aoVivo I Shaw com LetíciaOliveira e Conversa
de Botequim
Local: Sam'Bar 147 3054 4848
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Bom dia!
�

'Dluinta-feira, dia Iode fe-
nvereiro de 2013, Dia do Pu
blicitário. Vixi, já estamos em

fevereiro, mês do meu aniver
sário. Até parece que foi ontem
que curtimos os fogos da vira
da! Como passa rápido, não!?
O clima já é de Carnaval. É
mole ou quermais?Bom, assim
a vida segue e vamos à nossa

coluna social de hoje, que está
recheada de boas informações!
Antes, umafrase dofamoso pu
blicitário,Washington Olivetto:
"Eu sou humilde, mas não mo
desto. Modéstia éfalsidade."

Novis
O inteligente Ronaldo Raulino
dá um tempo na política e

ingressa no ramo empresarial.
Bem assessorado pela bonita e

entusiasmada Sandra Santos,
em breve elemovimenta

_novidades focadas no ecológico
e reciclagem.Volto ao assunto.

Grude
Pelomeu fio vermelho, fiquei
sabendo que aquela garota,
aliás, linda de doer, desconfiou
tanto que o namorado a

estava traindo que o rapaz
não aguentou emandou ela
"catar coquinho" de tanto
grude! Segundo ele, ela estava
rastreando tudo.

Moa Gonçalves

CURTINDO Os jovens Fernanda e Diego Gnewuch no happy hour do Madalena

NIGIIT A bonita

morenaL�e
Fogulari posa para
a lente de Mauricio
Hermann
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• Na próxima semana, o
industrial Renato Franzner

,\ também afivelamalas

pararum tour cultural
emAtlanta, nos Estados
Unidos.

•A clica de hoje é curtir
oMadalena Cozinha, o
melhor happyhour da

.

região norte de Santa
Catarina.

Copa Futsal
Agendem! Hoje rola a

�a rodada da Copa Beira
RioClube de Futsal.

Participam da competição
. as oito melhores equipes
da nossa região. Dia 6 de
fevereiro será a semifinal e
dia 8, com festerê dos bons,
acontece a grande final.
Bom demais!

Na área.
o industrial Alberto Correia,
presidente daDipil, anda
com a agenda lotadaça de
compromissos, dada: sua falta
social em grandes eventos de
nossa terrinha. Ele chegou essa
semana da cidade de Scotland,
nos Estados Unidos, onde fez
importantes business.
Está anotado!

Dica Le'Bru
Um perfume que não deixa dúvida de ser um dosmais

pontuados entre asmulheres discretas, mas que chama a
atenção pelo bom gosto, é o Euphoria, da Calvin Klein. A
fragrância émarcante emuito sedutora. O perfume está

disponível na Lé Bru. Quer sabermais? Ligue para 3373-5037.

moagoncalves@netuno.com.br

. A1ex & Willian
Nem precisa consultar os
universitários, Mãe Dinah
ou Ex_u Tranca Rua pra
saber que a badalada casa

noturna Upper Floor, em
Guaramirim, promete o

maior agito hoje à noite.
No cardápio musical, nada
menos que a famosa dupla
sertaneja Alex &Willian. E o

que é melhor: elas free até as

23h. Vai perder?

.J�gador
de peso
Afinal de contas, meu
querido amigo e boa pinta,
Juliano "Gaiteiro" dos Santos,
está mais gordo ou está só
inchado?Voltou redondo das
férias! Só se comenta isso no

grupo de futebol BCC, que já
até lhe indicou um spa!

"
j

Ser franco é algo que tem me feito

muito bem nas relações pessoais. E
não posso me queixar também de seus

efeitos em minha vida profissional.
Roberto Justus

FOTOS MAUruCIO HERMANN

NOVIS O amigo
Ronaldo Raulino,
assessorado por Sandra

Santos, em breve
movimenta novidades
no ramo empresarial

BALADA Aliciane

Ehlert,. feliz da vida nos
corredores da Epic

Bebês
Outro querido da nossa terrinha que não esconde a felicidade é

o Dr. RafaelAntelo (Antelo Laboratório Clínico) e sua Tanara. o
casal acaba de saber que está gravidíssimo. E o que é melhor: a

cegonha encomendou dois babys. Os amigos do papi e damamy
também estão na mesma onda de alegria. Parabéns!

Perereca
Li na coluna de Leo
Pinheiro que a jovem
CatarinaMigliorini, famosa
por leiloar sua virgindade

-

por R$ 1,5 milhão para
.um japonês, teria recebido
uma proposta ainda mais
generosa de um brasileiro:
"Um gaúcho trocou emails

comigo e me ofereceu mais.
Não posso revelar quanto,
mas não chega ao dobro.
Para mim, a razão está na
frente da emoção", conta.
Que coisa emocionante!

Tops
Conhecidos em todo o Brasil,
os DJs Thiago Mansur e Puff,
feras da house music e hip .

hop, respectivamente, serão as

grandes atrações deste sábado
na TheWay. É a partir das
23h. A casa deve "bombar",
se é que você entende, pois
todas as mesas e camarotes

foramvendidos em tempo
recorde. Outra coisa, a boate
foi vistoriada pela Defesa Civil,
Bombeiros e Polícia Civil e está
de acordo com as normas de

segurança.

• Lauro "Buena"
Souza já está a mil
com os preparativos da .

inauguração do Espaço
Buena Eventos.

• O garotão Octavio
Caualcanti apaga hoje
cinco velinhas.
Mil bico tas.

•Rola notinha

pela internet de que
dançarinas do Eaustão
foraw.tlemitidaspor
excesso lie nes9.Diiia:
'.'Será mesmo que elas
estavam acimado
peso? Stncera"inenJe,
sefarsô por esse
mÔtivo, ..quernâeveria
serdemitido era o
Faustão!': BOa!

•O casalFâbí« e

Sandra, os caps do
Restaurante Park
Aurora, já está amil
com os preparativos
para a reabertura
da casa. Dia 16 de
fevereiro ela volta a
atender repaginada
e com novidades no
menu. De nada!

• Com essa, fui!

�-�-�-------
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João Chíodiní,
escritor

Crônica

Amigas de infânciaescritor@joaochiodini.com.br

Marilse e ATIa eram as típicas
amigas de infância. Daquelas

que dormiam uma na casa da outra,
contavam segredos, prometeram casar

no mesmo dia e morar na mesma rua

quando crescessem.

Claro que, depois da adolescência, os
planosmudam, as pessoasmudam e

que o Carlinhos, carinha que Marilse
amava, tinha uma queda porAna e aí já
viu, a inquebrável amizade começou a

apresentar rachaduras.
Lógico que, depois dessa fase, voltaram
a ser amigas, melhores amigas, porém,
não mais inseparáveis. Cada uma havia
escolhido um destino diferente. Cada
uma foi para uma cidade diferente, com
trabalhos diferentes e amigos diferentes.
Óbvio que, mesmo assim, as duas não
perderam contato, continuaram se

ligando, se visitando e passando horas a

fio conversando.
Certamente que sempre que elas

_
se falam, existe uma novidade. E a

novidade da última conversa delas, era
o novo namorado de Ana. Marilse já era

'

casada, então convidou a amiga para vir

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

Programação de 1/2 - 7/2
.ARCOPLEX 1
• Jack Reacher - O Último Tiro - Legendado -

14h, 16h30, 19h, 21h30
.ARCOPLEX 2
• De Pernas Pro Ar 2 - Nacional - 19h, 21 h
• Detona Ralph - Dublado -15h, 17h
.ARCOPLEX 3
• O Último Desafio - Legendado -19h10, 21h20
• Uma Família em Apuros - Dublado -14h40, 17h

Novelas

até sua casa, e conhecer seu namorado.

Quando Marilse abriu a porta, as
' '

"

duas deram gritinhos, pulinhos e se
'

abraçaram. Paulo, namorado deAllà,
ficou na porta, estático, mudo;' esperando
alguém falar alguma coisa. J�iúnarido de

Marílse, não tirou os olhos da-tevê, alheio
a tudo que estava acontecendo.
- Oi, amigaaa, esse é o Paulo, meu
namorado.
- Prazer, Paulo. Aquele é Jair, meumarido.

"
Certamente que sempre que elas
se falam, existe uma novidade.

Jair! Iaí-ir, esse é o Paulo.
- Oi. - Disse Jair.
- Oi. - Respondeu Paulo.
- Ai amiga, deixao Paulo aícom o Jair e vamos
lápro quarto, colocaraconversaemdia
As duas amigas desaparecem no

corredor estreito da casa, deixando os

dois estranhos na sala. Depois de alguns
instantes, Jair resolve socializar:

LIlDO II. LIlDO - GLOBO· 18H
Constância conversa com Umberto, para que o advogado possa defendê

Ia da acusação de Isabel. Diva depõe a favor de Isabel. Diva acusa Luciano
de ter deixado fotos de Manuel Loureiro no seu camarim, sem saber que foi
Neusinha. Edgar se preocupa com a demora de Isabel, que está com Melissa.
Jonas avisa a Carlota que Augusto é um charlatão. Catarina fica apavorada,
ao saber por Edgar que Melissa foi para a escola com Isabel.

