
Espaço dos ônibus Carnaval

Parque de Eventos
recebemelhoriasQuatro ruas foram

definidas para
ter os corredores

Estrutura do Pavilhão B será
melhorada para garantir a
tranquilidade dos foliões que
forem prestigiar a tradicional
festa popular. Página 18

Curso gratuito
Projeto incentiva
novos talentos

As primeiras vias a receber espaços exclusivos para atender o transporte coletivo são:

Henrique Piazera, Marechal Deodoro da Fonseca, João Zapella e Reinoldo Rau.

Página15

Amanhã, quinta e sexta-feira
será realizada seleção de alunos

para o projeto de aprendizagem
Música Para Todos, na Scar.

•

Até aqui'

Polícia Civil relacio� ataque ocorrido no sábado contra um ônibus da caná.rinh.o como parte das ações no Estado. Página 17

PENSEG .

PENSEME Rua Guilherme Oancker, 161 .. Sala 3
Centro � Jaraguó do Sul
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soluções construtivas

Desde o último dia 1°, aAssociação
das Micro e Pequenas Empresas
e do Empreendedor Individual do
Vale do Itapocu (Apevi) deixou de
oferecer o serviço de emissão de
Certificado Digital.

Em janeiro, as exportações brasileiras
a:lcançaram US$15,968 bilhões, mas
foram superadas pelas importações
em US$ 4,035 bilhões. EnquaI:lto à
e�ortações ficaram.ligeiramentê .

ínferiores às de janeiro'de2Q12, as.
ipIportações Cresceram 14,9% fia

mesma comparação. Este é omaíon
déficit desde 1959, quando o Banco
Central iniciou este céntrole.

materiais e

estoques
Possibilitar aos paítícípantes
aprimorarem 0 desempenho da
função de gerenciamento de

estoques,utilizandométodos e

técnicas de planejamento e controle
focadosna obtenção de resultados e

custos otimizados, compatíveis com
as exigências dos novos'paradigmas
demudança e competitividade do
mercado. Este é o objetivo de curso a

serministrado no Centro Empresarial
de Iaraguã do Sul de i 1 a 14 de

março.A promoção é daApevi e o

instrutor seráAndersonTomasi.

Cipa
AComissão Interna de Prevenção
âeAcidentes (Cipa), mais que um
embaraço legal, é uma oportunidade
de ouro para as empresas que
desejam preservar a integridade física
tanto da empresa como das pess0a.s.
Prevenção de acidentes e doenças'
decorrentes do trabalho, preservação,
da vida e apromoção da saúde de
trabalhadores são temas que serão
tratados em curso promovido pela
Apeví, de 18 a 22 deste mês, no
<3entro Empresarial de Jaraguá do SuL

r

Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

Guerra fiscal
Desde o dia Iode feverei

ro, empresas localizadas
em Santa Catarina que adquiri
rem mercadorias provenientes
de outro Estado, destinadas à

industrialização ou comercia

lização, deverão recolher ante

cipadamente o chamado "di
ferencial de alíquota do ICMS"

(diferença entre as alíquotas in
terna e interestadual do impos-

CDL
A Câmara de Dirigentes
Lojistas de Jaraguá do Sul
realizou sua primeira reunião
do ano no último diá 30,
mostrando grande disposição
para atacar os desafios que
se apresentam para este

ano. O comércio é um setor

muito dinâmico e a troca

de informações é muito
.

importante para que se possa
manter uma sintonia fina com
o que o mercado sinaliza.

to). Na prática, as empresas te

rão que antecipar o pagamento
do tributo, recolhendo na en

trada no Estado e não mais na

venda do produto. A exceção
são as empresas submetidas
ao regime de substituição tri
butária regidas em dispositivos
próprios. Trata-se de mais um

capítulo na longa 'guerra fiscal'
entre os Estados da federação.

TigTe
A empresa joinvilense
divulgou a aquisição de

empresa peruana no segmento
de tubos e conexões,
ampliando sua presença
em países daAmérica Latina.
Além das nove unidades no

país, a Tigre possui filiais
naArgentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Equador, Peru,
Estados Unidos, Paraguai
e Uruguai, empregando
sete mil colaboradores.

Curso sobre vendas
J .

O objetivo deste treinamento promovido pelaApevi é
oferecer aos participantes técnicas, ferramentas e estratégias de
vendas, comprovadamente eficazes, através de um treinamento
dinâmico, atual, e com aplicação prática, se adequando à
realidade do profissional e da empre-sa que busca se adequar às
exigências do mercado, cada dia mais exigente e em constante

mudança. Acontece de 25 a 27 deste mês, no Centro Empresarial
de Iaraguá do Sul. O instrutor seráMarcelo D. Bergamo.

Vende-se

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 9/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRES-,\
SORAS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 05/02/2013, das 7h30 às 11 h30 e das
13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 18/02/2013 14h ,

O Edital encontra-se à disposição dos interessado� no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul- se ou no site: www.samaejs.
com.br
Esclarecimeníos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-

. 9100
Ademir Izidoro

Diretor Presidente
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INDICJllDOFUES ÍNDICE PERÍODO
SELIC

.......... ... 7.,��yo... .

16.JANEIRO.2013

TR 4.FEVEREIRO.2013

CUB J.:.?91,.1.? ri<JYJ!JB�IIW:?º�.? .

.l.'.º.y:JJ:!iI�"'... . . . �:l,.2..ªyo 1:F.:J1;YJil.:f.\J1;}ªº:?Q1?
1\I�,º"'� �.:l,2.?O;o 1:F.:J1;YJil.:f.\i!JXªº·2.Q1? .

AÇÕES PETR4 18,00 .. -0,46%
VALE5 38,75 .. -0,45%
BVMF3 14,05. �:?!��O!o

POUPANÇA 0,4134 5.FEVEREIRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT "' -1,40% US$ 117,130
US$ 1675,460OURO .0,02%.

çª-ª�º çºlVI�� y:JJ:IIlJ):A.: y�, .

pº�@çºl>:l: 1.,.�.�1ª .. 1,��5� �º,??o;o
Pº�@T.yª:... . 1,�1ºQ 2,Q�ºQ �º,Qº"!O
i!JPI.lQ 2,§�.7.? 2.,6..Il.ª.� !:.:º!�7.?/0.
LIBRA 3,1468 3,1488 'li" 0,80%

BigMac
Este é um produto que, além de ser

produzido e vendido nos mais diversos

países do mundo, mantém uma receita
imutável e, por isto, é utilizado com

uma ferramenta de comparação para os

preços relativos. Os US$ 5,64 pagos pelos
brasileiros pelo sanduíche é superado
apenas na Noruega e na Suíça. Os norte-

.

americanos pagam US$ 4,37 e os chineses

apenas US$ 2,57. Ele é um indicador
de valorização do real frente às outras
moedas e mostra um dos motivos pelos
quais as importações crescem tanto e

as exportações patinam. Nossa
moeda estámuito valorizada.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 4733
10 40.691 500.000,00
20 86.03.1 34.200,00
30 59.433 33.600,00
40 34.584 32.800,00
50 42.545 31.940,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1320
05 - 09 - 17 - 18 - 20
24 - 33 - 36 - 40 - 44
48 - 51 - 55 - 61 - 75
80 - 87 - 91 - 94 . 96

DUPLASENA
SORTEIO N° 1147
Primeiro Sorteio
07 - 20 - 22 - 29 - 39 - 42

Segundo Sorteio
01 - 12 - 19 - 21 - 35 - 39

MEGASENA
SORTEIO N° 1465
06 - 11 - 16 - 26 - 44 - 53

QUINA
SORTEIO N° 3111
01 - 04 - 49 - 56 - 68

,_
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Editorial

Boas iniciativas no transporte coletivo
"

/\ iniciativa daPrefeitura de Iaraguá do Sul de instalar
.t1.corredores de ônibus em algumas ruas da cidade
mostra que apreocupação da atual administração com
a melhoria da mobilidade urbana ganhou prioridade,
como foi prometido durante a campanha eleitoral.

A presença do prefeito Dieter Ianssen como usuá
rio do transporte público e essa postura sendo adota
da por outros secretários da administração ajudam a

aproximar os gestores municipais da real situação do

serviço prestado no município.
E o retorno pode ser visto nas projeções de melho

rias que estão para serem adotadas pela Prefeitura. O
corredor vai facilitar o escoamento do movimento dos

Charge

Do leitor

Cuidar do que é nosso

Todos nós temos uma história

pessoal e cuidamos delapelo
fato de compreendermos que
esta história faz parte do nosso,

patrimônio. E como temos a ten
dência de cuidar do que é nosso,
não é mesmo? Mas, e quando
se trata de cuidar da história e

patrimônio que conhecemos
como sendo o coletivo, será que
temos amesma vocação? E, caso
não sejamos assim tão vocacio
nados para cuidar do que é cole

tivo, será que estamos prepara
dos para aprender a fazê-lo?

É inegável que do ponto de
vista coletivo, todos nós possuí
mos um patrimônio que a todos

pertence e que de todos deve
ria receber a máxima atenção.
Contudo, infelizmente no caso

brasileiro,nãotemos,ainda, um
senso comum de preservação do
que pertence a todos. Algumas
pessoas dizem que não sabemos
cuidar de nossas igrejas, pré
dios históricos, enfim, de tudo

aquilo que integra nosso acervo

cultural. Ter -hístória é reconhe-

cer que temos uma cultura e a

cultura da preservação deveria
fazer parte da nossa história. O
Estado é relapso em cuidar do

que é coletivo e também pau
ta grande parte das suas ações
sem o menor planejamento.
Este problema de falta de cul
tura com a preservação do que
é coletivo, está .umbilícalmente
ligado à falta de educação e res

peito das pessoas, que ao passa
rem pelas portas das suas casas,

parece que estão indo-para uma
terra de ninguém e onde vale

tudo, principalmente se for para
o próprio interesse. Padecemos
de falta de educação.

O Brasil é um país rico sob di
versos aspectos. É líder mundial
na produção de vários itens. É
conhecido internacionalmente

pela alegria do seu povo e capa
cidade de hospitalidade em re

lação a todos que aqui vivem e

passam. O que precisamos mes
mo é demais educação!

RitaGrubba

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie suaCarta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.co.m.br.

Essas novas ações na área
da mobilidade aJudarão a mudar
a cultura de que o trânsito deve
atender apenas os automóveis o

coletivos e deixá-lo mais ágil, principalmente nos horá
rios de pico do trânsito na região central. Com facilida
de nos deslocamentos, os ônibus serão vistos como um'
veículo mais atrativo do que o carro e, com isso, poderá
ganhar novos passageiros.

A instalação dos corredores também poderá criar
uma chiadeira por parte dos motoristas de veículos le

ves, que terão o espaço reduzido. Mas devemos pensar
que um veículo que leva 40 pessoas deve ter prioridade
de fluxo sobre automóveis que ocupam o mesmo espaço
atendendo umamédia de apenas duas pessoas dentro.

Essas novas ações na área da mobilidade ajudarão a

mudar a cultura de queo trânsito deve atender apenas
os automóveis. Elas também devem ser pensadas para
o bem dos ciclistas, motociclistas e pedestres. Políticas
públicas que valorizam esse equilíbrio deixam as cida
des commais qualidade devida e formam cidadãos que
respeitam o uso dos espaços por todos.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlosPrates
Só para solteiros

/\ ntes que alguém diga que sou isto ou aqui
ruo, devo dizer que poucos foram tão carna

valescos quanto eu na vida. Bah, só eu sei! Che

guei a ser tricampeão de Carnaval de rua em

Porto Alegre numa época em que quase só os

"maloqueiros"desfilavam na rua. Agora tem uma

coisa, eu era solteiro, solteiríssimo dá silva.
O Carnaval vem aí, os tamborins já estão para lá

de esquentados, mas quero avisar aos navegantes
que carnaval é para solteiro, sem namorada, namo
rado, nada, solteirice absoluta. Carnaval a dois, car
naval demãozinha dada com ela ou ele não dá certo,
ah, não dá. Hámuita "colombina' interessante salti
tando por aí, já nem falo nos "pierrôs"oportunistas...
Então, não dá samba sair por aí com o consorte ao

lado. Carnaval de casado só pela televisão, só; ou en
tão atrás da cordinha que a polícia coloca para que
vejamos os blocos passar... .

Carnaval implica em liberdade, liberdade abso
luta. Carnaval é mais que liberdade, é um "copo"
interessante, é namoro, muito "namoro" e aí está
outro problema, um problema que pode até cho
rar no berçário mais tarde. Olho vivo, gurias. Aliás,
olho vivo também "pierrôs" metidos a espertos...
Olho vivo!

E dizendo o que digo, lembro de uma antiga
marchinha de carnaval que dizia em dado mo

mento o seguinte: "Você é um homem casado/
não tem o direito de fazer Carnaval ..." Certíssimo.