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO. 19B
Roberta e Nando ignoram a presença de Juliana. Felipe diz que não vai

sair da delegacia com Otávio e Charlô. Nenê exige que Veruska consiga um

cargo na diretoria das lojas Charlo's. Nandp afirma a Dino que esquecerá
Juliana. Juliana sofre por causa de Nando. Felipe fica com raiva por sonhar
com Roberta. Roberta pede para Fábio adiantar o pagamenio de Nando.
Nieta pede a Dino que volte para casa. Otávio fala para Veruska que não
aceitará as exigências de Nenê. Kiko tenta chamar a atenção, de Roberta.
Nando decide comprar uma joia para sua noiva. Juliana fala para Vânia que
precisa esquecer Nando. Kiko e Analú imploram que Felipe impeça o ca

samento de Roberta. Nando entrega a aliança que comprou para Roberta.
Carolina disfarça o ciúme e a raiva de Zenon. Otávio ouve Charlô e Olívia

,

falando sobre o detetive que ele contratou. Felipe procura Nieta e revela que
tem um plano para separar Nando e Roberta.

SIlLVEJORGE·GLOBO.21B
Lucimar conta para Theo que Morena está envolvida com drogas. Pescoço

fica fnustrado ao saber que Delzute comprou o material de que precisava. Érica
arruma suas malas para viajar. Helô pede para falar com Lucimar. A delegada
questiona Lívia sobre o sumiço de Morena. Stênio tira Wanda da cadeia. Berna
fala para Lena que Helô acabou com seu casamento. Sheila a,firma a Lucimar

que não sabe nada sobre Morena. Rayarie vê Pescoço na laje de Vanúbia. Diva
insinua que Morena 'fugiu com Russo. Stênio foge de Berna. Lívia conta para
Wanda que Morena a, denanclou. Esma manda Ekram bloquear o número de
Bianca no celular de Zyah. Celso e Amanda pegam com o detetive as fotos de
Antônia e Carlos juntos. Helô pega os vídeos da segurança do hotel. Berna leva
Aisha para a casa de Helô. Morena se preocupa com Lívia.

* C» resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal

- Senta aí.
- Ah, obrigado. Tá passando o quê?
- Jogo.

,.

- Legal.
- Cervejinha?
- Cervejiiinha! Responde Paulo,
mostrando certa empolgação.
- Amendoim?
- Amendoiiirnm. Diz Paulo novamente.
Os dois estranhos dividem "uh" e "na
trave" e "quase" e "juiz ladrão" até o fim
do jogo, quando Jair diz:
- Gosta de Playstation?
- Gosto.
- Vamos jogar?
- Certeza.
Passadas algumas horas, Marilse e

Ana saem do quarto, se abraçam e se

despedem, dizendo que precisam se

encontrarmais vezes. Paulo diz "tchau',
Jair responde "tchau, apareçamais vezes".
Jair repara Marilse inquieta:
- Tudo bem, querida?
- Sei lá, aAna não émesma. Já não temos
tanta afinidade.
- Que pena. Gostei tanto do rapaz, temos
muitas afinidades.

Envie a foto do seu animalzinho para ,

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um �.
companheiro de estimação nas páginas do_FacebookedaAjapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

.

O boxer Harghus completa 9 felizes anos hoje e

recebe um carinho super especial de Pablo e Danuza

Aniversariantes
1/2 Igor Zalewiski Paulo Kreu!zsch

Ingomar Bruns Rafael Lãzzarotto
Alecio Finatelli Irineu Breis Ricardo Puf!

� Alice F. de Oliveira Jaime l-. Bienert Rita Karsten
Almir Gieser Jaime:l(!is Bienert Rogerio Finta

Alzira Becker Jaison 'Soares Rogerio Francenes

Augusto Verbinen Jonathan Dabi Rosalia Piazera

Cintia Fischer Keteline da Rosa RudiButtendorf

I
Diego Francisco Schwirkowski Maria L Andrade Sabrina Fuck

Dorivallbanez Milena R. N. Hertal Willian C. Pablo

Eliandra Avila do Anjos Moacir Romig Zulmira Tornelin
Eliane Massaia Olmir Cioatto

: li! III
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Horóscopo
CVl ÁRIES

-

I
-

As parcerias contam com ótimas vib

rações no campo afetivo e profissional.
Mas, as suas necessidades amorosas
podem bater de frente com os seus in
teresses de trabalho. Talvez seja preciso
sacrificar uma para que a outra possa

-

crescer. Cor. vermelho_

\..i TOURO ,c _

U' Hoje; você pode sentir �ma neeessldade-
"

maior de aperfeiçoar os seus conheci:
mentos. Mudanças profundas devem
marcar o ambiente de trabalho. Não
corwém se descuidar da saúde nesta
Sexla. Um tratamento aJtemativo pode

- vir a éalhar. Cor. verde.

G�EOS
Hámomentos em que certas mudanças
são necessárias. Pode haver um trans- "I
bordemehto de emoções e problemas

IJ�que você vinha ,entando evitar, mas .,

que agora não será possível ignorar. O
romànce conta com o apoio especi31 das
estrelas: aproveite! Cor. roxo. fi.
cANCER

§ Cuidado com a interferência da famma
no que diz respeito às suas amizades:
estabeleça limites. Quem é autônomo
contará com a ajuda das estrelas. À
noite, um pouco mais de intimidade
estimulará a sua vida amorosa. Cor.lilàs.

J[

LEÃo
Atenção com perda de dados ou mal-
entendidos entre colegas, principalmente

Ino ambiente de trabalho. Sua saúde

,".
anda frágil, por isso, fique atento(a)! A
dois, há boas chances de receber uma
declaração de 'amor daquele alguém
especial. Cor. amarelo.

VIRGEM
Tudo o que você conseguir será por
meio do seu esforço e da sua dedicação,
então não acredite em promessas de
dinheiro fácil ou poderá ter prejuízos.
No amor, excelente momento para
demonstrar todo seu zelo e dedicação ao
seu par. Cor. cinza

URRA.n.
O astral anda meio tenso em famma.

Mas, em compensação, sua criatividade
vai dar as cartas no ambiente de I
trabalho e você conseguirá aliar respon
sabilidade e díversão. No campo afetivo,
o astral é de grande descontração e

sensualidade. Cor. branco.

_'

ESCORPIÃO
Alguns aborrecimentos não estão
descartados, então, vigie suas palavras
para evitar mal-entendidos com as

pessoas ao seu redor. Você estará mais
à vontade na privacidade do seu lar. No

romance, é melhormanter a discrição.
Cor. tons escuros. I

II'"
Fuja de brigas ou discussões improdu-
tivas com as pessoas do seu convívio.
A comunicação será o seu maior tJ:unfo
seja no trabalho ou na sua vida senti
mental. Este é um bom dia para quem
deseja fazer uma reconciliação amorosa. �I
Cor. azul-claro. 'I

I

SAGITÁRIO

VL CAPRiCÓRNIO

'p Não insista para que as coisas sejam
feitas sempre do seu jeito, pois alitudes
extremas podem pôr a perder tudo o que
você já conquistou. Mantenha a calma
diante dos problemas! Há uma tendência
a deixar a vida amorosa em segundo
plano. Cor. verde:

� AqUÁRIO
AN'\ Não deixe que a apatia acabém predom

inando. Se algo não aconteceu como
esperava, tente se. conformar e seguir
em frente. No amor, sua diplomacia pode
conbibuir para amelhoria do seu relacio
namento afetivo. Cor: vermelho.

\ I PEIXES

TI' É conveniente manter um certo afasta
mento dos seus amigos a fim de protelar
discussões, pois podem ocorrer intro
missões desnecessárias e prejudiciais à
amizade. O dia pede que você zele mais

por sua privacidade. Cor: azul-claro.
I i " i II , ii r r l II, I I,
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CABANACULT

'V�ck "

wn coiidiana
Por Marcos Rigol
Hoje, escrevo sobre um assuntomuito
interessante: o que anda acontecendo

com o nosso velho rock.Venho de uma geração em que o rock no Brasil estava em

pleno auge, surgindo banda de todos os Estados, de Norte a Sul. Anos mais tarde,
comecei a ler eme informarmais sobre esse movimento, e então percebi que
se tinha uma "ideologia", as letras eram de sentimentos demudança, protestos,
cotidiano, falava de paixões e amores. Num dia desses, estava assistindo um
programa que falava sobremúsica, e nele estava sendo entrevistado um grande e

bem sucedido produtor de várias bandas de sucesso.A ele foi perguntado: Qual é
o estilomais difícil de fazer sucesso hoje? Ele, sem pensar, já respondeu: o rock! O
repórter ficou olhando com cara de espanto! Tanto que elemesmo percebeu a
surpresa. Então mais umavez o entrevistador pergunta? E por que? Ele responde:
é que se criou uma ideia de que rock não vende, que som de guitarras são
barulhentas, e que muitas bandas estão gravando emostrando seus trabalhos
fora do país, onde elas encontrammais espaços. Fico triste em ouvir de um

grande produtormusical essas palavras, mas acho sinceramente que deixamos'
que essamentalidade tomasse conta damídia, porque perdemos a essência das
coisas, as pessoas estão se conformando com tudo, amídia dominando e ditando

que estilo musical é "bonitinho" nomercado fonográfico, e o que vende bem.
ROCK ÉATITUDE, é fazer bem feito, é acreditar no seu trabálho e talento, é fazer
a diferença. Será que precisamos voltar aos anos 70, 80 e 90, aprender com esse

'movimento? Ou começar por nós mesmos nosso movimento? Assim,
quem sabe, o bom e velho Rockvolte a ter seu valor e e,spaço no Brasil. '�""""�,

Está aí uma coisa que nos surpreendeumuita essa semana no "Face". A equipe
fortíssima da Lico Bar, com o comando do grande bruxo Není Iunkes, postou
um cartaz da bandaThe Police Tribute com data marcada para Jaraguá do Sul!

'

Você que curte um rock, que gosta de sair de casa para curtir uma banda ao

vivo, quantas vezes já viu uma banda cover de The Police? Raridade, né? Pois é,
..

pensamos arnesma coisa. É difícil encontrar bandas tributo do The Police, mas o
importante é que essa banda de Brasília/DFmandamuito mesmo. Conferimos
os vídeos deles noYoutube e o trabalho dos caras é simplesmente demais. A
banda vem pra Iaraguá do Sul no diÇl23 de fevereiro. Faça sua reserva agora
mesmo e garanta já o seu lugar na Lico Bar!
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'�enutIlC
O Femusc 2013 acaba �amanhã! Não perca. '.:v
tempo e confira no www.femusc.com.br a

programação para hoje e amanhã e vá prestigiar esse
belíssimo, evento. Ótimo programa para a família!

Agenda
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Por Luciana
Hasse Krepsky,
nutricionista
CRN/SC 0095

Verão) época de calor e de
comer mais frutas. São refres
cantes, hidratam, repõem sais
minerais e vitaminas, contém
fibras e efeitos funcionais im

portantes.. A laranja é uma

das frutas mais presentes no

cardápio dos brasileiros, não

importando sua variedade, é

suculenta, gostosa, faz bem ao

organismo e é pouco calórica,
pois oferece 45 calorias a cada
100 gramas. Pode ser consumi
da ao natural, em sucos ou no

.preparo culinário de doces e

bolos.
A origem da láranja é con

troversa, i:nas de acordo com o

botânico Manuel Pio Correa, o

cultivo da fruta remonta a um

período de mais de 2000 anos

a.C. e como outras especíes do
gênero citrus, se originou no

Continente Asiático
Os portugueses foram res

ponsáveis por trazer a fruta

para o Brasil, logo após o des
cobrimento, no século 16.

Na tradução de vários idio
mas, as laranjas são considera
das as cobiçadas "maçãs doura
das", tidas pela mitologia grega
e também pela mitologia nór
dica como a fonte da eterna ju
ventude. São Paulo (Brasil) e a

Flórida (EUA) são responsáveis
por 40% da produção mundial
de laranja. Os benefícios nu-

tricionais do consumo de la

ranjas ficaram, durante anos,
associados ao elevado teor de
vitamina C (nutriente antioxi
dante e cofator na biossíntese
do colágeno, da carnitina e de

neurotransmissores), potássio
(mineral envolvido no estímulo
neuromuscular, transmissão de

impulsos nervosos e equilíbrio
osmótico), carotenóides (com
posto antioxidante) e fibras (re
lacionadas à manutenção do
hábito intestinal e peso saudá
vel, e ao controle dos níveis de
colesterol e glicemia).

Hoje, os estudos estão bas
tante voltados para os flavonói
des cítricos, dos quais a laranja

Tudo ótimo!
-,

Filé de peito de frango ao lDolho
de laranja, cenoura e" gengibre

t;

lkg de filé de peito de frango (em torno de 6 filés)
3 cenouras descascadas
1 xícara de chá de suco de laranja
5 colheres de sopa de manteiga
1 colher de sopa de farinha de trigo
1 colher de sopa de gengibre fresco ralado
sal a gosto
pimenta-da-reino pretamoída na hora a gosto

"

No liquidificador, bata a cenoura com metade do suco de laranja, coe e

reserve. Aqueça uma panelamédia com 3 colheres de sopa de manteiga
e acrescente a farinha. Deixe dourar. Junte o suco coado e deixe cozinhar,
em fogo baixo, até ficar consistente. Acrescente o gengibre, a outra metade
do suco de laranja, tempere com sal e pimenta-da-reino e retire do fogo.
Misture bem e reserve. Distribua os filés de frango em uma grelha e leve
à churrasqueira (também pode ser feito em grill ou em chapa). Asse-os
virando de vez em quando, para que fiquem dourados por igual. Sirva o

molho sobre os filés com o acompanhamento de sua preferência.

tem a hesperidina, composto
antioxidante, anti-inflamatório
e anticarcinogênico. Estudos
têm demonstrado também que
o consumo de laranjas benefi
cia o aumento da resistência da

parede vascular, com diminui

ção da permeabilidade capilar, -

levando a resultados como re

dução da pressão diastólica em

indivíduos.
Outros estudos apontam

também que o consumo de

laranjas leva à redução signi
ficativa de colesterol total. e
aumento de HDL (bom coles
terol). Portanto, o consumo

de laranja tem ação preventiva
ao câncer, pois seus flavonói-

www.ocponline.com.br

des cítricos podem diminuir a

capacidade de proliferação de
células cancerosas e é poderosa
aliada contra os altos níveis de

colesterol, prejudicial à saúde:
Nutricionalmente, a laran-.

ja é boa fonte de-vitamina C,
folatos, vitamina A, além de
minerais como potássio, se

lênio, magnésio etc. Auxilia o

organismo a absorver o ferro
de outros alimentos. Três frutas
.díãrias é o consumo mínimo
recomendado pela FAO/OMS.
Entre estas inclua uma laranja
diária. Isso val fazer diferença
no consumo de fotoquímicos
e antioxidantes, tornando sua

vidamais saudável e produtiva!
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Previsão do, Tempo

Predomínio
de sol em se

,.J
.. '

Instável Parcialmente
Nublado

Amassa de ar seco permanece Ensolarado

atuando sobre o Sul do Brasil
mantendo o tempo estável
'com predomínio de sol em

'

todas as regiões de se. Nas
regiões doVale do Itajaí,
Ploríanópolis, Planalto e

Litoral Norte,mais nuvens
com chuva fraca e isolada no
início e final do dia, devido ao

efeito da circulação marítima.
Temperatura em elevada.

Nublado Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
·6h Leste 6km/h 91

·9h Leste 6km/h 97
• 12h Leste-Nordeste 9km/h 91
• 15h Leste-Nordeste 15km/h 59

5mm

80%• 18h Leste-Nordeste 17km/h 54
de possibilidade

• 21h Leste-Nordeste 11km/h 72 de chuva.

Tirinha

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
Região �'�

AMANHÃ
MíN: 22°e
MÁX 300e

DOMINGO JMíN: 22°e
MÁX: 300e

SEGUNDA
MíN: 15°e
MÁX: 26°e

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 7h53: 1,3m • 5h54: 1m
• 19h49: 1,3m ·15h51: 1m

3/2 • Baixamar • Baixamar
• 4h23: O,6m ·lh47: O,5m

e NOVA
Tábua ·11h36:0,4m • 9h49: O,4m

10/2 das marés II.ia; Imbi!uba
• Preamar • Preamar

._ CRESCENTE' 17/2
• 4h47: O,9m • 8h56: O,4m
• 17h47: 1m • 16h56: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 25/2
• 10h12: O,4m • Oh15: O,2m
• 22hOl: O,4m • 12h45: O,3m

Palavras Cruzadas

2 4 5 7 8 9HORIZONTAIS
1. Cravar; O meio do ... plug�e
2. Aquele que usa processo cromo litrográfico que

imita pintura a óleo 2
3. Ireieito hábitual; ,vibração harmônica
4. De preço exorbitante; O aposento nobre da -3

casa

5. Apertado 4

6. Depois, em italiano I Uma deficiente visual
5

7. (Fig.) Fazer desaparecer
8. Tornar independente 6

,..-
9. (Fig.) Abrigo, refúgio
10. Fricção entre dois corpos / As iniciais do apre- 7

sentador da TV Globo Bonner
11. O cantor Borges, de "feira Moderna" ; A escri- 8

tora Zélia (1916-2008) -9
12. Um tipo de cerveja/ As iniciais do revolucioná-

rio russo Trótski (1879-1940) 10
13. Base de montanha; Porção de objetos leiloa-

dos de uma única vez. 11

VERTICAIS 12

1. Instrumento agrícola composto de haste terrní-
13

nada em duas ou três pontas; País do Reino
Unido cuja capital é Cardiff

2. (Anat.) Osso da bacia / Em que há muito Iodo
3. Autopsiar; Caixa Postal
4. (Pop,) Pequeno pedaço de qualquer coisa/ Em,-

barcação de velas, de dois mastros
5. Assembléia Geral Ordinária I Estender ao com-

prido
6. Sigla do estado de Boa Vista; Eclesiástico
7. Aparelho usado na prática do vôo livre
8. A ciência que trata dos discos voadores; O Dis-

n�y (1901-1966), criador dos persoJiagens Tio
Patinhas, Margarida etc,

9. Bala aromatizada à base de amido / Prego cuja
ponta se volta para cima.

3 6

•

II

II
, II
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EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos

apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (crês)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 237300/2013 Sacado: CUBICO INDUSlRlA DE MAQUINAS L

Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO 1890 - JARAGUA ESQU - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente: ACOSAMERlCA ITDA Sacador. - Es

pécie: DMI - N'Titulo: 8368/B - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 926,86
- Data para pagamento: 06/02/2013- Valor total a pagar R$1.003,71 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 926,86 - Juros: R$ 1,54 Emolumentos: R$ 12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 237063/2013 Sacado: CUBICO INDUSlRlA DE MAQUINAS
ITDA Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO 1890 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89253-100 Cedente: S1EELROOL INDUSTRIAMEIALURGICA ITDA Sa
cador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 2851-01- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 571,25 - Data para pagamento: 06/02/2013- Valor total a pagar R$647,14
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 571,25 - Juros: R$ 1,33 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 237228/2013 Sacado: CUBICO INDUSlRlA DE MAQUINAS
ITDA Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO 1890 1 AND - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89253-100 Cedente: SANTAROLROLAMENTOS BWMENAU ITDA
Sacador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 720029.1- Motivo: falta de pagamentoVa
lor. R$ 654,78 - Data parapagamento: 06/02/2013-Valor total a pagarR$730,43
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 654,78 - Juros: R$I,09 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 237241/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRlA DE MAQUINAS
ITDA Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO 1890 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89253-100 Cedente: BAUMANN INDUSlRlA E COMERCIO DE ACOS
ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 55594 1/3 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 668,00 - Data para pagamento: 06/02/2013- Valor total a
pagar R$744,11 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 668,00 - Juros: R$
1,55 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$14,71

Apontamento: 237242/2013 Sacado: CUBICO INDUSlRlA DE MAQUINAS
ITDA Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO 1890 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89253-100 Cedente: BAUMANN INDUSlRlA E COMERCIO DE ACOS
ITDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 53970 3/3 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 463,96 - Data para pagamento: 06/02/2013- Valor total a
pagar R$539,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 463,96 - Juros: R$
1,08 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$14,71

REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL-ESTADODESANrA CATARINA
Tabelionato do Munícípío e Comarca deGuararnlrim - CHRIS1l\ INGE

HIILEWAGNER, Interventora
Rua28 deAgosto ne 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

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

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta

serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados
a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no trfduo legal (3
dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser la
vrado e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve
ao fato de a(s) pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domiciliadals) fora da Circunscrição Geográfica da Serven
tia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c
1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 41085 Sacado: ADEMAR LUIZ DENKER CPF: 675.492.419-53

Endereço: Rua 28 de Agosto n' 49, Nova Esperança, 89270-000, Guarami
rim Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULeS PECAS SERVlCOS ITDA C�J:
79.501.862/0001-58 Número do Título: 0045448002 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM
Data Vencimento: H/0I/2013 Valor.179,00 Liquídação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 40926 Sacado: ANDREIA RUON CFF: 834.753.899-91 Endereço:
Rua Ervino Hanemano n' 201, Avai, 89270-000, Guaramirirn Cedente: SHO
CKFORCE INDUSlRlA COMERCIO E MANlITENCAO DE PRODUTOS ELE
TRO-AGUSTICOS ITDA - ME CNPJ: 13.872.582/0001-48 Número do Título:
1198/002 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXA ECONO
MICA FEDERAL DataVencimento: 08/01/2013 Valor. 390,00 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15"00

Protocolo: 40923 Sacado: CESARLUIZ 2AMBONJ CPF: 838.637.539-68 En

dereço: Rua Athanasio Rosa n' 427, Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente:
VLJ EMPREENDIMENTOS !MOBIlJÁRlOS LIDA CNPJ: 14.979.112/0001-40
Número do Título: M36/03 Espécie: Duplicata de Venda Mércantil por indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data
Vencimento: 10/01/2013 Valor. 330,00 Iíquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41189 Sacado: CHAMADISTRIBUIDORA DEMERCADORIAS ITDA
ME CNPJ: 09.193.039/0001-47 Endereço: Rua Leopoldo Friedel - Loteamento
n' s/nO,OhadaFigueira, 89270-000,GuaramirirnCedente:COPACOL - COOPE
RATIVA AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPT: 76.093.731/0001-90 Número
do Título: 0027542703 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Ven
cimento: 18/01/2013 Valor. 1.689,06 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$13,87, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41190 Endereço: Rua Leopoldo Friedel- Loteamento n' s/n', Oha
da Figueira, 89270:000, Guaramirirn Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.73110001-90 Número do Tí
tulo: 0027542702 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASlL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
11/01/2013- Valor: 1.688,54 Líquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$13,87, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41191 Endereço: Rua Leopoldo Friedel- Loteamento n' s/n', Ilha
da Figueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: COPACOL - COOPERATIVA

.

AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.731/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027542701 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento:
04/01/2013 Valor.l.688,54 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 13,87, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41192 Endereço: Rua Leopoldo Friedel- Loteamento n' s/n', llha
da Figueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.731/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027397303 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento:
1lI0112013 Valor. 969,20 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$
13,87, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41193 Endereço: Rua Leopoldo Fríedel- Loteamento n' s/n', Ilha
da Figueira, 89270-000, Guarantirim Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.131/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027397302 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento:
04/01/2013 Valor: 968,90 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$
13,87, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41194 Endereço: Rua Leopoldo Friedel- Loteamento n' s/n', Oha
da Figueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.731/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027397301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre-

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

_ _

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCA FEDERATIVADO BRASIL ES1l\DO DE SAN1l\CPJARJNA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUA DO SUL- SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 237243/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS
ITDA Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO 1890 - Iaragua do Sul-SC -

CEP: 89253-100 Cedente: BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS
ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 54786 2/3 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$997,00 - Data para pagamento: 06/02/2013-Valor total a pagar
R$1.073,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 997,00 - Juros: R$ 2,32
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Di

ligência: R$14,71

Apontamento: 237244/2013 Sacado: D PBA MALHAS ITDA Endereço: R
TOSETHEODORO RIBEmO, 1061 - ILHADAFlGUElR - JARAGUADO SUL-SC
- CEP: 89258-000 Cedente: NR AVIAMENTOS ITDA EPP Sacador. - Espécie:
DMI- N'Tltulo: 000.001.228 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 642,00 -

Data para pagamento: 06/02/2013-Valor total a pagarR$718,80 Descrição dos
valores: Valor do título: R$642,00 - Juros: R$I,49 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: .236919/2013 Sacado: DIONEI WAITER DA SILVA Endereço:
RUA NELSON NASATO 21 APTO 305 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-
040 Cedente: PODER !MOVETS LIDA ME Sacador: - Espécie:DMI- N'Titulo:
0000025299 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 783,77 - Data para paga
mento: 06/02/2013- Valor total a pagar R$856,97 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 783,77 - Juros: R$ 3,39 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96
.--- _------_._----------_._._---------------------�-------------_ _---------

Apontamento: 237129/2013 Sacado: EZEQUIELFELlÍARDo ALVES Endere- .

ço: RUA JOSETHEODORO R1BEm03476 - JaraguádoSul-SC- CEP: 89258-730
Cedente: COOPERATIVA DE ECON E CREDMUTUO DOS PROF CREA Saca
dor.MONTEIROAUTO CENTER Espécie: DMI- N'Titulo: 13661/0001- Moti
vo: falta de pagamentoValor. R$ 203,00 - Data para pagamento: 06/02/2013-
Valor total a pagar R$279,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 203,00
- Juros: R$ 0,94 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 237284/2013 Sacado: FERNANDO SAMUEL FODI Endereço:
RUA JOAO JANUARlO AYROSO 2700 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Sacador. ALBERTON GASES
INDUST LIDA ME Espécie: DMI - N' Titulo: 1065 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 260,00 - Data para pagamento: 06/02/2013- Valor total a
pagar R$335,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 260,00 - Juros: R$
0,69 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 237066/2013 Sacado: FLAVMAQ ITDA - ME Endereço: RUA
JOAO JANUARlO AYROSO 2700 - JAR ESQUERD - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89253-100 Cedente: SUCATAS INDAlAL ITDA Sacador. - Espécie: DMI
- N'TItulo: 5301.1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 973,25 - Data para
pagamento: 06/02/2013- Valor total a pagarR$1.05O,08 Descrição dos valores:

sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
28/12/2012 Valor. 968,90 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$
13,87, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41195 Endereço: Rua Leopoldo Friedel- Loteamento n' s/n', Ilha
da Figueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.731/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027341903 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante:BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento:
10/01/2013 Valor. 1.827,16 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$13,87,Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41196 Endereço: Rua Leopoldo Friedel . Loteamento n' s/n', Oha
da Figueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.731/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027341902 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
03/01/2013 Valor. 1.826,60 Iíquídação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$13,87, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41197 Endereço: Rua Leopoldo Friedel - Loteamento n' s/n', Ilha
da Figueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL CONSOlAll\ CNPJ:.76.093.73I/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027341901 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
27112/2012 Valor: 1.826,60 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$13,B7, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41198 Endereço: Rua Leopoldo Friedel- Loteamento n' s/n', Ilha
da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.731/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027157303 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
30/12/2012 Valor. 746,55 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$
.13,87, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41199 Endereço: Rua Leopoldo Friedel- Loteamento n' s/n', Ilha
da Figueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.731/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027157302 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASlL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
23/12/2012 Valor. 746,32 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$
13,87, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 412oollndereço: Rua Leopoldo Friedel- Loteamento n' s/n', Ilha
da Figueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.731/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027157301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
161l2/2012 Valor. 746,32IJquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$
13,87, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41201 Endereço: Rua Leopoldo Friedel- Loteamento n' s/n', Ilha
da Figueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.731/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027047903 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASlLSA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento:
25/12/2012 Valor. 1.747,91 Liquidação apõs a intimação: R$12,25, Condução:
R$13,87, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41202 Endereço: Rua Leopoldo Friedel- Loteamento n' s/n', Oha
da Figueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.731/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027047902 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento:
18/12/2012 Valor. 1.747,38 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 13,87, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41203 Endereço: Hua Leopoldo Friedel- Loteamento n' s/n', Ilha
da Figueira, 89270-000, Guàramírim Cedente: COPACOL - COOPERATIVA
AGROINDUSTRlAL CONSOlAll\ CNPJ: 76.093.731/0001-90 Número do Tí
tulo: 0027047901 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
1lI12/2012 Valor. 1.747,38 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$13,87, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41097 Sacado: DNA PRODUTOS PARA ES1l\MPARJA ITDA CNPJ:
14273.588/0001-61 Endereço: Avenida lzidio-Caríos Peixer n' s/n', Ilha da Fi
gueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: MUNDIALQUADROS EDESENHOS
ITDACNPJ: 06272.029/0001-09 Número do Título: 3845/4 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Ven
cimento: 12/01/2013 Valor. 2.748,40 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$13,87, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41106 Sacado: EVANDRA JUCARA VONZ CFF: 036.340.569-08

Endereço: Rua Aldano Tose Vieira n' 102, Avai, 89270-000, Guaramlrim Ce
dente: TOAO LUIZ ROSA DE BEM CPF: 097.068.449-53 Número do Título:
03007120479 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAl. DataVencimento: 10/01/2013 Valor: 754,60 Liquida
ção após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital:
R$15,00

Protocolo: 40820 Sacado: FRANCIELE PRUSSE - COMERCIO ECONFECCOES

Valor do título: R$ 973,25 - Juros: R$ 2,27 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

-------------------- Apontamento: 237236/2013 Sacado: FLAVMAQ ITDA - ME

Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO 2700 - TAR. ESQUERD - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente: SUCATAS INDAIAL ITDA Sacador:

Espécie: DMI - N'TItulo: 5241.2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 562,00
- Data para pagamento: 06/02/2013- Valor total a pagar R$637,68 Descrição
dos valores: Valordo título:R$562,00 - Juros:R$ 1,12 Emolumentos: R$ 12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 237235/2013 Sacado: FLAVMAQ ITDA ME Endereço: RUA
JOAO JANUARlO AYROSO 2700 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-100
Cedente: SUCATAS INDAlAL ITDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo:
5318.1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 360,00 - Data para pagamento:
06/02/2013-Valor total a pagarR$435,28 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 360,00 - Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 236819/2013 Sacado: GUSThVO BORGES DE SOUZA Ende

reço: RUA JOAO PLANINCHECK 1371 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-
220 Cedente: DJ COMIJNJCACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS Sacador.
- Espécie: DMI- N'TItu1o: 0000568011- Motivo: falta de pagamento Valor. R$
925,00 - Data para pagamento: 06/02/2013-Valor total a pagarR$1.005,65 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 925,00 - Juros: R$2,15 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 237288/2013 Sacado: J.Y.M. GRAFlCA EEDITORA ITDA Ende

reço: RUA PRES.EPI1l\ClO PESSOA,1301 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC
CEP: 89251-155 Cedente:AKABGRAF ITDA-EPP Sacador. - Espécie: DMI- N'
Titulo: 152 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 80,17 .: Data para pagamen
to: 06/02/2013- Valor total a pagar R$153,18 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 80,17 - Juros: R$ 3,20 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237290/2013 Sacado: J.Y.M. GRAFICAEEDIlDRA ITDA Ende

reço: RUA PRES.EPI1l\CIO PESSOA,1301 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC
CEP: 89251-155 Cedente: AKABGRAF ITDA-EPP Sacador: - Espécie: DMI- N'
TItulo: 161- Motivo: falta de pagamentoValor: R$180,00 - Data para pagamen
to: 06/02/2013- Valor total a pagar R$256,11 Descrição dos valores: Valor do
título: R$180,00 - Juros: R$ 6,30 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237292/2013 Sacado: J.V.M. GRAFICAE EDIlDRA ITDA Ende

reço: RUA PRES.EPI1l\ClO PESSOA,1301 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89251-155 Cedente: AKABGRAFITDA-EPP Sacador. - Espécie:DMI � N'
TItulo: 155 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 311,70 - Data para pagamen
'to: 06/02/2013- Valor total a pagar R$393,87 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 311,70 - Juros: R$ 12,36 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:

CNPT: 13.032.991/0001-36 Endereço: Rua Entilio Prusse n' 35, Nova Esperan
ça, 89270-000, Guaramirirn Cedente: ZANom SA CNPJ: 78.256.336/0001-07
Número do Título: 0136517/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SÁ - BANCO MUITlPW Data
Vencimento: 05/01/2013 Valor. 129,91 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, EditàI: R$ 15,00

Protocolo: 40887 Sacado: lLlANE KANCZEWSKl UBINSKl CFF: 769.814.289-
20 Endereço: Rua Vitor Marcacini n' 262, Avai, 89270-000, Guaramirirn Ce
dente: COOPERATIVA DE CRÉDIlD DE UVRE ADMISSÃO DEASSOCIADOS
DE GUARAMIRlM - CREVlSC CNPJ: 10.143.743/0001-74 Número do Título:
00000I/OOO4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASlL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
10/01/2013 Valor. 318,ooIJquidação após a intimação: R$12,25,Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41079 Sacado: 10NE VALCANAIA CFF: 000.643.759-19 Endere

ço: Rua Valeria Valcanaglia n' s/n', Avai, 89270-000, Guaramirirn Cedente:
VALCANAlAAUTO PEÇAS ITDA ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do
Título: 6271/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
14/01/2013 Valor: 310,66IJquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41212 Sacado: IAIRTlETl CFF: 557.148.389-04 Endereço: Rodo
via BR 280, Km 53 n' s/n', Avai, 89270-000, Guaramirirn Cedente: VALCANAIA
AUTO PEÇAS ITDA ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 6101/03
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 15/0I/2013 Valor.
312,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41170 Sacado: TOSE AIITON DA SILVA CNPJ: 11.732.962/0001-51
Endereço: Rua marcioniJo dos Santos n' s/n, Corticeira, 89270-000, Guara
mirim Cedente: TANAINA BEPPLER CNPJ: 14.420.320/0001-05 Número do
Título: 000012 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
15/01/2013 Valor: 1.753,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41209 Sacado: MARIAAPARECIDA DE l:.IMA DE MIRANDA CPF:
031.482.089-27 Endereço: Estrada TIbagi n' s/n, Tibagi, 89270-000, Guara
mirim Cedente: TAVEL TARAGUAVEICULOS PECAS SERVlCOS ITDA CNPJ:
79.501.862/0001-58 Número do Título: 0043797004 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 18/01/2013 Valor: 157,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 20,53, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 40992 Sacado:MURJELJONAS)IMENFZGARCIACPF: 040.689.359-
47 Endereço: Rua Pe. Horacio Rabello n' 360, Amizade, 89270-000, Guara
mirim Cedente: BF BRAZIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ITDA EPP CNPJ:
97.551.532/0001-59 Número do Título: 01052012 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SÁ - BANCO
MULTlPW Data Vencimento: 15/01/2013 Valor. 5.000,00 Liquidação após a

intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41266 Sacado:NllZABRUCHCOMLCNPT: 14.722.328/0001-26 En
dereço: Rua Leopoldo Friedel ne 84, Ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirirn
Cedente: COOPERATIVA AGROINDUSlRlAL LAR CNPJ: 77.752.293/0001-98
Número do Título: 00250514 Espécie: Duplicata de Venda Mercaírtíl por indi
cação Apresentante: I1l\UUNJBANCOSADataVencimento: 21/01/2013 Valor.
2.211,80 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 13,87, Diligên
cia: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41292 Endereço: Rua Leopoldo Friedel n' 84, Ilha da Figuei
ra, 89270-000, Guaramirirn Cedente: SEGALAS AUMENTOS ITDA CNPT:
01.333.984/0001-95 Número do Título: 011917571 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADf.SCO SA. Data Ven
cimento: 17/01/2013 Valor. 1.533,10 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41297 Endereço: Rua Leopoldo Friedel n' 84, Ilha da figuei
ra, 89270-000, Guaramirirn Cedente: SEGALAS AUMENTOS ITDA CNPJ:
01.333.984/0001-95 Número do Título: 011917591 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Ven
cimento: 17/0112013 Valor.1.720,05 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$13,87, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41306 Endereço: Rua Leopoldo Friedel n' 84, Ilha da figuei
ra, 89270-000, Guaramirirn Cedente: SEGALAS AUMENTOS ITDA CNPJ:
01.333.984/0001-95 Número do Título: 011898711 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Ven
cimento: 16/01/2013 Valor. 1.165,70 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