Conheci um sujeito num baile de carnaval jun
to com a namorada numa praia gaúcha e um rolo

geral. Os dois estavam sentados na beirada da pla
taforma da orquestra. E o pessoal rodando pelo sa

lão, indo e voltando. Numa dessas, uma sirigaita,
toda vez que passava pelo par de namorados, joga
va confete na cabeça do sujeito. Ela fez isso umas

dez vezes. Na undécima vez, a namorada saltou
nos cabelos da "atrevida", foi um bafafá. Conheço
bem a história e o sujeito. Era eu ...

Imaginação
Diga-me daí, de quem é a culpa... Vamos supor

que eu crie alguma coisa, faça um invento qualquer,
esse invento, mais tarde, vai envolver-se com o mal,
com o que não presta, com o sanguinário, com as

piores ações da vida, de quem é a culpa: do invento
que fiz ou demimmesmo que o criei?Você é pessoa
inteligente, acertou na mosca. A culpa é minha, eu
sabia o que o meu invento seria capaz de fazer. E
a partir daí, que culpa nós temos se somos "inven

ções"? Quem tem cabeça pensa e sabe disso ...

Memórias
Dia destes, li um texto interessante sob o títu

lo: - "Memórias das coisas que não vivi". O autor

referia-se à imensa caixa de fotos que ele tem em

casa, fotos tiradas de incontáveis viagens que fez.
Fotos, fotos e mais fotos. E ele dizia que naquele
tempo, o importante para ele era tirar as fotos, re
gistrar o momento para vê-los mais tarde e, prin
cipalmente, mostrar aos amigos ... Que estúpido!
Mas é exatamente o que hoje fazem multidões

pelo mundo, fotografam, postam e pensam que vi
veram os cenários das fotos. Não viveram, apenas
fotografaram para os "outros". Parvos.

Falta dizer
Malandro que é malandro vai ao Carnaval e

bebe águamineral a noite toda. No outro dia, lem
bra de tudo o que fez, por onde andaram suasmãos,
lábios, tudo ... Lembra e não tem com o que se preo
cupar; fez tudo o que fez sabendo o que fazia...

í .Fale conosco �
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Colegiado
Ontem pelamanhã aconteceumais
uma reunião do colegiado. Dessa vez,
os secretários se encontraram com o

prefeito Dieter Ianssen (PP) no Samae. A
bancada governista naCâmara também
participou. Dieter cobrou empenho da
sua equipe para que a população comece
a sentir os avanços conquistados.

Em Guaramirim
Prefeito de Guaramirim, Lauro Frõhlich
(PSD), determinou que os encontros

com os secretários aconteçam sempre
aos sábados. No último fim de semana,
a reunião durou três horas e serviu para'
tratar de obras emergenciais, além dos

procedimentos administrativos.

Controle maior
Assim como Dieter Janssen, Lauro Frõhlich
quer implantar um sistema de controle
mais rígido, englobando o uso de carros
oficiais e as horas extras. Levantamento
do patrimônio público já começou a S6r
realizado, assim como estudos sobre o
convênio da Prefeitura com a São Camilo,
para administração do hospitalmunicipal.

Alterações
Primeiroprojeto protocolado na Câmara
deVereadores neste ano pode sofrer
alteração antes de ir ao plenário. Segundo
o presidente do Issem, Justino daLuz (PT),
integrantes do conselho devem se reunir
nesta semana para avaliarmelhor o texto

que altera a gestão do fundo previdenciário.

Líder de governo
Para Natália Petry (PMDB), a decisão do
Executivo ,em cortar os adicionais por
insalubridade e periculosidade foi uma
medida necessária, embora possa não
ser popular entre os servidores públicos.
Natália diz que o corte deveria ter sido
feito ainda no governo anterior, que
solicitou o estudo. A vereadora estreia

hoje�omo líder de governo na Câmara.

Sem samba
Prefeituras de Jaraguá do Sul,
Massaranduba eGuararnirim não vão
decretarponto facultativo na segunda e
terça-feira de Carnaval. O expediente será
normal.A folga fica somente paraQuarta
Feira de Cinzas, na parte damanhã.

Patricia Moraes
2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br (47)3275-0100

Planos de _ Chiodini para o ano

Aeleição do deputado Ioares Pon
ticelli (PP), na sexta-feira, para a

presidência da Assembleia Legislativa
marcou o retorno dos trabalhos no

parlamento catarinense. Hoje, será a

vez do governador Raimundo Colom
bo (PSD) fazer a leitura damensagem
anual durante a primeira sessão ordi
nária do ano. Representando a região,
o deputado Carlos Chiodini (PMDB)
tem boas expectativas para 2013. É
forte candidato a liderar a bancada do
PMDB, amaior de todas, com dez de

putados. A tarefa dificilmente é dada a

um estreante no cargo, como é o caso

do jaraguaense, que assumiu a cadei
ra de deputado em janeiro de 2011,
quando tinha apenas 28 anos.

O prestígio de Carlos Chiodini en-

tre os seus pares foi alcançado graças
a um trabalho de articulação. Presi
dente da Comissão de Educação, o

deputado tem vários projetos e indi

cações na área. Um deles, ainda em

tramitação, estende as bolsas de estu
do para os alunos de cursos à distân
cia. Também comandou uma força
tarefa pelas escolas estaduais, para
conhecer as fragilidades do sistema.
As solicitações de melhorias foram
encaminhadas ao secretário Eduardo

Deschamps e devem ser contempla
das no Pacto por Santa Catarina.

Único representante dos muni

cípios da região na cena estadual,
Chiodini promete dar continuidade
ao trabalho desenvolvido em parceria
com os prefeitos. Ele afirma que, índe-

pendente da questão partidária, está à

disposição para trabalhar em prol dos
interesses da sociedade, e tem sido as

sim na busca por recursos. Exemplo
maior é a atuação de Chiodini na luta

pela duplicação do trecho urbano da
.

BR-280. A primeira etapa - o projeto
básico - foi vencida, e agora o objetivo
é tirar a obra do papel. "O governador
fez uma promessa pública durante a

abertura do Femusc. Precisamos da

duplicação para ontem", diz o deputa-
. do. Outra luta será para confirmação
de repasse do governo do Estado para
os hospitais, Jaraguá, São José e Padre
Mathias Stein. Com disposição e au

mentando o leque de apoio em todo
Estado, Chiodini vai preparando cami
nho para tentar a reeleição em 2014.

Eleições de 2014
Carlos Chiodini admite a possibilidade de PMDB e PP

estarem junto na eleição de 2014 apoiando o governador
Raimundo Colombo (PSD) e acabando com uma rixa
histórica. "É sim uma possibilidade, nós já estamos no
governo. Mas tudo vai depender dos encaminhamentos
internos no PMDB, temos também estrutura para ter
candidato próprio em aliança com o PT", diz o deputado.

PMDB no governo Dieter
Contrariando especulações de que o PMDB estaria
insatisfeito com o espaço na administração municipal,
o deputado Carlos Chiodini garante. que existe muita
sintonia no Paço. "O Dieter está tendo um ótimo

começo e tem tudo para fazer um bom governo. Montou
um time capaz e comprometido. O PMDB está junto,
não só através do vice, mas no projeto para a cidade".

EDUARDO MONTECINO .

G'PI
f

S
,. - Aos sábados

Entrando no segundo
mandato, o prefeito de
Massaranduba, Mario
Fernando Reinke (PSDB),
diz que o ritmo e os desafios
não diminuem com a

experiência. Ao contrário,
.

brinca, afirmando que
estuda a possibilidade
de abrir a Prefeitura aos
sábados, tamanha a

demanda. Reinke espera
ter pronto até sexta-feira o

edital de concorrência para
obras de acabamento do

hospitalmunicipal.

Paramanter a forma
Dieter Janssen (PP) acompanhoumutirão -

de limpeza no ginásioArthurMüller, no
último sábado. Se durante a semana ele ..

vai trabalhar de ônibus, no fim de semana
a bicicleta foi o meio de locomoção.
Acompanhado por uma das filhas, Dieter
conversou com o presidente da Fundação
de Esportes, Jean Leutprecht, e com o

presidente do PCdoB, Claudio Tubbs.
www.thesmarloneidiomas.com.br

atendimento@thesmartoneidiomas.com.br
IIIIthesmartoneidiomas
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fato novo é que estaremos im

plantando corredores de ônibus
nos próximos dias, para valorizar
justamente o transporte que não

seja o automóvel. O município
tem dificuldade de expansão das
suas ruas, então precisamos tra

balhar bem esta questão, para
que em quatro anos mais pesso
as usem, seja mais eficiente, com
customais baixo.
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com percentualmenor.
OCP- -Uma das ações que

mais chamou a atenção nestes

primeiros 30 dias foi o corte de
adicionais de insalubridade e

periculosidade a mais de 600

servidores. Como avalia o im

pacto damedida?
Dieter- Estou aqui para cum

prir as leis, também sou um fun
cionário da Prefeitura. Prometi
na campanha eleitoral, junto
com/o Jaime (Negherbon, vice
prefeito), que iria respeitar cada
centavo do dinheiro público.
Com o laudo técnico em mãos,
apontando que havia irregula
ridades no pagamento, gente
recebendo indevidamente, tive

que tomar uma decisão imedia
ta e ordenei a suspensão. Agora,
em fevereiro, vamos avaliar caso
a caso. Os que têm direito a rece

ber vão receber, quem não tem

tem o

cort"
As pessoas devem se

sentir confortáveis
em ir trabalhar de

ônibus, ou bicicleta,
deix:ªndo o carro para
passeios em família.

OCP- O senhor tem ido tra

balhar de ônibus na maioria dos
dias. Como passageiro, o que tem
achado do transporte coletivo?

Dieter - Com esta experiên
cia, já foi possível tomar pequenas
ações. Por exemplo, constatei que
no terminal não tinha à cartão de

passe para vender, agora tem. Fiz
vistoria nos banheiros, conversei
com a direção daCanarinho sobre
o estado precário, e fui informa
do que eles vão reformar, já estão

investindo. Também ouvi mui
tas reclamações sobre a catraca,
principalmente das mulheres. Fiz
vistoria em todos os pontos de
ônibus da cidade, acompanhado
pelo motorista da minha linha, e
vou sugerir algumas mudanças.

OCP- E como prefeito, o que é

possível dizer sobre as mudanças
necessárias, já que o sistema de

,

transporte coletivo foi alvo demui
tas críticasduranteacampanhai

Dieter - Nosso sonho é que
em quatro anos Jaraguá do Sul te
nha um dosmelhores sistemas de

transporte coletivo de Santa Cata
rina. A própria empresa fazendo
novos investimentos, respeitando
horários, normas, com redução de
custos para a empresa e passagem
mais barata para a população. O

* f 9 #ee" i # +* 50??

Prfmefro Inês

"Estou
satisfeito

com o início"
Dieter Janssen faz balanço dos 30 dias e

reafirma que não se distanciará das promessas
LÚCIOSASSI

JARAGUÁ DO SUL

Patricia Moraes

Há um mês no cargo, o pre
feito de Jaraguá do Sul,

Dieter Janssen (PP), se mostra

habituado com a rotina. Ao tra

balho, ele prefere ir de ônibus,
fato que lhe rendeu as primei
ras conquistas na busca por um
sistema de transporte coletivo
melhor. Nos próximos dias, no
vas ações neste sentido devem
se tornar realidade, como a im

plantação dos corredores exclu
sivos para ônibus.

A mobilidade, junto com a

saúde e a economia de recur

sos públicos, foram as principais
bandeiras da coligação Nova Ia
raguá durante a campanha elei
toral. E, 'para não se distanciar dos

compromissos assumidos com a

população, o governo adotou um
sistema de gestão para acompa
nhar o desempenho dos secre

tários quanto às metas pré-esta
belecidas. Sobre a equipe, Dieter
afirma ter acertado na escolha.

Apesar dos frutos colhidos
nestes primeiros 30 dias, algu-'
mas decisões são mais amargas.
Uma delas foi o corte dos adi
cionais de insalubridade e peri
culosidade a 641 servidores. O
caso ainda passarápor uma nova
avaliação. Outra questão é em

relação à reivindicação dos par
tidos aliados por mais espaço no

governo, com nomeações para
segundo e terceiro escalões. So
bre estes e outros'assuntos veja o
que diz o prefeito de Iaraguá do
Sul em entrevista que está dispo
nível também em vídeo (www.
ocponline.com.br) .

, O Correio do Povo- Prefeito,
o senhor está completando um

mês de mandato. Que avaliação
faz desseperíodo?'

Dieter Janssen- Foram 30 dias
de muito tràbalho. Muitas ações
já foram desenvolvidas. Implanta
mos nosso sistema demetas - são

100 metas para os primeiros 100

dias. O entrosamento entre os se

cretários, equipe enxuta e facada
nos objetivos é essencial para o

resultado que queremos. Estou
satisfeito com o início. Fui feliz na
escolha do secretariado, que tem
conseguido dar uma resposta rá
pida para população.