'

Protocolo: 40929 Sacado: REINALDO RODIGER CPF: 453.721.799-53 Ende-

R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237154/2013 Sacado: JADE COND. ED. Endereço: GOVERNA
DOR JORGE LACERDA, 398 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-
390 Cedente: 1WI ELEV COM ASS TEC ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N'
Titulo: 6265 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 260,00 - Data para paga
mento: 06/02/2013- Valor total a pagar R$330,93 Descrição dos valores: Valor
do tínilo: R$260,00 - Juros: R$I,12 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237264/2013 Sacado: KRAUS & CATElAN ALEXANDRE ITDA
ME Endereço: RUA 25 DE JULHO 261 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000
Cedente: U54 INFORMATICA ITDA ME Sacador. - Espécie: DMI- N'Titulo:
093681212 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 250,00 - Datapara pagamen
to: 06/02/2013- Valor total a pagar R$325,39 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 237247/2013 Sacado: LAERCIO JOSIJ'FODI Endereço: RUA
ABRAMO PRADI 358 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-540 Cedente:
TUPER SA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 0058556/02 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 1.142,64 - Data para pagamento: 06/02/2013- Valor total
a pagar R$1.226,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.142,64 - Juros:
R$ 2,66 Emnlumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 236809/2013 Sacado: LEANDROFRONZA Endereço: RANGE
WTORINEW 78 APTO 302 BLC - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: CON
DOMlNlO RESIDENCIALAMARYWS Sacador. - Espécie: DMI- N'TItulo:
9200058673 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 152,56 - Data para paga
mento: 06/02/2013- Valor total a pagar R$218,18 Descrição dos valores: Valor
do título: R$152,56 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 236766/2013 Sacado: SIMADAUMENTOS ITDA- ME Endere

ço: RUA25 DE JULHO 2080 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-000Cedente:

QUASAR FOMENTO MERCANTIL ITDA Sacador: FRIGORIFICO RIO CERRO
ITDA Espécie: DMI - N'Titulo: 35524-1 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 384,00 - Data para pagamento: 06/02/2013- Valor total a pagar R$449,76
Descrição dosvalores: Valor do titulo: R$ 384,00 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal
"OCorreio do Povo", na data de 01/02/2013. Jaragúá do Sul (sq, 01 de feve
reirode2013.,

ManoelGustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 22

reço: Rua Hervino Hanemano n' 201, Avai, 89270-000, Guaramirirn Cedente:
DR T SOM E ACESSORIOS AUTOMaTIVOS lTIlA CNPJ: 05.234.31l10oo1-39
Número do Título: 0004061601 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apre
sentante: CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 08/01/2013 Valor.
46,86 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
24,50, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 40930 Endereço: Rua Hervino Hanemano n' 201, Avai, 89270-000,
Guaramirirn Cedente: D RTSOM EACESSORlOS AUTOMaTIVOS ITDACNPJ:
05.234.311/ooo1-39 Número do Título: 0004050101 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAl. DataVencimento:
08/01/2013 Valor. 554,27 Líquídação após a intimação:R$12,25,Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 41099 Endereço: Rua Hervino Hanemano n' 201, Avai, 89270-000,
Guaramirirn Cedente: SHOCKFORCE INDUSlRlACOMERCIO EMANIITEN
CAODEPRODUTOS ELETRO-ACUSTICOS ITDA - ME CNPT: 13.872.582/0001-
48Número doTítulo: 257/001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 12/01/2013 Valor.

458,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,0.0, Diligência:
R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 41162 Endereço: Rua Hervino Hanemano n' 201, Avai, 89270-000,
Guaramirirn Cedente: D RTSOM EACESSORlOSAUTOMaTIVOS ITDACNPJ:
05.234.311/0001-39 Número doTítulo: 004158301 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 15/01/2013 Valor: 137,85 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 40623 Sacado: RICARDO FERREIRA CFF: 066.080.419-00 En

dereço: Rua Lauro Zímermann, lateral Alwin Rau ne s/n', Centro, 89270-
000, Guaramirirn Cedente: SHOPING COM CER MAr DE CONSTR CNPJ:
10.272.769/0001-12 Número do Título: 31-32/5 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: I1l\U UNJBANCO SADataVencimento:
291l2/2012 Valor: 915,00 IJquidação após a intimação: R$12,25,Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 40870 Sacado: SARA PASTA CPF: 059_638.749-04 Endereço: Rua
Olimpio Jose Borges n' 4051, Avai, 89270-000, Guaramirirn Cedente: MARCOS
TOSE IREIS CNPJ: 8O_113.939/ooo1-00 Número do Título: SAR021 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SILSA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 14/01/2013 Valor. 155,00
Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 41069 Sacado: SIDNEYTHADEU STEIN CFF: 739.138.399-68 En

dereço: RuaVeronicaVenera ns s/n', Amizade, 89270-000, Guaramirirn Ceden
te: REGECAR RETIFICA DE CARCAÇAS ITDA ME CNFJ�85.404.283/ooo1-90
Número do Título: 1817 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVenci
mento: 20/01/2013 Valor. 950,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 40712 Sacado: TEM DE TUDO COMERCIO LIDA ME CNPJ:
05.428.611/0001-59 Endereço: Rua 28 de Agosto n' 2271, Centro, 89270-000,
Guaramirirn Cedente: METALURGlCA MOR SA CNPJ: 95.422218/0001-40
Número do Título: 0227599 01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM

DataVencimento: 10/0112013 Valor: 3.262,76 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41154 Sacado: TOKE ZERO ES1l\MPARJA E CONFECÇOES ITDA

CNPJ: 10.291.261/0001-61 Endereço: Rua Claudio Tomazeili n' 1889,VilaAmi
zade, 89270-000, Guaramirirn Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS
ITDA CNPJ: 06.272.029/0001-09 Número do Título: 090/2 Espécie: Duplicata
deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAl. DataVenci
mente; 15/01/2013 Valor: 460,00 Líquídação após a intimação: R$ 12,25, Con
dução:R$ 5,00, Diligência:R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41153 Sacado: TRANSACAO TRANSPORTES LIDA - ME CNPT:
11.152.338/0001-85 Endereço: Rodovia BR-280 - km 58 n' s/n, Centro, 89270-
000, Guaramirirn Cedente: MC AUMENTOS ITDA CNPT: 10.619.465/0001-89
Número do Título: 661 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/01/2013 Valor: 1.261,00
Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$24,50,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 40819 Sacado: TRANSCINI TRANSPORTES ITDA CNFJ:
15.764.205/0001-10 Endereço: Rua Petim Hackbarth n' 60, Avai, 89270-000,
Guaramirirn Cedente: FRONTAL PECAS E SERVIÇOS. PARA CAMlNHOES
ITDA CNPJ: 07.324.328/0001-02 Número do Título: 1124/01 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANrANDER

(BRASIL) S.A DataVencimento: 08/01/2013 Valor. 850,00 Liquidação após a

intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00
Guaramirirn, 01 de fevereim de2013.

CHRISTh INGEHILl.EWAGNER, Interventora
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Fiscalização
Na corridapara se

adequaràs exigências
Luciano Reck, sugeriu ainda a

instalação de exaustores para
melhorar a ventilação e sina

lização das saídas de emer

gência. "É preciso fazer o ge
renciamento de riscos. Além
da estrutura, será necessário

providenciar curso de combate
a incêndio para alguns funcio
nários", orientou. Nos outros

estabelecimentos vistoriados, a

equipe sugeriu pequenas ade

quações para melhorar a segu
rança. As exigências e orienta

ções vão fazer parte do relatório
daDefesaCivil e dos Bombeiros.
"Vamos continuar fiscalizando,
inclusive durante horário de

funcionamento", alertou o en

genheiro Luciano Reck.

Força-tarefa encontra problemas no Bar do
. Oca, que tem um show marcado para hoje

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

tuá, TheWay e Epic.
O relatório com as irregu

laridades encontradas no Bar
do Oca estarão disponíveis na

manhã de hoje, na Defesa Civil.
"Se o proprietário quiser fun
cionar neste final de semana,
deve comprovar que conseguiu
se adequar às normas de segu
rança", disse o diretor da Defesa

Civil, Maicon Leandro da Cos
ta. "Mas diferente do Parque de

Eventos, onde o problemamaior
era a falta de manutenção, no
bar a questão é estrutural."

O engenheiro chefe do CAT,

TIFAMARTINS Erva era cultivada por homem

que diz estar se tratando contra um. câncerIsolamento acústico feito.
com folhas de isopor e cai

xas de ovo, e a falta de portas
de emergência preocupam a

Defesa Civil e Centro de Ati
vidades Técnicas (CAT) dos
BombeirosVoluntários de Iara
guá do Sul e podem impossibi-

. litar o evento programado para
hoje à noite, no Bar do Oca.
Ontem à tarde, no terceiro dia
de vistorias a casas noturnas, a

equipe esteve também na Pa-

Crime

Plantação demaconha
O acusado plantou e- cuidava
dos pés de maconha em latas,
na casa da mãe dele, que era

contra o cultivo. As plantas se

rão enviadas para a perícia para
confirmar de que se trata de
maconha. O homem foi libera
do depois de prestar depoimen
to e vai responder pelo crime de
plantio e porte ilegal de droga
para consumo próprio.

Quinze pés de maconha fo
ram encontrados pela Polícia
Militar na tarde de ontem, no
bairro Tifa Martins, em Jaraguá
do Sul. Um homem de 28 anos

confessou que cultivava a plan
ta há dois anos. "Ele contou que
faz tratamento contra Q câncer
e por isso começou a consumir
e cultivar a droga", disse a dele

gada Lívia Marques da Motta.

LUCIOSASSI

Tentativa de estupro

Jovem consegue escapar
Dois homens encapuzados

teriam entrado pela janela em

um edifício do bairro Amiza

de, em Guaramirim, e tentado

estuprar uma mulher de 30

anos, por volta das 2h de on

tem. A vítima reagiu à invasão

e conseguiu telefonar para
o namorado. Assustados, os

. suspeitos fugiram e não foram
localizados pela Polícia. Em

depoimento na Delegacia, a

vítima não conseguiu descre
ver ou identificar os invasores.

)
t

SE,RVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
,

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

PEDIDO Alguns flUlCionários terão que fazer curso de combate a incendios

LICITAÇÃO N°: 8/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE DISCO DE CORTE
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 01/02/2013, das 7h30 às 11h30

e das 13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 15/02/201310 h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

SAMAE, na Rua Erwino Menegotli, n? 478 - Jaraguá do Sul - SC ou

no site:www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser

obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Guaramirim

Assaltantes invadem residência
equipamentos eletrônicos e

o carro, um Logan cinza, pla
cas MIL 8154, de Guaramirim.

A Polícia Militar foi acionada
e fez buscas na região, porém
ninguém foi detido.

Uma família de Guararni
rim sofreu um assalto, por
volta das 12h30 de ontem, no
Bananal do Sul. Dois assaltan
tes teriam parado a moto e,

encobertos com os capacetes,e

armados de um revólver 38,
renderam o proprietário da

residência, de 43 anos. Ele, a

filha e a sogra ficaram amar

rados dentro do banheiro, en
quanto os suspeitos roubavam

Ademir Izidoro
Diretor Presidente

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraçuá do 5\11,
SC.
O meíor objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar a dependente de
álcool e outras drogas. bem como orientar os

familiares em particular e a sociedade em geral.
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Campeonato Ca,ta�inense

Massoterapeuta de
fama internacional

Mauricio Leandro se junta ao grupo do [uventus,
substituindo Seco, que retornou à CSM Futsal

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

OJuventus continua for
talecendo sua comissão

técnica. A última novidade foi
a chegada do fisioterapeuta
Mauricio Leandro, bastante co

nhecido no mundo do futsal.
Ele aportou em Jaraguá do Sul
há 17 anos, para trabalhar em
uma clínica de fisioterapia com
seu tio. Dois anos mais tarde já
estava no futsal. O bom traba
lho realizado aqui o levou para
a Seleção Brasileira da modali -

dade, onde permaneceu até o

fato de voltar à cidade, ficando
mais perto da minha família",
admitiu. Outro fator decisivo
foi a amizade com o presidente

início deste ano. Rodou o mun- Ierrí Luft. "Já era amigo dele an
do com as equipes masculinas tes de assumir o clube. É uma

e femininas, mas uma notícia pessoa em quem confio".

inesperada o pegou de surpresa. Quanto à estrutura de traba

"Após os Mundiais masculino e lho, ele reconhece que ela está

feminino recebemos um comu- aquém daquela que estava acos

nicado dizendo que as comis- tumado. Porém, acredita que,
sões técnicas estariam sendo com o tempo, o Juventus voltará

desligada da CBFS", lembrou. a ser respeitado e as coisas irão

Foi então que apareceu o melhorar ainda mais pelos lados
convite do Iuventus, o qual do João Marcatto. "Existem al

aceitou de pronto. Agora, de- guns detalhes a serem melhora

seja escrever uma nova história dos, mas isso vai acontecer com

de sucesso no esporte, desta o tempo. É preciso confiar e acre
vez no futebol de campo. "Um ditar nas pessoas que estão aqui,
dos principais motivos para eu querendo reerguer o Iuventus"
aceitar o convite do clube foi o finalizou, otimista.

FELICIDADE Perto da família, Mauricio curte nova fase profissional no Juve

Copa Beira Rio de Futsal

Noite para definir os semífinalístas
A Copa Beira Rio de Futsal

define hoje seus semifinalistas.

Kaiapós e PQN já estão lá, pela
Chave A, e aguardàm a defini

ção da Chave B para conhecer
seus adversários. De momento

Coremaco e Baga estão mais

próximos da vaga e se enfren
tam às 20h.

A situação da Coremaco é
mais tranquila. Com seis pon
tos, se classifica com um em-

pate. O Baga precisa da vitória,
para chegar aos mesmos seis

pontos. Se empatar, torce con

tra aKiferro, que entra em qua
dra às 21h, contra o eliminado
Beira Rio.

Os atuais campeões jara
guaense precisam da vitória a

qualquer custo. Existe também
a possibilidade de um tríplice
empate na liderança da cha

ve, caso Baga e Kiferro vençam

seus jogos Neste caso, a deci
são dos semifinalistas se dará
nos critérios de desempate.

Abrindo a rodada no Beira
Rio Clube de Campo, a Kaiapós
joga contra o eliminado Global
Pisos, às 19h. A partida, válida"
pela Chave A, serve apenas para
cumprimento de tabela.

A Copa Beira Rio reúne oito

equipes, sendo preparatória ao

Torneio deVerão de Schroeder.

I I

Novidade

Torcidamostra sua força
EnquantoAvaí e Iuventus duelavam na noite de quarta-feira,

na Ressacada, um grupo de torcedores do tricolor se reuniu no
salão social do clube, para acompanhar a partida. Como o jogo
foi antecipado para às 19h30, muitos torcedores não tiveram

como se deslocar até a Capital. Aproveitando-se disso, a direto
ria instalou um telão, para que os torcedores pudessem assistir

ao jogo transmitido no sistema pay-per-view com comodidade.
E a iniciativa deu certo. Cerca de 200 torcedores compareceram
para torcer e ainda ajudaram o clube com o consumo no bar.

NINO DALLMANN /DIVULGAÇÃO

DEU CERTO Diretoria pretende repetir a ação
nos jogos fora de casa, com teleV1sionamento

Football

Seletiva dos
Breakers

O JaraguáBreakers promove
o seu tradicional 'try out' no
dia 16.A seletiva será aberta

para a quem nunca praticou
amodalidade. Estes podem
se inscrever antecipadamen
te na Casa das Piscinas. Tam
bém serão aceitas inscrições
momentos antes dos testes.
Para quem é ou foi atleta, o
procedimento é outro: de
vem enviar um e-mail para
prants@breakers.com.br.

ArthurMüller

Mutirão
no sábado

O mutirão de limpeza do
Ginásio Arthur Müller está
confirmado para amanhã.
A organização solicita que
os voluntários estejam lá
um pouco antes das 8h,
para a distribuição da ta
refa. Será necessário levar
vassouras, pás e enxadas.

Após a limpeza,
o local será lavado por
um caminhão pipa.
O objetivo é concluir a

limpeza até o meio-dia.
I . I,

Natação

Preparação
em Palhoça
Vinte e um atletas e oito

profissionais da equipeArroz
Urbano/PME de natação
estão em Palhoça, naGrande
Florianópolis, desde segun
da-feira. Lá participam de
um treinamento de oito dias
no ParqueAquático daUni
sul, visando a temporada de
2013. Durante o treinamento
será trabalhada a parte física,
psicológica, nutricional e
mental dos atletas.