OCP- Como pretende acom

panhar o desempenho dos seus

secretários?
Dieter- No dia a dia vou

acompanhar aqui do gabinete,
através do nosso sistema, que
mostra o que foi feito e o que
deixou de ser realizado. No fim
dos primeiros 100 dias será pos
sível fazer uma boa avaliação.
Cada secretaria tem suas metas,
algumas mais outras menos. O

objetivo é deixar as luzes todas
verdes. Algumas metas são a

curto prazo e outras fazem par
te de um projeto maior - como

é o caso da UPA (Unidade de
Pronto Atendimento). Vamos

agora estudar o local e agilizar
a parte burocrática, depois tem
a obra, a entrega e a contratação
de médicos.

OCP- Uma das metas mais
audaciosas é a de elevar a capaci
dade de investimento de 3% para
perto dos 15%. Isso será possível
em quanto tempo, o quevemsen
do feito nesse sentido?

Dieter- Dentro desses 100
dias já vamos ter um bom resul
tado. Vai ser uma redução muito
importante, que trará reflexos

para o desenvolvimento da cida
de. Reduzimos cargos, secreta

rias. Com 30 dias de governo, es
tamos com uma equipe bastante
reduzida. Ainda vamos ter novas

nomeações, mas sem fugir da
economia. E também estamos

tendo cuidando em cada contra

to, acompanhando de perto os

trabalhosrealizados,promoven
do a revisão dos contratos firma:
dos pela antiga administração.
Outra questão é a alteração so

bre os impostos. O ISS (Imposto
Sobre Serviço) é um deles. Que
remos chamar os profissionais
para discutir a possível diminui
ção da alíquota. Queremos au

mentar o recolhimento, fazendo
com que todos paguem, porém

OCP- Os corredores de ôni
bus jávão ser implantados?

Dieter- Sim, nos próximos
dias. Estamos colocando asfalto
novo no Centro e depois já vamos
pintar, preparar toda cidade para
este novo modelo. É uma mu

dança importante namobilidade,
inclusive também com faixas para
ciclistas - respeito aos ciclistas e às

pessoas que utilizam ônibus. Te
mos em Jaraguá o índice de qua
se um carro por habitante, temos
que mudar esta cultura. As pesso
as devem se sentir confortáveis em
ir trabalharde ônibus, ou bicicleta,
deixando o carro para passeios em
família. Outra questão que vamos
atacar nos próximos dias são as

calçadas e faixas de pedestre.

OCP- Muito se questionou
durante a campanha sobre se a

fome dos dez partidos aliados
não iriaatrapalhar seusplanos de
economia. Comoanda apressão?

Dieter- Estamos mantendo
nosso objetivo. Fizemos uma pro
messa de economia e respeito na
campanha. Mesmo ,com mais

partidos vamos conseguirmanter
a nossa meta. Entramos agora no

segundo mês com uma equipe
fora do quadro bastante reduzida
Até o fim de março vamos definir
tudo para que não se fale mais
neste assunto. Os partidos aliados
sabem do compromisso, e são res
ponsáveis também. Recebo quase
diariamente pessoas próximas
que querem fazerparte do projeto,
mas tenho que ser firme.A cidade

precisa de umamáquinamais en
xuta e ágil, commais recurso para
investir emmelhorias para todos.

OCP- O senhor esteve em

Brasília na semana passada. O
que fazer para conseguir recur
sos do governo federal?

Dieter- Já ampliamos a equipe
responsável pelos projetos' para
que, nessa área, nós possamos tra
zer mais recursos de Brasília. Re
curso em Brasília tem. Temos pro
jetos importantes, protocolados,
porém, focados em apenas quatro
áreas. Queremos ampliar. É ques
tão de fazermos bons projetos.
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AVALIAÇÃO FrOhlich (E) e Jurckmonitoram dados para conhecer real situação das Prefeituras

PrilDeiros 30 dias

'Conhecendo amáquina
Superando as dificuldades, prefeitos de
Schroeder e Guaramirim fazem balanço

REGIÃO
Verônica Lemus

Depois de um mês de traba
lho, os prefeitos Osvaldo

Jurck (PSDB), de Schroeder, e

Lauro Prõhlích (PSD), de Gua

ramirim, avaliam o período de
forma positiva. Novos no cargo,
os prefeitos buscaram nesses

primeíros 30 dias não apenas
conhecer a situação de seus

municípios, avaliando contas,
estrutura física e maquinário,
mas também organizando e re

modelando a administração.

Em Schroeder, os primeiros
30 dias de trabalho foram para
conhecer a estrutura e realidade
financeira do município e para
urna vistoria geral das condições
de estrutura física, serviços e equi
pamentos. Segundo o prefeito,
Osvaldo Iurck '(PSDB), o levanta
mento feito na Saúde, que come

çou no dia 2 de janeiro, levará a al
gumas adequações. Por exemplo:
as equipes de Estratégia e Saúde
da Família passarão a atender de
forma descentralizada, nos bair
ros Tomaselli e Rior Hem. Hoje, as'
duas equipes atendem no Posto

de Saúde do Centro.Além disso,
a distribuição de remédios está

centralizada, e a ideia do prefei
to é que eles sejam disponibili
zados também nos outros pos
tos do município. "Tem gente
que precisa pegar mais de urn
ônibus para ter acesso ao me

dicamento. Vamos mudar isso",
anunciou Iurck,

Já para a construção de
dois novos postos de saúde,
uma das propostas do prefei
to, estão sendo providencia
dos recursos financeiros. "Eles
não vão ficarprontos amanhã,
mas já estamos fazendo os

projetos e adequando os pos
tos para que já possam aten

der bem a população", explica.
,

Sobre prazos para a con

cretização das melhorias, o

prefeito informou que elas
são prioridades neste pri
meiro semestre, juntamente
com urna resolução para o

impasse a respeito da ponte
ligando o bairro BracirIho ao

bairro Santa Luzia, de Iara
guá do Sul. "No decorrer de
fevereiro vamos definir urn

planejamento para cada área
do município, para nos aju
dar a não perder o foco nesses

quatro anos", diz o prefeito.
A respeito da situação finan
ceira da Prefeitura, Iurck afir
mou que o levantamento está
sendo finalizado e que o resul
tado será divulgado em breve.

Guaramirim ainda não estabeleceu plano demetas
Mesmo com as dificulda

des encontradas ao assumir
a Prefeitura de Guaramirim,
Laura Prõhlích (PSD) avalia de
forma positiva os primeiros
30 dias de atividade. "Tinha
muita coisa para organizar e

dar andamento, mas a equipe,
apesar de ainda estar come

çando, está bem empenhada,
o saldo é positivo em todas as
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secretarias", disse ele.
Devido à situação finan

ceira do município, Lauro jus
tifica que um plano de metas

ainda não foi estabelecido.

"Porque temos que segurar
gastos, os secretários estão
trabalhando com economia,
não adianta eu estabelecer
metas sem saber se teremos

dinheiro no caixa", argumen-

ai e". ii 1 &6Sidia'ahaw bEb

ta Lauro. Entretanto, passado
o mês de fevereiro, o prefeito
espera ter uma situação mais
clara' das receitas e despesas
do município, para então po
der se reunir com o secretaria
do a fim de definir asmetas do

primeiro semestre.

"A discussão (sobre as me

tas) será bastante ampla, por
que temos que saber onde

&*#% f§ii$4it%§ liMe] M5b6 5f*�*

será necessário aplicar mais
dinheiro e onde temos que
segurar", respondeu o pre
feito, ao ser questionado so

bre que tipo de metas seriam
definidas. Já sobre os cargos
comissionados na Prefeitura,
Lauro garante que tem ainda
30% das vagas abertas, que se

rão preenchidas se realmente
houver necessidade.
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Jaraguá do Sul

Câmara faz 1a

sessão do ano
Hoje, a partir das 18h, tem iní

cio a primeira sessão do ano da
Câmara de Vereadores de Iaraguá
do Sul. Na pauta, apenas a votação
para os membros das Comissões
Permanentes da Casa. "Teremos
somente a votação para as comis
sões até a Casa voltar à sua norma
lidade, na próxima sessão, na quin
ta-feira, quando vamos voltar com
as indicações, e projetos", disse o

presidente da Câmara, vereador
José Ozório deÁvila (PSD).

De acordo com o Regimento
Interno da Casa, os integrantes das
comissões - o presidente, o vice

presidente e urn membro - serão
eleitos na primeira sessão ordinária

seguinte à da eleição da Mesa, que
neste ano ocorreu no dia Iode janei
ro. Os eleitos responderão por suas
funções na comissão pelo período
de dois anos. A eleição é aberta e o

voto é nominal. As comissões são:

Legislação, Justiça e Redação Final;
Finanças e Orçamento; Educação,
Cultura, Esporte e Saúde e Assistên
cia Social e Transportes, Obras, Agri
cultura, Indústria e Comércio, Meio
Ambiente e Serviços Públicos.

SegundoÁvila, já existe um pro
jeto protocolado na Casa, que pre
vê a alteração da forma de gestão
do fundo previdenciário do Issem
(Instituto de Seguridade dos Ser
vidores Municipais), mas que teve

sua apreciação e votação retida a

pedido do presidente do órgão, o
ex-vereador Justino da Luz (PT).

Sobre bandeiras e alterações
que deve fazer na Câmara, Ávila diz

apenas que. pretende aprimorar os

trabalhos legislativos, partindo de

sugestões feitas pelos próprios fun
cionários, que devem se reunir nos

próximos dias para debater as mu

danças necessárias.

& i

LEGISLATIVO' Presidente
da Casa, Ávila avalia

necessidade de mudanças

-
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JARAGUÁ DO SU�
Bárbara Elice

esmo com

o fim do 8°

Festival de
Música de
Santa Ca
tarina (Fe

musc), Iaraguá do Sul não deixa
de viver a música. Nas próxi
mas semanas, o período letivo

começa nas instituições tradi
cionais, mas também nas esco

las de música, que já esperam a

chegada de novos talentos. Nos
dias 6, 7 e 8, às 19h, acontece
o processo seletivo do proje
to Música Para Todos (MPT),
na Sociedade Cultura Artística

(Scar). São 19 diferentes mo

dalidades de cursos gratuitos,
que incluem instrumentos de

sopro, corda, canto e musica

lização infantil. Nas escolas de

música, a maior demanda é de
alunos do Femuskinho.

"As crianças vivem os 14

'lU'RENDIZ1lDO
Professora Eliana avalia

que o Femusc serve como

um atrativo para despertar
o interesse musical

Música

A aemente do Fermrse
Após o encerramento da 8ª edição do festival, escolas

especializadas aguardam a chegada de novos talentos da região
dias de musicalidade e re- de entrada para, o mundo da
almente se desenvolvem. É música, mas também possibi
ali que eles despertam para lita aos alunos o contato com

a continuidade dos estudos outros métodos e professores.
do instrumento",' disse Bruni "Depois do Femusc, eles se tor

Hübner Schwartz, professora nam mais independentes no

do Femuskinho e da Escola de âmbito social e pessoal, pois
Música Bicho Grilo. Mas amii- aprendem coisas diferentes e

sica erudita não atrai somen- conseguem decidir qual o ins-.
te os pequeninos, há jovens e trumento que realmente que
adultos que descobrem novos rem", explicou Eliana Dunke
timbres durante os concertos Haffermann, . professora de
e buscam os cursos da cidade. . Educação Musical e iniciação à

"Há uma ligação com o flauta doce na Escola de Músi
evento porque as pessoas não ca Casa & Cultura. Ela confirma
têm um contato até verem o que a maior demanda é de alu
instrumento. Aí descobrem que nos do Femuskinho.

gostam de um timbre, de UJIl Amanhã, abre a seleção de
som, e então corre atrás das au- 2013 para projeto Música Para

las", comentou Jaime Israel, co- Todos, na Scar. São 100 vagas
ordenador na Escola de Música para 19 modalidades diferen
Harmonia. Os instrumentos tes de curso. Segundo o co

eruditos que mais atraem, são ordenador do MPT, Roberto
o piano e o violino. Contudo, Kock, cerca de cinco músicos

segundo Schwartz, há alunos da orquestra de jovens começa
que migram para instrumentos ram no projeto. No ano passa
como violão popular e guitarra. do, 225 alunos participaram da

O festival serve como porta iniciativa.

Unidades que oferecem cursos

de instrumentos eruditos:

• Escola de Música Harmonia - 3370-
4071 - aulas de violino e piano

2477 - contrabaixo; piano; saxofone;
violão; violino

• Escola de Música Casa & Cultura -

3371-5t84 - piano, flauta doce, canto;
coral (apenas nos Projetos de Exten

são), teclado, violão, violino, viola, vio
loncelo, teoria musical, musicalização
infantil (a partir dos 3 anos de idade).
• Sociedade Cultura Artística - 3275-

• Projeto Música Para Todos (gratuito)
- 3275-2477 - acordeão, baixo, bateria,
canto, cavaquinho, clarinete, flauta

doce, flauta transversal, guitarra, har-
.

pa, musicalização infantil, percussão,
piano, saxofone, teclado, viola, violão,
violino, violo'ncelo.

ASEGURALTACHEGOU

E JUNTOCOM ElASUA

TRANQUIUDADE

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

Tempo estável
em se

rr: '" �
'r-"
."

ParcialmenteEnsolarado Instável
Nublado

No Oeste, Meio Oeste
e Planalto Sul, tempo
estável com sol entre

algumas nuvens.
Nas demais regiões,
chuviscos isolados no
início e final do dia,
devido à umidade

que vem do mar.

Temperatura amena pela
madrugada e manhã e

em gradativa elevação no
decorrer do dia.

_.,
'" J
Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje" em Jaraguá
Direção do vento

• 6h Sul

·9h Sul-Sudoeste

·12h Sudeste
• 15h Leste-Sudeste
• 18h Leste
• 21h Leste

Velocidade Umidade
do vento relativa (%)

3km/h 94

3km/h 94

4km/h 86

10km/h 70
2mm

13km/h 72 40%
de possibilidade

9km/h 84 de chuva.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING Programação de 1/2 - 7/2
.ARCOPLEX 1
• Jack Heacher- O Último Tiro- Legendado .

14h, 16h30, 19h, 21h30
• ARCOPLEX 2

,

• De Pernas Pro Ar 2 . Nacional- 19h 21,h
• Detona Halph- Dublado- 15h, 17h
• ARCOPLEX 3

'

• O Último Desafio - Legendado . 19h1 0, 21 h20
• Uma Família em Apuros - Dublado ·14h40, 17h

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.
-

'Mafra
TÁ
13°210

TÁ.
200 22°

ãdoSul
T.
180270

HOJE

Jaragilá do Sul
e Região

/0:'
, -

�
� ,;$J

18°C •

127°C
ltlodoSul
T Á
15° 24°

J)lumenall
TÁ
19° 290

,AMANHA
MíN: 18°e
MÁX: 27°e

Fl�rianópolis
TÁ
18026°

7Lag'filia
T Á
15° 25°"

MINGUANTE 3/2

NOVA 10/2

_ CRESCENTE, 17/2

� CHEIA 25/2

Palavras Cruzadas

QUINTA
MíN: 200e
MÁX: 27°e

SEXTA
MíN: 21°e
MÁX: 27°e

São Fraocisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 4h04: 1,5m 'lh53: O,9m
• 12h23: 1 Am • 22h5a: O,am
• Baixamar • Baixamar
• snos: 0,3m • 6h: n.sm �

Tábua
• 19h09: O,2m • 17h41: O,2m

das marés ltajai Imbiluba
• Preamar • Preamar
• 1h53: o.sm • Oh30: O,6m
• 12h19: O,7m • 12h04: O,4m
• Baixamar • Baixamar
• 6h19: OAm • 6h15: O,3m
• 17h25: O,2m '17h:O,lm

HORIZONTAIS
1. (Fam.) Pessoa Que é autoridade em determinado

1
assunto I Confederação Brasileira de Futebol

2. Tendência obsessiva para fazer Quaisquer com
pras

3. Imperador romano, um patrono das artes
4. (ReI.) A crucis foi o doloroso caminho de Jesus /

Preferência pessoal '

'

5. O meio de .. , trinta / Automóvel fabricado pela GM
6. Murro / O fato de fazer chacota, de pôr em ridí

culo, ofender
7. Quem penetra, através de força, em propriedade

particular
8. Cortês, simpático / Nota da Redação
Q. Um animal invertebrado como a minhoca e a san

guessuga
10. Reverenciado
11. Pelado, despido / (ReI.) Estado em que a alma se

sente em união mística com Deus
12. Precede o esse / Senhora da elite
13. Cartunista paulistano, autor de Quadrinhos como 1'1

"Piratas do Tietê" / (Abrev.) Senhor.

VERTICAIS
13

1. A capital do estado de Roraima / Círculo olímpico
2. Relativo a uma grande cordilheira sul-americana /

Diz da fruta quando atíngir seu completo desen
volvimento

3. Pontaria / Azul esverdeado / O rênio
4. Um animal abatido nos frigorificos / Mudar de

crença, de opinião ou de partido
5. (Fig,) A parte mais íntima ou fundamental/Passar

a noite ao pé de um falecido
6. Irregularidade na conformação
7. A cidade grega de Creta com o famoso l�irintQ
/ Proprietária

8. Hem. de cornp.: dois, duas vezes / Pancada dada
com as pontas .dos dedos I Um tipo de mensa

gem enviada pelos celulares'
9. O olfato dos cães / A tendência da pele ao receber

uma batida,
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Cornque
roupa eu vou?
monalisadebatom.ocponline.com.br 1"4788383084

Pulseirasdemão
Mais uma trend de acessórios bombando
no mundo da moda: as pulseiras de mão.
Como o próprio nome diz elas se encaixam
na palma da mão e foram criadas pelas irmãs
Katia e Sonia Gaydamak. Pelas milhares de
fotos da blogosfera já caíram no gosto das
fashionistas. Ainda não achei aqui por Jaraguá,
mas confesso que estou um pouco ansiosa para
experimental e ver se não incomoda. Bacana,
só vamos ver se além disso é "confortável".
Mesmo assim, é algo pra ficar ligado.

Havaianas para o Carnaval
Garotas, vocês já
viram que fofas as

havaianas novas?
Pois é, a marca
lança agora para
o Carnaval, três
'modelitchos'
exclusivos, cheinhos
de estilo. Para as

meninas, modelos"
slins que foram
batizados de Beijo
e Abraço e Confete
e Serpentina. Já os
modelos inasculinos
são Batucada e

Alegria. Todas foram
inspiradas no clima
da festança mais
animada e deliciosa
do Brasil. Desejando t
um parzinho ...

.ii@-:;m.

Impala lança Anos Dourados
Já percebi que vocês adoram quando eu posto as novidades
de beauty, não é, meninas? Principalmente de esmaltes! E

quando eu vi na blogosfera sobre a nova coleção da Impala,
já sabia que vocês iam adorar, acertei? Chamada Anos
Dourados, a coleção é inspirada nos anos 50, e traz cores
ultra femininas e delicadas: Biquíni de Bolinha, Cinturinha,
Matinê, Mão Boba e o Paetê Preto.

.,\ \

,.: ..

1
•.. ,. '. J II , I

. . ... "'"'
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Moa Gonçalves
CÉSAR CASTRO/FEMUSCIDIVULGAQi.O

BOIR dia!
lIoje é terça-feira, dia 5 de
1-1fevereiro, Dia do Datilos

copista. Para quem não sabe,
datiloscopia é o processo de

identificação humana por meio
das impressões digitais. Ofim de
semana foi devagar, até os bons
vivants curtiram na maior cal
maria. Nada de anormal para
destilar. Enquanto isso, na Sala
da Justiça, os super heróis an

dam meio que, digamos, reu

nidos para determinados fins.
Aguardem!E vamos à coluna de

hoje, que está assim ohh. .. Cheia
de novidades. Antes de começar,
uma frase da lenda viva, Eggon
João da Silva, o "E"daWeg: "Não
ésó com recursosfinanceiros que
se implementam investimentos,
mas, antes, com a vontade defa
zer, a certeza de que somos capa
zes, o domínio da tecnologia e o

ardor da juuentude".

Fitness
Fiquei sabendo que um
treinador de academia,
que a pedido não divulgo o

nome, vem se destacando a

cada dia nomundo fitness.
Eleito o queridinho das
alunas, está com a agenda
cada dia mais cheia e com

as aulas lotadas! Dizem que
animação e bom treino não

faltam! Sucesso!

3370-3242

Gata na folia
A gatíssirnaMilene Cunha,
irmã do meu querido Artur,
está se preparando para
curtir um belo Carnaval,
linda, malhada e bronzeada.
Teremos novidades!

Curso
Na quarta-feira, das 19h30
às 22h, sob a batuta do

'

chef Iulrnir Rozza, rola,
na Mercearia Dona Rita,
mais um concorrido curso

de Sushi e Sashimi para
iniciantes. Quer saber mais?
Ligue 3084-3012.

Nóvis
A Confeitaria Bela Catarina,
uma das mais badaladas da
cidade, começou o ano com

muitas novidades. Volto
ao assunto.

FEMUSC
Presidente
da Scar,
UdoWagner
(E), com o

industrial

Wander Weege
e o presidente
do Instituto

Femusc,
Paulo César
Chiodini, no
encerramento

do Festival

de Música
de Santa

Catarina,
no Centro
CtilturaJ.

da Scar

47 3084-3012

Stamtisch
A 110 Stammtisch, uma
das festas mais badaladas
de Iaraguá do Sul, deve
acontecer dia 3 de agosto,
nos mesmos moldes do
ano passado. De nada.

Mário
Fischetti

-

o Epic Concept Club é

hoje um dos points mais
bacanas de nossa city e

vai de vento em popa, se é

que você me entende. No

próximo dia 16, quem dá o

tom por lá no maior estilo
é o famoso Mário Fischetti,
o melhor DI do Brasil na
atualidade. Anotem para
não perder!
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Lotada
A TheWay soltou gente
pelo ladrão neste final
de semana. Aliás, a casa
começou o ano sendo o

burburinho da nova estação
de eventos. Com uma

agenda eclética, que vai do
samba ao sertanejo, a The
Way vai se consolidando
como uma das mais

completas casas da nossa.

região. Bola branca.

Sucesso
A 8a edição do Femusc

(Festival de Música de
Santa Catarina) foi um
grande sucesso e, segundo

-

os organizadores, reuniu
um público de mais 50mil

pessoas durante os dias de

apresentações na Sociedade
CulturaArtística de Iaraguã
do Sul. Todos comemoram
com sorrisos bem largos, né?

PREFEITURA DE
JARAGUÃ DO SUL

o oaluna

Nas rodas
• o comunicador da Rádio

Iaraguã, Valério Gorges,
quer encarar os dias de
frio emAtlanta, USA, a
partir de quinta-feira, na
melhor forma possível. O
"papagaio" está fazendo
cooper diariamente,
inclusive aos domingos,

• Eduardo Fogaça curtiu
o finde em Balneário
Camboriú do jeitinho que o
"diabo gosta": à beiramar,
ladeado de amigos e chope
gelado.

•Alessandro Richter, da
Bodega Richter, ao lado
da bonita namorada, foi
conferir, sexta-feira, as
delícias do Cheers lrish
Pub, em Corupá.

Pensando bem
A vida é muito boa. Até o

que ficou para trás, que a

gente não pode mudar, nos
dá oportunidade de escrever

uma nova história. Mais
vividos e calejados, sempre
escrevemos um babado bem
mais feliz que o anterior.

moagoncalves@netuno.com.br

Psm! Juliana Hafermann
nos corredores da

badala Upper Floor

LINDA Letícia Isidoro foi conferir sábado,
na The Way, os DJs PufT e Thiago Mansur

FOTOS MAURICIO HERMANN

.Aindaem
comemoração ao seu

aniversário, dia 2 de
fevereiro, Cesinha Pradi
coordena hoje à noite a

cozinha no grupo Loks.
Tudo sob os olhares
atentos do chef Tato
Branco. O menu será
uma deliciosa paletada
de ovelha.

• Piquei sabendo que
mais um casamento gay
vai agitar a urbe sorriso.

Depois eu conto tudo.

• Domingo, Selma
larocheski desceu a Serra -

e veio experimentar o
bolo diet que Suelen
Lescovitz prepara
melhor do que ninguém.

• Pranciela Rosa é a

grande aniversariante
de hoje na cidade. Tim
tim pra você.

• A 29° edição da
"Garage" já foi
agendada. O encontro

acontece dia 23 de
fevereiro.

• Com essa,fui!
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Daniel Medeiros
Graduado em Comunicação Social

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria,
Linguagem e Crítica Cinematográfica

Crítica de cinema

'�Viagem"
�

.

Ecompreensível, e até justificável de, cer-
ta maneira, que "A Viagem", novo longa

dos irmãosWachowski, em parceria com Tom

Tykwer, esteja dividindo opiniões. Afinal, tratar
de histórias simultâneas é quase sempre uma

tarefa ingrata, uma vez que as idas e vindas no

tempo e o pouco espaço em tela para todos os

personagens dificulta que o público se identifi
que e se preocupe com eles. De fato é preciso
de um pouco de descrença ao embarcar nessa

"viagem" propostapelos diretores, mas isso não
significa que a jornada não seja proveitosa.

Misturando diversos gêneros cinemato

gráficos, o roteiro, escrito pelo trio com base
no livro de David Mitchell, apresenta histó
rias paralelas separadas pelo tempo e estrela
das pelos mesmos atores interpretando dife
rentes papéis. A trama épica acompanha um
advogado em uma viagem de volta à sua terra

depois da conclusão de um negócio para seu

sogro; o drama de época mostra um jovem
que se une a um antigo talento da música

para aflorar assim seu próprio talento musi-

cal; o thiller policial apresenta uma jornalista
,que se depara com uma possível.conspiração:
a comédia contemporânea segue um velho

"

editor literário com problemas com financei
ros; na ficção-científica, um clone desenvol
vido para ser apenas servir começa a pensar
(e sentir) por conta própria; e, finalmente, em
um futuro pós-apocalíptico.um simples pas
tor de uma vila remota recebe a visita de uma
habitante de outra parte do mundo, cujos re
ais motivos da visita são um mistério.

De certa maneira, o filme pode ser defini
do como intimista, apesar da sua abordagem
grandiosa. Afinal, ainda que conte com diver
sos efeitos especiais e um design de produção
caprichado, o foco em nenhum momento
deixa de ser os.personagens, suas histórias e,

principalmente, suas atitudes - atitudes essas

que, de maneira pequena ou grandiosa, mu
dam a "ordem natural das coisas" O proble
ma é que algumas dessas histórias são muito'
mais interessantes do que as demais, o que
faz com que mudanças abruptas entre uma

"

e outra acabe prejudicando a narrativa e des
viaftct'o a atenção do espectador. Da mesma

maneira, a ideia de utilizar os mesmos atares
em diversos papéis também não funciona tão
bem, já que a maquiagem em alguns casos

(principalmente quando tentam transformar,
alguém ocidental em oriental, ou vice-versa)
causamuito estranhamento.

Ainda assim, considerando a complexida
de da proposta do trio de diretores, é possível
dizer que, apesar dos problemas menciona-

. dos, "A Viagem" é bem sucedido em sua re

alização e consegue entregar um resultado

positivo, o que não
deixa de ser sur

preendente.

Direção: Andy
Wachowski, Lana
Wachowski, Tom
Tykwer. Elenco:
Tom Hanks, Halle
Berry, Tim Sturgess

Novelas Clique animal Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.brou encontre um f("'Jl'í

companheiro de estimação nas páginas do Facebook �
daAjapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

412:Marcelo Camelo - músico
Sabrina Sato • apresentadora
Zeca Pagodinho· cantor

LADO A LADO - GLOBO - 18R
Constância pergunta a Zé Maria se Elias sabe que ela é sua avó. Zé Maria

critica Chico por aceitar dinheiro de Albertinho para jogar no time de futebol.
Celinha vai à casa de Margarida'e encontra Heloisa. Constância diz ao filho
que não consegue mais viver sem Elias. Quequé conta para Frederico que Lu
ciano é filho de Diva e Manoel Loureiro. Neusinha fica sabendo que Luciano é
filho de Diva. Zé Maria tenta tirar Chico do campo, mas ele prefere jogar. Chico
impressiona a todos com sua desenvoltura no futebol. Constância admite sua

culpa perante Praxedes pela troca do filho de Isabel.

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 198
Charlô fica perplexa com a atitude do filho. Felipe recebe um pacote de

Otávio com informações importantes. Nenê e Veruska se unem para encontrar
o dinheiro perdido de Vitório. Felipe encontra um extrato bancário e uma chave
de banco no quarto de Otávio. Juliana fica perturbada com as fotos que vê
de Nando. Felipe afirma a Roberta que pode provar que Otávio pagou pela
Positano. Charlô descobre que o relatório de vendas está errado e que ela

pode perder a aposta com Otávio. Felipe manda Carolina marcar uma' reunião
com os diretores da Positano. Zenon decide devolver o cheque que recebeu
de Charlô. Nando resiste às insinuações de Juliana:Roberta pede para Juliana
supervisionar a sessão de fotos de Nando com Fábio. Felipe incentiva os dire
tores da Positano a impedir o casamento de Roberta e Nando.

SALVE JORGE - GLOBO - 21R
Stenio não deixa Helô interrogar Wanda. Lena se surpreende com o con

vite de Helô para um café. Wanda não gosta quando Lívia se recusa a acabar
de vez com Helô. Morena tem um plano para dar prejuízo na boate. Irina fica
satisfeita com o desempenho de Rosângela. Wanda resolve armar com Santia

go um atentado contra Helô. Garcia pede para jantar com Rosângela, e Irina a

avisa para tomar cuidado com o que falará para ele. Russo manda um recado
para Lucimar fingindo ser Morena. Wanda procura Rayanne e Lurdinha. Helô
é seguida por dois homens. Ayla pede que Mustafá a mande com Zyah para
o Rio de Janeiro. Thompson fica nervoso ao falar com Lucimar. Nunes avisa
que Élcio e Theo competirão juntos pelo regimento. Érica reata com seu antigo
namorado do Sul. Waleska ajuda Morena a sabotar a boate. Russo fica com

Rosângela. Helô surpreende o homem contratado para matá-Ia.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras�

4/2 Eva França Mario V. Shneider
Ademir Willian Persuhn Everton R. Strelow Moacir Serpa Diego Fernandes
Marowski Gabriela A. Ribeiro Rafaela M. Meier Edelmar Dorino

AdilzonVtpadel Grace K. Blank Sergio Heinn IEder R. Miiller
Adriano Blank Idalina P. Rubini Valmir Scoz Eliseu E. Feustel
Amanda Pauli João Carlos-da Silveira Vicente R. Petry Eno Borchardt
Deonise Schure José O. Lopes Vilson Lindner Fabiane Mateus

Diego Fernando Silva Laurita Utpadel Fabio Mateus
Doroti O. Schuster Lerian S. Janúnze 5/2 Gabriel da Costa
Eduardo E.Stein Lidia S. Erschmg Afonso Jordan- Gerson Costa
Élia Sell Ohf Maicon J. Rocha Arold Rode Gisely Fernandes
Emersom Luiz Lenzi Maria Sirlei S. Da Costa Claudemira S. Erdmam Iara Fernanda Puttkamer

! I. I.! :'

Essa
cachorrinha

foiencont�
no dia 26/1,
no Calçadão,
emJaraguá.
Se você foro
dono, entre em

contato com

Guilherme
no e-mail:

guifprada@
hotmail.com

512: Edgard Scandurra • músico -

Neymar • jogador de futebol
Regina Duarte- atriz

'\

Rosane Voltolini
Tami Tavares
Tatiane Bartel

Thaysa a. konell
Tião Stahelin
Valdemar Hanemann
Vendelino Pasquali
Viviane Wessler

Wolfgang Olska
Valva M. T. Fischer

Iris Demarchi
Jorge L. Nagel
Julio César Parucker
Ketlyn de Andrade
Leonardo Weiller
Loriano Rogério Costa
Lucas R. Santos
Marlei B.Bolduan
Neide C. Boder
Nivaldo Tomaselli
Osmar F. K. Petry
Paulo R. R. Junior
IIHlllll

Horóscopo
T ÁRlES

o períooo é dos mais oportunos para
fugir do lugar-comum e fazer uma

revolução ao seu redor. A comunicação
será o seu grande trunfo, podendo
ampliar os seus horizontes. Neste dia,
evite ficar comentando a sua vida
amorosa Cor: verde-daro.

� TOURO
Sentira necessidade de avaliar o que tem
valor e o que deixou de ter. Cuidado com

extravagâncias ou gastos à toa. Mercúrio
deixa você mais articulado(a) nesta noite.
A atração física vai desempenhar um

- papel importante a dois. Cor: azul-claro.

GÊMEOS

J[
De algum modo, você se percebera
mais sensível ás necessidades alheias
e se ocupará em satisfazer essas

expectativas. Não tenha medo de
expandir a sua área de atuação: a hora
.é essa! No campo afetivo, o clima é de
grande união com o par. Cor: cinza.

CÂNCER

§
O setor profissional recebe uma nova
injeção de ânimo. Não perca a chance
de sair do lugar-comum. Quanto mais
usar sua criatividade no trabalho, mais
produtivo será o seu diaAmor e atração
física caminham lado a lado neste
momento. Cor: vennelho.

LEÃo

ól
Um astral leve e descompromissado
deixa o dia diferente dos demais. A

atração pelo incomum facilita que sua
ousadia e você tende a surpreender as
pessoas ao seu redor. Aprenda a ouvir
mais e falar menos. No romance, se
melhorar, estraga.:Cor:�creme.

VIRGEM

rtP
Você sentira uma necessidade de

renovação em sua vida e isso abrira
caminhos para transfonnações em sua

rotina Não deixe que o comodismo
prejudique seu progresso. Mercúrio deixa
você mais articulado(a) favorecendo a
vida a dois. Cor: bran€o.

.n.
UBRA

'(rabalho em equipe conta com boas

vibrações neste dia, Ubra! Aproveite
que seu poder de comunicação está em
destaque para conquistar seus objetivos
profissionais. No campo afetivo, prazer
e diversão estarão presentes: curta a
companhia. Cor: cinza.

ITL
ESCORPIÃo
Tudo o que conseguir será fruto_da
sua dedicação pessoal, então, não"
conte com a sorte neste dia. Mercúriti '

indica quepodeter êxitiJ'Elm.atividad
que envolvam o lazer e 'a ériatividade.
Na paixão, é tempo de valorizar a

privacidade. Cor: roxo.

X'
SAGITÁRIO
Um astral leve e descompromissado
deixa o dia diferente dos demas.
Sua criatividade e ousadia tendem a

surpreender as pessoas ao seu redor.
A noite promete sermovimentada, mas
haverá uma grande sintonia entre você e

o seu par. tons pastel.

Y):, CAPRiCÓRNIO
É um bom dia para evitar comentários
maldosos e se concentrar no trabalho,
pois tudo indica que poderá conquistar
maior autonomia nesta terça-feira.

IMercúrio favorece o diálogo. No amor,
aproveite a noite para surpreender sua
cara-metade. Cor: roxo.

� AQUÁRIO
� Trabalhar em equipe será a sua melhor

opção, principalmente se você se dedica
a uma atividade prazerosa, com a qual
se identifica. Suas ideias podem ser

muito úteis neste dia. A dois, há sinal
de maior entrosamento e sintonia Cor:
azul-escuro.

tf
PEIXES
O setor profissional recebe boas

energias, mas é preciso deixar o
comodismo de lado para que possa
progredir em sua carreira. Na paixão,
esta é uma fase de grande realização:
aposte alto em seus sonhos de amor e
não vai se arrepender! CQr: marrom.
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FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Marilene Giese envia a
foto da afilhada Saskis
Strutz Giese, que com um

belo gesto, demonstra
que é desde criança que
se aprende a ter amor e
respeito aos animais

Rafaela Monique Meier
completou 25 anos

no dia 4. Desejamos
paz, alegria e muita

saúde. Abraços de seus
cWlhados e cWlhadas,
sogro e sogra e também
da sobrinha Laura.

BeiJão especial do
marido Anderson e da

fUhaNayara

Noedi recebeu os parabéns pelo aniversário
comemorado dia 4. Felicidades, não apenas neste

dia, mas em todos os dias da sua vida. Que os anjos
iluminem o seu caDlinho, hoje e sempre! De sua

família, Daiane, Elaine e Claudete

Irma Bruch Eberhardt completa 92 anos hoje.
Amigos e faD1iliares, em especial seu neto Gilo
Matehes, desejam paz, saúde, harmonia e

muitos anos de vida!

Marli BierMillnitz
comemora aniversario

hoje, completando 51

anos. Ela recebe os

parabéns, em especial da
neta Alice, de 6 meses.

Familiares e amigos
também desejam $aúde

e felicidades

Alex está de aniversário
hoje e seu fllho

Aléxandre deseja toda a
felicidade e amor desse
mundo nessa data tão

especial. Que Deus lhe
abençoe seinpre!

t
I

Silvana, Matheus, Marcos e Ivone Eskelsen,
proprietários do café colonial Strudelhaus, de
Jaraguá do Sul, em tarde de degustação no
Shopping Beira Mar Norte, em Florianópolis,
no evento Aroma, Sabor e Arte Catarina

Iriane
LemkeCorso

completa 34
anos no dia

7. As filhas
Greice e

Gabriela e

toda a família

desejam
felicidades
e muitas
bençãos de
Deus para ela

.:""
!'Át�- ,�

Parabéns à D.Q�
Rosa, que completou
87 anos no dia 26 de

janeiro. Os CJlhos, netos
e amigos a parabenizam,
desejando muita saúde e

felicidades!

Os amigos e

funcionários da Câmara
de Vereadores de

Corupá parabenizam o

diretor administrativo,
Ivo Marquardt, pelo
aniversário no dia 29

de janeiro, desejando
muitas felicidades!

Parabéns ao
casalMarisa
eAldair

Judachewsky,
que comemorou
Bodas de
Prata no dia

. 30 de janeiro.
A família e

.

amigos desejam
muita felicidade
aos dois!

À'
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Eco
.Sustentável

Benyamin
Parham Fard

benyamin@biovita.com.br

Pavilhão holandês à prova
de mudaraças clilDáticas

Um inusitado projeto do
escritório holandês de

arquitetura Delta Sync apre
sentou um pavilhão flutuan
te, composto por três grandes
esferas conectadas, à prova
de mudanças climáticas. É
um piloto para o desenvolvi
mento de outras construções
na cidade holandesa de Ro
terdam. A construção serve

como exemplo para o desen
volvimento de abrigos resis
tentes ao aumento do nível
do mar, uma preocupação
constante em toda aHolanda.

Hospital sustentável
na Dinamarca
Apresentado por arquitetos de um escritório

dinamarquês, o Hospital Universitário de

Aalborg foi projetado levando-se em conta

alguns princípios de sustentabilidade, como
o uso da luz natural nos ambientes internos
e o aproveitamento total dos espaços de
convivência. O novo projeto abrigará; além
de um complexo hospitalar, a Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade de Aalborg.
As obras deverão ter início ainda este ano e serão
financiadas pelo governo dinamarquês.

Pendrive
feito de papel
O Intellipaper, um pen drive produzido a

partir de folhas de papel, foi desenvolvido
e divulgado recentemente por
pesquisadores norte-americanos. A nova

tecnologia eletrônica sustentável promete
aprimorar o uso e evitar o desperdício de

papéis como cartões, folhetos e convites.

Composto por três camadas do material
e ummicrochip, o Intellipaper pode ser

produzido com as folhas de papel que
utilizamos no dia-a-dia.

Serviço de cicloturismo no Centro de São Paulo-
Serviços de cicloturismo são cada vez mais comuns no mundo e também passaram a ser uma

realidade paulistana. Empresas como a Bíke Expedition, de São Paulo, veem nos investimento neste
setor uma grande oportunidade de negócio, pois passam a agregarmais opções de lazer ao cotidiano
dos turistas e cidadãos. O percurso inicial oferecido pela Bike Expedition é de 30 quilômetros na
região central de São Paulo, e na rota turística já há o interesse de outras empresas de grande porte,
como o Itaú, que atualmente já investe no aluguel de bikes para osmoradores. O cicloturismo no
Brasil só não fazmais sucesso por falta de infraestrutura (ciclovias e estruturas de apoio).

-

Empresa genui,namente CA.1A••NENSE atua há 20 -anQS C0111>
EMPRÉSTIMO CONSIGNADtJ a<SERVIDORES PÚBLleGS -

'S�m consulta ao SPC/SERASA

{Cré,ditos com excelentes taxas
{Sem cóbrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO Opção 1 - Crédito Pessoal

GRUPO BIOVITA

�
ELEMENTAR
ENERGIAS RENovAvas

www.bi;ovitQ.com.br

Gordura do corpo < ' ,_:,' .

':;
: �

transformada em ener:gia.. ,71'. o,.' _ """�

Também naHolanda, a desígner Emmy vanRoosmalen criou uma
tecnologia capaz de acabar com a dorde,cabéçà causada pela
"gordurínha extra" emuitas vezes indesejável: o "Cirit'Urão de Energia",
invento que transforma a gordura da barriga em eletricidade. O

protótipo da tecnologia foi apresentado durante a SemanaHolandesa
de Design e surge como mais uma alternativà à produção de energia
limpa. Apesar de parecer estranho, o sistema utiliza o que existe de
mais avançado em termos de tecnologia disponível, funcionando
por meio de pratocélulas artificiais que produzem energia a partir da
conversão da gordura natural emAdenosina-õ -trifosfato.(ATP). Esta
energia produzida é capaz de recarregar gadgets e celulares.

Adotando o conceito de "Srnart City", a famosa avenida Brigadeírô'
FariaUma, localizada naZona Sul de São Paulo, é a primeira a ter
iluminação pública com controle à distância.Através da internet, a
Prefeitura da cidade pode dominar as luzes de LED do local. O sistema,
chamado CityTouch, foi desenvolvido pela Phillips, e o conjunto é

composto por 330 luminárias de LED instaladas em um trecho de

2,5 km, que podem ser controladasa partir de qualquer computador
conectado aum sistema inteligente.A intenção da Prefeitura é utilizar
as luzesmais econômicas para reduzir o consumo.

'�desivo" solar u1traDexÍvel
Em recente anúncio, cientistas da Universidade de Stanford, nos
Estados Unidos, divulgaram a criação dos primeiros painéis solares
flexíveis, que podem ser aplicados em celulares, janelas ou telhados,
por exemplo. O objeto é feito com silício, dióxido de silício e níquel.
Tratam-se dos primeiros protótipos de painéis solares adesivos,
ultraflexíveis e que possuem grossura similar a um filme fotográfico.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

,��·f�
WMV.!JWIlZ.l":CI$.br

(47}3371-4747

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LÚCIOSASSI

Espaço exclusivo

Definidas as ruas dos
corredores de ônibus
Passagem especial será feita inicialmente
em quatro vias no Centro do município

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

APrefeitura de Iaraguá do Sul
definiu as primeiras ruas

que irão receber os corredores
de ônibus. São as vias Henrique
Piazera, Marechal Deodoro da
Fonseca, João Zapella e Reinol
·do Rau, todas no Centro. Poste
riormente serão contempladas
a avenida GetúlioVargas e a rua

Epitácio Pessoa.

Hoje, o presidente do Insti
tuto de Pesquisa e Planejamen
to de Iaraguã do Sul (Ipplan),
Benyamin Fard, vai anunciar
os detalhes de como serão im-

plantadas as faixas exclusivas

para o uso dos coletivos.
O prefeito Dieter Janssen dis

se que as alterações são o início

.de urn novo modelo de mobi
lidade urbana e vão começar
pelas principais ruas do Centro
da cidade que estão em pro
cesso de revitalização asfáltica.

"Queremos urn novo modelo de
mobilidade urbana para Iaraguá
do Sul, onde o cidadão priorize
o transporte coletivo e as ciclo
vias para ir ao trabalho e o trans-

-

porte individual para o passeio",
afirmou o prefeito.

O diretor da Viação Caná

rio, empresa concessionária do

LÚCIOSASSI

MOVIMENTO Kleber reclama que medida deverá
reduzir o movimento no comércio que administra

Rotas alternativas
• Bairro-Centro: para quem
segue em direção ao Centro,
um dos trajetos é pelas ruas
João Carlos Stein, Luís Chio
dini, FranciscoWinter,Vitó
ria Chiodini Spézia, Alfredo
Schumann, Bahia e Acre.

Essa rota levará omotorista
até a rua João Planincheck.

• Centro-Bairro: rua João
Planíncheck ou ruaWalter

Marquardt, no bairro'
Barra do Rio Molha.

transporte público na cidade,
Décio Bago, está entusiasmado
com a implantação das vias ex

clusivas para os ônibus. Segundo
ele, com a redução do tempo das

viagens e urna possível diminui- -

ção de custos, investimentos em
melhorias poderão ser realiza
dos. "A implantação dos corredo
res exclusivos é uma atitude lou
vável e estamos à disposição da
Prefeitura para contribuir com

nossa equipe técnica', concluiu.

Cidades vizinhas
de Jaraguá do Sul
adotam corredores

de ônibus, como
são os casos de

Blwnenau e Joinville.

I
I
�

FACn.IDADE O uso de vias exclusivas para os

coletivos visa deixar esse serviço mais atrativo

,Obras de saneamento

João [anuário tem trecho fechado
. A ampliação da rede de esgo-: rua poderão utilizar a via e de
to sanitário começa hoje no tre- vem ter cautela para não causar
cho da rua João Januário Ayroso acidentes. Já os demais veícu
- junto da esquina com a rua los deverão utilizar os desvios.
João Planincheck- até a rua João A medida não agradou os co

Carlos Stein (que dá acesso ao merciantes do trecho inter
estádio João Marcatto), no baír- rompido. "Vai ser complicado
ro Iaragua Esquerdo. Devido às porque vai dificultar a entrega
intervenções, que começam às das mercadorias e-o acesso dos
8h30 e terminam às 20h30, o consumidores", explicou o 10-
trecho será totalmente fechado jista Kleber Kotchella, 33 anos.

para o trânsito de veículos. A A bicicleta vai ser a opção de

instalação deve ocorrer até o dia Renaldo IoséViola, 46 anos, que
20 de fevereiro. Segundo o díre- mora a dois quilômetros de sua
·tor de Trânsito e Transportes da oficina. Mas ele destaca que a

Prefeitura, Rogério Kumlehn, a interdição poderia ser feita de
dica é para que _os moradores outra maneira. "Nós entende

.

utilizem os desvios que levam mos que é preciso fazer, mas
ao Centro e aos bairros. Equipes' acho que não tem necessidade
da Polícia Militar farão trabalho . de interditar tudo, poderia ser

de orientação no local. por etapas", comentou.
Somente os moradores da O Samae informou' que a

nova tubulação vai beneficiar

aproximadamente 260 residên
. cias interligadas à Estação de
Tratamento do bairro· São Luís,
que será inaugurada no ano que
vem.Ao todo, estão sendo inves
tidos mais de R$ 20 milhões em
obras de saneamento básico.
Atualmente, Iaraguádo Sul conta
com 52% de cobertura de esgoto,
mas a meta da atual gestão é de
elevar este número para 80%. O
contrato de obras ultrapassa os

R$ 20milhões.

I

A Polícia Militar vai

ajudar na orientação
aos motoristas.

Fluxo ficará restrito
no trecho até dia
20 de fevereiro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADODE SAN1l\cA:oouNA
Tabelionatodo Município e ComarcadeGuaramirim-CHRISTAINGE

IllLLEWAGNER, Interventora
Rua28deAgoston'1918- Telefone: (47) 3373-0404

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

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

ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(ern), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, por
que ninguém se .díspôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em conformidade com os arts, 995, 997 c/c 1023, todos do
CNCGJ.
'Protocolo: 41207 Sacado: BARBARINA ROSA VOLPl CPF: 898.020.479-53

Endereço: Estrada Primeiro Braço do Norte n? s/n', Primeiro Braço do Nor
te, 89108-000, Massaranduba Cedente: JAVEL JARAGUA VElCULOS PECAS
SERVICOS IlDA CNFJ: 79.501.862/0001-58 Número do Título: 0045575002
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 15/01/2013 Valor.149,00 liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ n,43, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41119 Sacado: BRASQUlSA INDUSTRIA IlDA CNFJ:
02.096.814/0001-05 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen, km 14 n' s/n,
Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO SAFRA SA CNFJ:
58.160.789/0001-28 Número do Título: 940301l21 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 21/12/2012 Valor. 412,00 liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ ·15,00
Protocolo: 41120 Endereço: Rodovia Guilherme Jensen, km 14 n' s/n,
Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO SAFRA SA CNFJ:
58.160.789/0001-28 Número do Título: 945593066 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 26/12/2012 Valor: 428,00 liquidação após a intimação:R$ 12,25,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41122 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen, km 14 n' s/n,
Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO SAFRA SA CNFJ:
58.160.789/0001-28 Número do Título: 941882306 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 24/12/2012 Valor: 619,00 liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: ns 15,00
Protocolo: 41123 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen, km 14 n' s/n,
Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO SAFRA SA CNFJ:
58.160.789/0001-28 Número do Título: 943227828 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 26/12/2012 Valor: 664,00 liquidação após a intimação:R$ 12,25,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41127 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen, km 14 n' s/n,
Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO SAFRA SA CNFJ:
58.160.789/0001-28 Número do Título: 943227861 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVen
cimento: 26/12/2012 Valor: 1.571;00 liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41128 Endereço: Rodovia Guilherme lensen, km 14 n' s/n,
Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO SAFRA SA CNFf;
58.160.789/0001-28 Número do Título: 943227852 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVen
cimento: 19/12/2012 Valor. 1.571,00 liquidaç�o após a intimação: R$12,25,

Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41129 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen, km 14 n' s/n,
Centro, 89108-000, Massaranduba. Cedente: BANCO SAFRA SA CNFJ:
58.160.789/0001-28 Número do Título: 94!J633353 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVen
cimento: 24il2/2012 Valor: 1.732,00 liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução:-R$32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41223 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen, km 14 n' s/n, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: lATAL EMBAlAGENS MED\UCAS IlDA
CNPJ: 75.182.048/oooH7 Número do Título: 53037/1 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCO DO .BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM Data Vencimento: 18/01/2013 Valor. 3.428,37 liquidação após
a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 40939 Sacado: DANIEL FAGUNDES ME CNFJ: 13.913.690/0001-
li Endereço: Rua Campinas n' 2280, Campinas, 89108-000, Massaranduba
Cedente: MEGA SECURlTIZADORA DE ATIVOS EMPRESARWS SA CNFJ:
10.631.576/0001-00 Número doTítulo: 01/04-1I5 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Venci
mento: 15/01/2013 Valor: 280,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Con
dução: R$ 52,98, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 40995 Sacado: DlANEWAlZ KONELL CPF: 009.805.919-02 En

dereço: Rua Alphons Ma:da Schmalz n' 488, centro, 89275-000, Schroeder
Cedente: JAMATEX COM. EQUl.E TEXTEIS IlDA CNPJ: 04.317.708/0001-21
Número doTítulo: 41356010 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresen
tante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 10/01/2013 Valor:
150,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 412n Sacado: DIRCEU JARMES ZEFElD CPF: 033.359.249-24

Endereço: Estrada Duas Mamas n' 1784, Duas Mamas, 89275-000, Schro
eder Cedente: INSTInJlCAO COMUNITARlA DE CREDITO BLUMENAU
SOLIDARlEDADE-ICC BLUSOL CNFJ: 02.145.793/0001-62 Número do Títu
lo: 20120814-02 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: INSTíTUlCAO
COMUNITARlA DE CREDITO BLUMENAU-SOLIDARlEDADE-ICC BLUSOL
Data Vencimento: 15/Jl/2012 Valor: 5.000,00 liquidação após a intimação:
R$12,25, Condução: R$ 51,64, Diligência: R$ 37,60, Edital; R$15,00

Protocolo: 40931 Sacado: EllZALDOMUELLER CPF: 817.988.149-00 Ende
.

reco: Rua li de Novembro n' s/n', Centro, 89108-000, Massaranduba Ceden
te: CONPE CAl.C DERETTí IlDA EPP Número doTítulo: 000812/B
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: fD\U
UNlBANCO SADataVencimento: 10/01/2013 Valor. 475,00 liquidação após a
intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41341 Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS STOINSKl IlDA - ME
CNPJ: 82.901.125/0001-57 Endereço: Rua da Integração n'1I5, Centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: MADru COMERCIO DE COMPENSADOS E LA
MINADOS IlDACNPJ: 04.634.479/0001-79 Número do Título: 2170555-2 Es'
pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 19/01/2013 Valor:
884,53 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 37,60, Edital R$15,OQ
Protocolo: 41354 Endereço: Rua da Integração ne 1I5, Centro, 89108-000,
Massaranduba Cedente: MADru COMERCIO DE COMPENSADOS E LAMI
NADOS crDA CNFJ: 04.634.479/0002-50 Número do Títt�o: 4 1 24663-2 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 19/01/2013 Valor:
395,49 liquidação após a intimação: R$ "t2,25, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41177 Sacado: JACKSON NEYJAGIEllD CPF: 026.561.299-31 En

dereço: Rua II de Novembro n' s/n', Centro, 89108-000, Massaranduba Ce-

dente: ARNO FRANCISCO DERETTí ME CNFJ: 86.727.989/0001-55 Número
do Título: 1514 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento:
20/01/2013 Valor. 512,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução:
R$32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41204 Sacado: JAlSON SOARES - ME CNPJ: 05.116.238/0001-09
Endereço: Rodovia SC 413, Km 63 n' s/n', Centro, 89108-000, Massaranduba
Cedente: MAillONADO SANCHES COMERCIO E REPRESENTAÇOES IlDA
CNPJ: n.525.608/0001-64 Número do Título: 0023033/02 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação. Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 22/01/2013 Valor. 287,57 liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, COndução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 41025 Sacado: JOCEUNO JOSE FAGUNDES MARIA CPF:
558.768.461-04 Endereço: Rua Fundos Sueco n' s/n', Fundo Sueco, 89108-
000, Massaranduba Cedente: FEDER MATERlAIS DE CONSTRUÇÃO IlDA
EPP CNFJ: 81.599.367/0001-75 Número do Título: 055880/1 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DQ BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMlRlMDataVencimento: 15/01/2013 Valor. 52,30 liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60,
Edital R$ 15,00

Protocolo: 40897 Sacado: l.MAREFORMAS IlDA - MEGNPJ: 15.663.183/0001-
00 Endereço: RuaMarechal Castelo Branco n' 8172, Schroeder III, 89275-000,
Scbroeder Cedente: TIlPER SA CNPJ: 81.315.426/0001-36 Número do Título:
0007012/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento:
14/01/2013 Valor: 939,80 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41157 Endereço: RuaMarechal Castelo Branco n' 8172, Scbroeder
III, 89275-000, Scbroeder Cedente: DIFUSO DISTR. PARAFUSOS EWAl.D
IlDA CNFJ: 82.887.175/0001-27 Número do Título: 1008477-06 Espécie:

. Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAl.
DataVencimento: 15/01/2013 Valor. 734,41 liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 24, 14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41163 Sacado: LUIS FABIO MARANGONI CPF: 006.387.789-99
Endereço: Estrada Geral Braço Direito n' sn-, Braço Direito, 89108-000, Mas
sarandubaCedente: EMERSON COMERCIO DEMAQUINAS IlDAME CNFJ:
10.945.510/0001-95 Número do Título: 9704C/7 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAl. Data Vencimento:
15/01/2013 Valor: 160,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução:
R$ 66,32, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41360 Endereço: Estrada Geral Braço Direito n' sns, Braço Direito,
89108-000, Massaranduba Cedente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS
LIDA ME CNPJ: 10.945.510/0001-95 Número do Título: 1643IC/3 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL
DataVencimento: 20/01/2013 Valor: 143,34 liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15;00

Protocolo: 41257 Sacado: MAReIO PIERSON MDANNA CPF: 058.798.499-61
Endereço: Rua Presidente Costa e Silva n' 1985, Rio Hem, 89275-000, Sebroe
der Cedente: OUMPlO BOGO RINlOR ME CNFJ: 15.239.054/0001-81 Núme
ro do Título: MPMD03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: fD\U UNlBANCO SA Data Vencimento: 17/01/2013 Valor:
280,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 37,60,Edital: R$15,00

Protocolo: 41288 Sacado: MARILÉlA THElS CPF: 739.555.239-34 Endereço:
Rodovia Guilherme Jensen n" s/n', Centro, 89108-000, Massaranduba Ceden
te: BANCO SAFRA SA CNFJ: 58.160.789/0001-28 Número do Título: 761408061
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO

BRADESCO SA DataVencimento: 15/01/2013 Valor. 360,00 liquidação após
a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 40675 Sacado: MEITRON MONTAGEM EIETRO ElEIRONICA
IlDA eNFJ: 08.769.589/0001-07 Endereço: Rua !.eodato Ribeiro n' 80, Scbro
eder I, 89275-000, Scbroeder Cedente: MANNESMANGUEIRAS EVEDAÇOES
LIDA CNPJ: 80.645.286/0001-00 Número doTítulo: 0754220101 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantilpor Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 08/01/2013 Valai: 135,02
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$
37,60,Edital: R$15,00

Protocolo: 40968 Sacado: MERCADO FRANCO CNPJ: 13.458.876/0001-28 En
dereço: Rua 23 deMarço n' 3044, Centro !.este, 89275-000, ScbroederCedente:
BANCO DO FSIADO DO ruo GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-
96 Número do Título: 716821 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indi
cação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/01/2013
Valor. 474,55 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41286 Sacado: MOACIR GRIBOSKI CPF: 018.100.989-71 Endere

ço: Estrada Getal Massarandubinban' s/n, São Miguel, 89108-000, Massaran
duba Cedente: ZANDONA COMBUSTIVEIS IlDA CNPJ: 86.830.056/0001-99
Número do Título: 242/12 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indi

cação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 15/01/2013
Valor: 2.000,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 66,32,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41315 Sacado: NANCY DE SOUZA KIECKHOESEl. CPF:
047.246.969-07 Endereço: RuaBenjamin Constant ns s/n', Benjamin Cons
tant, 89108-000, Massaranduba Cedente: HOW COMERCIO DE MAQUINAS
DE COSTURA ODA - ME CNFJ: 14.638.808/0001-03 Número do Título:
010472 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECO
NOMlCA FEDERAL DataVencimento: 14/01/2013 Valor: 137,90 liquidação
após a intimação: R$ -1-2,25, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 41251 Sacado: REGILDAONEDASCABURI"- MADEIREIRAVIVIANE
CNFJ: 11.159.288/0001-68Endereço: Estrada Geral lvBraço do Norte n' s/n', I'
Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: COMFlDRESTAClA CA
ll\JUNENSE DE EMPREENDIMENTOS FlDR.ESTAIS CNFJ: 84.721.224/0001-

.

82 Número do Título: 36812 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indi

cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRfM Data
Vencimento: 19/01/2013 Valor: 2.184,20 liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 77,43,Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 40873 Sacado: SIDNEI LlPINSKI CPF: 005.714.399-42 Endere-
'

ço: Avenida Marechal Castelo Branco n' 5533, Centro, 89275-000, Sebroe-
der Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVIeOS IlDA CNPJ:
79.501.862/0001-58Número doTítulo: 0042120005 Espécie: Duplicata deVen-
daMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRlMDataVencimento: 07/01/2013 Valor: 241,27 liquidação após a
intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41164 Sacado: lI'-GO DANIEL KUNZE CPF: 062.415.899-38 En

dereço: Rua Presidente Costa e Silva n'1985, Rio Hem, 89275-000, Schroeder
I Cedente: OUMPIOBOGO JUNIORME CNPJ: 15.239.054/0001-81 Número do
Título: YK4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentan
te: fD\U UNIBANCO SA Data Vencimento: 15/0112013 Valor: 374,00 liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 05 de fevereiro de 2013.

CHRISlAINGEIllLLEWAGNER, Interventora

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROfESTO
Nos telIDOS do artigo 15 da!.ei 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 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facuitado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentrqdo
prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROfESTO:

Apontamento: 237356/2013 Sacado: ADRIANA PEDROSO Endereço: RUA
CARLOS OESCHl.ER 10 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: NILZA
BRUCH COMERCIAl Sacador: - Espécie: DMI- N'Título: 1201 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 3.020,00 - Data para pagamento: 08/02/2013- Valor
total a pagarR$3.1I1,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.020,00 - Ju
ros: R$16,10 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,�0 - Diligência: R$ 15M

Apontamento: 237201/2013 Sacado: ANADON INFORMATICAIlDA Endere
ço: PADREVICENTE 91 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89278-000
Cedente: RADIO HORTENCIA IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItuio:
012487 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 600,00 - Data para pagamento:
08/02/2013-Valortotal apagarR$713,30Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 600,00 - Juros: R$ 2,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 237321/2013 Sacado: C V X REPRESENTACOES COMERCIAl
IlDA Endereço: RUA GUILH.ERME WEEGE 50 - Jaraguá do Sui-SC - CEP:
89251-610 Cedente: QUAUl1Y COBRANCAS IlDA Sacador. C FERRACJN]
XAVIER Espécie: DMI- N'Título: 0291/2-3 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 272,50 - Data para pagamento: 08/02/2013- Valor total a pagar R$342,94
Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 272,50 - Juros: R$ 0,63Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237333/2013 Sacado: CUBICO IND DEMAQ IlDA Endereço:
R JOAO JANUARIO AYROSO 1890 I ANDAR - JARAGUA ESQUERDO - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89253-100 Cedente: MAIUD TEIXEfRA DE AZEVEDO ME
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 51B - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 694,50 - Data para pagamento: 08/02/2013- Valor .total a pagar R$771,37
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 694,50 - Juros: R$ 2,31 Emolwnentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,7I

Apontamento: 237459/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS L

Endereço: RUA JOAO JANUAJUO AYROSO 1890 - JARAGUA ESQU - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente: ACOSAMERICA IlDA Sacador. - Es
pécíe: DMI- N'Titulo: 8298/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.816,12
- Data para pagamento: 08/02/2013- Valor total a pagar R$1.894,45 Descrição
dos valores: Valor do título; R$1.816,12 - Juros: R$ 3,02 Emolwnentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 23734712013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS
'IlDA Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO 1890 I AND - Jaraguá do SuI
SC - CEPo 89253-100 Cedente: AUTOMATIC IND E COM DE EQUl.E ELETRI
COS IlDA Sacador: - Espécie:DMI- N'Título: 000l1l12/A - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 809,86 - Data para pagamento: 08/02/2013- Valor total
a pagar R$B88,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 809,86 - Juros: R$
3,77 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$14,71

.

Apontamento: 237460/2013 Sacado: O PRA MAlHAS ODA Endereço: R
JOSETHEODORO ruBElRO, 1061-llllA DAFIGUEIR -IARAGUADO SUL-SC
- CEP: 89258-000 Cedente: JARTEX INDUSTRIA TOO IlDA ÉPP Sacador. -

Espécie:DMI-N'Titulo: 12135 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.921,08
- Data para pagamento: 08/02/2013-Valor total a pagar R$2.004,7I Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.921,08 - Juros: R$ 8,32 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15;46

Apontamento: 237610/2013 Sacado: O PRAMAlHAS IlDA Endereço: RJOSE
THEODORO RIBEIRO 1061 - Jaraguá do Sui-SC - CEPo 89258-000 Cedente:
ICONE PRE fMPRESSAO IlDA Sacador. - Espécie:DMI-N' TItulo: 1356 - Mo-

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

tivo: falta de pagamentoValor. R$300,00 - Data para pagamento: 08/02/2013-
Valor total a pagarR$376,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 -

Juros: R$I,40 Emolumentos: R$12,�5 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 237582/2013 Sacado: DORTIA MODA E ACESSOruOS En

dereço: RUA JOAQUIM SILVEfRA 27 - Jaraguá do Sui-SC - CEPo 89260,000
Cedente: JOICE PEREfRA CAMISARIA Sacador. - Espécie: DM! - N' Titulo:
000000103 - Motivo: falta de pagarnento Valor: I}$ 290,60 - Data para paga
mento: 08/02/2013-Valor total a pagarR$360,99 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 290,60 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:

. R$23,IO Condução: R$24,50 - Diligência: R$9,96
'

Apontamento: 237594/2013 Sacado: DYNAMKDO BRASIL fMP FABMANDE
MAQ Endereço: AV. MARECHAl DEODORO DAFONSECA, 1I88 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89251-702 Cedente: DALERIO PASQUAUME Sacador. - Espé
cie: DMI - N' TItulo: 769-lA - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.994,00 -

Data para pagamento: 08/02/2013- Valor total a pagar R$5.075,46 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 4.994,00 - Juros: R$ 1I,65 Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237430/2013 Sacado: El1ANE DOS SANTOS Endereço: RUA
TUFIEMAHFUD - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-080 Ceden
te: ORBENK DISTRIBUIDORA P L IlDA Sacador. - Espécie: DMI- N' Titulo:
37854#01- Motivo: falta de pagamentoValor. R$109,00 - Data para pagamen
to: 08/02/2013- Valor total a pagar R$179,48 Descrição dos valores: Valor do
título: R$109,00 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237366/2013 Sacado: ELIZABETE El.ERT Endereço: RUA JOSE
POMlANOWSKI 246 - Jaraguá do Sui-SC- CEP: 89254-810 Cedente: LATOru
CIA SECURlTIZADORA Sacador. JERRY ROBERTO BRANDES - FI (CEU DA
BOCA) Espécie: DMI- N'lltulo: 2821-0 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 1.070,40 - Data para pagamento: 08/02/2013-Valor total a pagarR$1.I49,73
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.070,40 - Juros: R$ 3,21 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$
16,27

Apontamento: 237322/2013 Sacado: FLAVMAQ IlDA - ME Endereço: RUA
JOAO JANUARlO AYROSO 2700 - JAR. ESQUERD - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89253-100 Cedente: SUCATAS INDAlAL IlDA Sacador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 5351.1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 990,00 - Data para
pagamento: 08/02/2013- Valor total a pagar R$1.066,87 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 990,00 - Juros: R$ 2,31 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71
------------------------------------------------------------------------------�.��.������.�

Apontamento: 237214/2013 Sacado: GARCIAEMBAlAGENS IlDA Endereço:
R JORGE CZERNlEWICZ FUNDOS 590 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89255-
000 Cedente: BANCO SAFRA S/A Sacador: JARI CEl.UIDSE P EMBMAGENS

SAEspécie: DMi - N'Titulo: 9545212n - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
28.969,45 - Data para pagamento: 08/02/2013-Valor total a pagarR$29.169,54
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 28.969,45 - Juros: R$ 125,53 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$14,7I

Apontamento: 237624/2013 Sacado: KAROISAIlDAME Endereço: RUAWAL
TERMARQUARDT3050SAIA02 - BARRADO ruo MOUIA - Jaraguádo Sui-SC
- CEP: Cedente: MUNDlAl QUADROS E DESENHOS IlDA Sacador: - Es

pécie: DMI- N'Titulo: 1315/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.529,21
- Data para pagamento: 08/02/2013- Valor total a pagarR$2.609,97 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.529,21 - Juros: R$ 10,95 Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237579/2013 Sacado: IDURDESNElIZELME Endereço: RUA
PADRE Al.8ERTO JACOB 478 - Jaraguá do Sui-SC - CEPo 89252-2BO Cedente:
OESA COM E REPRES IlDA Sacador: - Espécie: DM!- N' TItulo: 2665315A
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 413,52 - Data para pagamento:
08/02/2013-Valor total a pagarR$489,59 Descrição dos valores: Valordo título:

EDITAl DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARlNA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 38D-Centro

89251-201- JAllAGUADOSUl- SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

R$ 413,52 ' Juros: R$I,51 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,VI

������;�--23-6;Bi/�õi3-�;,;;d�--LUiZ--ROBERTO-BREDA--fud���
RUA ARTHUR C G ERDMANN 66 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-398
Cedente: BFAC ASSESSORlA COMERCIAL E FOMENTO LIDA Sacador: L R
BREDA ME Espécie: DMI - N° TItulo: 3009 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 233,00 - Data para pagamento: 08/02/2013- Valor total a pagar R$314,35
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 233,00 -Juros: R$ 0,54 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 237616/2013 Sacado: MARA FERNANDASCHUlTZ Endereço:
AVMAl DEODORO DA FONSECA 855 APTO 401 - Jaraguá do Sui-SC - CEPo
89251-701 Cedente: ERBECONSTRUIDRA IlDA Sacador: - Espécie:DMi - N'
TItulo: 00067006 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.000,00 - Data para
pagamento: 08/02/2013-Valor total a pagarR$1.081,53 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.000,00 - Juros: R$ 4,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital; R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 237621/2013 Sacado: MARCOSDEPAUlAPADILHAME Ende

reço: RUA JOSETEODORO RIBEIRO 1560 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Cedente:
BAUER E SILVAIlDA Sacador: - Espécie;DMI- N'Titulo: 0104 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 412,00 - Datapara pagamento: 08/02/2013-Valor total
a pagar R$488,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 412,00 - Juros: R$
1,23 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,46

Apontamento: 237180/2013 Sacado: MEITRON MONTAGEM EIETRO ELE
TRONICALl' Endereço: RUAPREFEfID JOSE BAUER 1300 SAIA OI - Jaraguá
do SuI-SC - CEPo 89254-100 Cedente: El.EIROCIRCUlTOS TECNOIDGIA
IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 254I-EF/01 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$1.080,29 - Data para pagamento: 08/02/2013-Valor total a
pagar R$J.J59,n Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.080,29 - Juros:
R$ I,BO Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 237093/2013 Sacado: NADIA SIMONE STíNGH.EN Endereço:
RUA JOSE SCH.EURER li - AMIZADE - Jaraguá do Sui-SC - CEP: 89255-800
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAl-VIACREDI Sacador.
JARMAQ LOCAÇAO DE MAQUINAS DE COSTíJR Espécie: DMI - N' TItulo:
2731.0001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 420,00 - Data para pagamen
to: 08/02/2013- Valor total a pagar R$502,07 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 420,00 - Juros: R$I,26Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 237614/2013 Sacado: NOSTRA INCORPORADORA E ADM
IlDA Endereço: RUA GUILHERME DANCKER 161 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89251-460 Cedente: WJ1NU UNIFORMES PROFISSIONAIS Sacador:
- Espécie: DMI- N'Título: 238 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 662,50 -

Data para pagamento: 08/02/2013-Valor total a pagar R$734,29 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 662,50 - Juros: R$I,98 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237429/2013 Sacado: OlAVINHO RIBEIRO Endereço: RUA
ARNOlDO PlSKE 843TIPATHEllACRER - TRES ruos DONORTE - Iaraguã.do
Sui-SC - CEPo Cedente: LUCIANEALVESDASILVA Sacador: - Espécie: NF - N'
TItulo: 001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.100,00 - Data para paga
mento: 08/02/2013-Valor total a pagarR$2.454,36Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 2.100,00 - Juros: R$ 268,80 Emolwnentos: l:l$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 237425/2013 Sacado: SANDRASAlEfE SCHM.EIER Endereço:
RUAGUANABARA98 CASA 212 FUNDOS - CZERNlEWICZ- Iaragua do SuI-SC
- CEPo Cedente: TER.EZINHAMAGIEl.SKl Sacador. - Espécie: NP - N� TItulo:
OI - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.100,00 - Data para pagamento:
08/02/2013- Valor total a pagai R$J.J92,52 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.100,00 - Juros: R$17,96 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 237457/2013 Sacado: SUPERMERCADO E ACOUGUE PRADl
L Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO, 2650 - JARAGUAESQU - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89253-101 Cedente: PAVILOCH.E AUMENTOS IlDA
Sacador: - Espécie: DMI - N'lltulo: 0000039037 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 1.378,35 - Bata para pagamento: 08/02/2013- Valor total a pagar
R$L458,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.378,35 - Juros: R$ 5,51
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 14,71

Apontamento: 237345/2013 Sacado: TROPICAl. DECK ARTEFAIDS DE MA
DEIRA If Endereço: RUAGUlLHERME DANCKER 161 SAlA·02 - Jaraguá do
Sui-SC - CEP: 89251-460 Cedente: INDUSTRlAE COMERCIO DEMOlDUllAS
SAN1l\ LUZIA IlD Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 43775/01 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 947,98 - Data para pagamento: 08/02/2013-Valor
total a pagar R$1.021,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 947,98 - Ju
ros: R$ 3,79 Bmoíumentos.Rs Iz.êê - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96 .

•

Apontamento: 237346/2013 Sacado: VF COMPONENTES ELETRICOS crDA
ME Endereço: RUA BARAO DO ruo BRANCO,862 - JARAGUADO SUL - CEP:
Cedente: TIMBO FACTORING FOMENTO MERCANTIL lIDA Sacador: MR
EM)lAlAGENS IlDA Espécie: DMI- N' TItulo: 6459/1 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 419,82 - Data para pagamento: 08/02/2013- Valor total a
pagar R$491,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 419,82 - Juros: R$
1,67. Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237426/2013 Sacado: VITRINE fMOVEIS - CONSTRutoRA
ODAME Endereço:RUADONAMATIlDE,200-SAIAOI- JaraguádoSuI-SC
CEP: 89256-280 Cedente: PREMIXCONCRETO IlDA Sacador. - Espécie: DM
- N' TItulo: 000094 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 5.351,03 - Data para
pagamento: 08/02/2013- Valor total a pagarR$5.525,25 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 5.351,03 - Juros: R$ 98,10 Emolwnentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 237232/2013 Sacado: VOGARE CONSUITORlA TREIN MARK
ODA Endereço: PROCOPIO GOMES DE OLIVEfRA ;1I49 AP 42 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Cedente: ESCRITOruO CONfABIL BUCH
MANN SC IlDA Sacador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 1882/035 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$150,00 - Data para pagamento: 08/02/2013-Valor total
a pagar R$220,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,00 - Juros: R$
Q,25 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 9,96

•

.

Apontamento: 237287/2013 Sacado: WAl.DECIR RUMP Endereço: RUA 1I68
ALFllBDO ROPELAlD WfE 45 ES 1162 - RIBEfRAO CAVALO - Jaraguá do
SuI-SC - CEPo Cedente: lURIT1 ASSOCIACAO D.E CREDITO AO MlCROEM
PREENDEDOR Sacador - Espécie: CH - N'Titulo: 8503311- Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 4.978,00 - Data para pagamento: 08/02/2013- Valor total
a pagar R$5.184,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.978,00 - Juros:
R$lll,17 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 237350/2013 Sacado:WILllAN KLEBER DAlMANNME Ende
reço: R RmARY 22 SI - ILHADA FIGUEIRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-
443 Cedente: DISTRIBUIDORA DEAIlMENfOS TEODOruCO IlD 'Sacador:
- Espécie: DMl- N'Titulo: 6766 - Motivo: falta de pagamento valor R$ 100,66
- Data para pagamento: 08/02/2013- Valor total a pagar R$176,50 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 100,66 - Juros: R$ 0,53 Bmolumentos. R$ 12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", ria data de 05/02/2013.
Iaraguã do Sui (sq, 05 de fevereiro de 2013.

Manoel Gustavo GríesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 31
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Onibus queimado

Iaraguá nomapa da ação criminosa?
Polícia Civil relaciona o caso com ataques
no Estado. Polícia Militar não vê ligação

JARAGUÁ DÓ SUL
............................................

Débora Rernór

Qataque a um ônibus na

Barra do Rio Cerro e um

princípio de incêndio no Por
tal Turístico da Vila Lalau, na
madrugada do último sábado,
seriam os primeiros sinais de

que a onda de atentados cri
minosos chegou à região do
Vale do Itapocu. A Polícia Civil

.

ainda investiga os incidentes,
mas acredita que eles estejam
relacionados. Até o momento,

ninguém foi detido por envol
vimento com estas ocorrências.

"Como não há testemunhas e

nem suspeita de quem tenhapro
vocado o incêndio, não há uma

linha concreta de investigação",
declarou o delegado da Divisão
de Investigação Criminal (DIC),
Eric Issao Uratani. "Mesmo sem

comprovação, acredito que os ca

sos estejam relacionados por cau
sa do modo como foi provocado
o fogo e pelo período". A Polícia
busca pistas em possíveis ima

gens de câmeras de segurança.
A Polícia Militar avalia de

forma diferente os casos. Para a

instituição, ainda é cedo para li

gar os incidentes de Iaraguá do
Sul com os atentados em outras

cidades catarinenses. "A equipe

de inteligência continua fazendo
diligências e não estabelecemos
nenhuma relação com os demais
eventos no resto do Estado", de
clarou o chefe de Comunicação
do 14° Batalhão da PM, capitão
AiresVolnei Pilonetto.

A Polícia Militar informou

que desde quinta-feira, quan
do foi informada dos primei
ros ataques no Estado, adotou
medidas para aumentar a segu
rança na região. "Reforçamos o

policiamento na sede do bata
lhão e demais unidades da PM,
realizamos ações policiais es

pecíficas, além de alertar e fazer

recomendações à empresa de

transporte", disse Pilonetto.
Os ônibus daViação