Futsal

Verão com

16equipes
A comissão organizadora
do 20° Torneio deVerão, o
Aberto de Firtsal de Schro
eder já está selecionando
as equipes que irão partici
par da edição deste ano. A

expectativa é reunir entre
12 e 16 equipes na disputa,
todas convidadas pela or- .

ganização. O objetivo é au
mentar o nível técnico do

certame, que tem seu início

previsto para a segunda
quinzena de fevereiro.
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Da terrinha

Um jaraguaense
na Libertadores

Jogador Jean Deretti estreou na competição
na última quarta-feira, jogando pelo Grêmio

JARAGUÁ DO SUL
... . . jogadores da equipe da LDU.

Deretti tinha vencido a jogada
e preparava um contra ataque.
Mas teve de ser contido com

uma dura falta, que causou a

expulsão do jogador da LDU.
Minutos depois invadiu a área
rumo ao gol e também só foi

parado com falta. A torcida e os

demais jogadores pediram pê
nalti, mas o lance foi ignorado

Da redação

Jaraguá do Sul tem represen
tante na Taça Libertadores da

América. Na quarta-feira, o jo
gador jaraguaense Jean Deretti,
19 anos, estreou na competição
pelo Grêmio, na partida contra a
LDU. A equipe gaúcha garantiu
a suada conquista da vaga para
a fase de grupos ao vencer os

equatorianos nos pênaltis, de

pois do jogo terminar com a vi
tória de 1 a O, naArena Grêmio.

Deretti é natural de Jaraguá
do Sul e vibrou muito com a

estreia. Ele entrou aos 37 mi
nutos do segundo tempo no lu
gar de Elano, que foi o autor do
gol gremista. Pelo apresentado
na partida, mostrou garra e ta

lento. No primeiro lance com

a bola, o meia driblou um dos

"
A partida foi
emocionante.

Sem dúvida, até o

momento, o jogo
mais importante
que participei.
Jean Deretti,
meio campo

pelo árbitro.
"Esse dia ficará marcado

para mim. Foiminha estreia na

Arena, logo num jogo decisi
vo de Libertadores, que é uma

competição que sempre quis
disputar. A partida foi emocio
nante. Sem dúvida, até o mo

mento, o jogo mais importan
te que participeí. Espero que
venham outros compromissos
desses", declarou o meia.

Deretti foi incorporado ao gru
po principal do Grêmio depois de
chamar a atenção do treinador
Vanderlei Luxemburgo pelo bom
desempenho na equipe B do Grê
mio no Campeonato Gaúcho.
Jean Deretti já possui experiên
cias marcantes na carreira. Em

2012, ele participou como titular
da conquista da Seleção Brasileira
Sub-20 no Torneio Oito Nações,
disputado na África do Sul. No
mesmo ano, disputou o Catari

nense, pelo Figueirense, marcan
do um gol contra o Avaí. Esse ano
foi emprestado pelaequipe de Flo
rianópolis ao Grêmio.

PROMESSA Deretti é um dos principais nomes da equipe gremista no Gauchão

Piloto brasileiro

Luiz Razia é confirmado fia Fórmula 1
Felipe Massa, da Ferrari, não foi confirmado como piloto da

será o único brasileir.o nesta Marussia e vai realizar a sua es

temporada na Fórmula 1. Após treia na principal competição
longa negociação, Luiz Razia de automobilismo. "Conquistei

Competição

CBF divulga os primeiros
confrontos da Copa do Brasil
ACBF divulgou os confron

tos da primeira fase da Copa
do Brasil, que inicia no dia 3

de abril e encerra no dia 27

de novembro. A competição
será composta por 80 equi
pes, divididas em sete fases,
com jogos de ida e volta. En
tre os confrontos da primeira
fase, destaque para Flamengo
xRemo-PA, CruzeiroxCSA-AL
e Atlético-PR x Brasil de Pelo
tas-RS. Com O· novo formato
da competição, o futebol cata
rinense recebeu quatro vagas.
Na primeira fase, o Pígueí-:
rense.encara o vencedor de
Atlético-AG e Desportiva-ES.
O Avaí duela contra o quarto

representante do Rio de Janei
ro, que segue indefinido.

O Criciúma enfrenta o No

roeste, de São Paulo. O Joinville
jogará contra o Aracruz, do Es

pírito Santo. Porém, a entidade
que rege o futebol brasileiro
não divulgou inicialmente os

mandos de campo. Os últimos
detalhes do início do torneio
deverão ser divulgados no dia
4 de fevereiro. As equipes bra
sileiras participantes da Liber
tadores ingressarão automati
camente nas oitavas de final.
A única exceção é o São Paulo,
que defenderá o título da Copa
Sul-Americana e repassará a

sua vaga aoVasco da Gama.

CONQUISTA No ano passado, o Palmeiras levou o

título da Copa do Brasil e a vaga à Libertadores

Natação
Campeã

seaposenta
Aos 26 anos, a francesa
Laure Manadou anun
ciou a aposentadoria das

piscinas. Na expectativa
pelo seu segundo filho,
Manadou não vinha con

quistando bons resultados.
Na carreira, celebrou três
medalhas olímpicas e 100
recordes nos mais diver
sificados eventos. "Estou

grávida e parei de nadar.
Quero viver uma nova
fase naminha vida

pessoal", comentou.

Recuperada
Danivolta

às quadras
Em setembro do ano pas-

.

sado, Dani Piedade sofreu
um acidente vascular
cerebral e ficou entre a

vida e a morte.'Demons
trando grande superação,
a brasileira se recuperou
e retomará às quadras de .

handebol neste domin

go, no Krim Mercator, da
Eslovênia. Com planos .

de encerrar a carreira em

2016, a jogadora pretende
parar após as Olimpíadas
do Rio de Janeiro.

algo pelo qual trabalhei 11 anos
da minha carreira. Foi no últi
mo minuto e isso foi um sonho

para mim", comentou Razia.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

A Empresa M2 MAT DE CONST E SERV DE CONSTCIV LTDA ME, inscrita
no CNPJ n? 07.436.44010001-35, estabelecida na cidade de Jaraguá do Sull

SC, á Rua Leopoldo Malheiro, 15, Sala 08, Centro, Cep: 89251-490 comunica
o extravio, perda dos seguintes documentos fiscais: Blocos de Notas Fiscais
de Serviço - Série ISS de numeração 000001 á 000025.
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Santa novidade!

Batmóvel está em exposição
Réplica do carro
usado por Batman e

Robin na série de TV
dos anos 1960 fica

exposto até sábado

JARAGUÁ DO SUL

Heloísa Iahn

Para o deleite de crianças e

adultos, o Batmóvel, da sé
rie estrelada por Adam West,
um verdadeiro ícone dos anos

1960 e que já encantou várias

gerações, está em exposição na
rede de Postos Mime de Iara
guá do Sul.

A réplica chama a atenção
por seus detalhes minuciosos,
como o batfone, o batcompu
tador. e outras "batbugigangas"

_ utilizadas pelos heróis Batman
e Robin. O empresário Júlio Car
los Claurriann não perdeu tem
po e levou o filho João Vitor, de

. três anos, devidamente caracte

rizado de homem morcego para

FÃ Júlio Ievouo rllho de 3 anos vestido "a caráter" para ver o veículo

visitar o veículo do super-he
rói favorito. "Ele adora o Bat

mau e a roupa é praticamente
o uniforme dele; usa todos os

dias", destacou o pai.
O menino disse que gos

tou muito do carro e quando

perguntado se gostaria de co
nhecer o Batman, ele respon
deu sem dúvidas: "Eu sou o

Batman",
A presença do Batmóvel

faz parte de uma promoção
da rede de combustíveis. O

veículo fica exposto até ama
nhã nas unidades Mime da
cidade. Hoje à noite e na ma

nhã de sábado, o Batmóvel
ficará em frente à Sociedade
CulturaArtística (Scar).

A Oficina Garage 59, es-

pecializada em restaurações e

transformações de carros an

tigos, foi a responsável pela
criação deste Batmóvel. São
eles que fazem as modifica

ções dos veículos do quadro
"Lata Velha", do programa Cal
deirão do Hulk (Rede Globo).
O modelo original do carro uti
lizado por Batman na serie nor

te-americana, foi leiloado na

semana passadaem Scottsdale,
no Arizona. A relíquia foi vendi
da por cerca de U$ 4 milhões.

Locais onde o carro

vai ficar exposto:

Hoje - A partir das 13h,
no Posto Mime da Epitácio
Pessoa, no Centro. Às 19h
ele vai estar no pátio da Scar.

Sábado - Durante a

manhã o carro permanece
na Scar. A partir das 13h30,
ele volta para o Posto Mime
da ruaWalterMarquardt,

.

Apartamentos de 11.5 mil
com entrada de apenas
R$ 10,000,00

é parcelas de

R$499,00

CAI

9968-6757
9919-9452
contato@mm.imb.br

Área Privativa
51.15m2

Tipo 2:" Esse layout contém mais uma opção de área privativa.

Tipo 2: Esse layout contém mais uma opção de área privativa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




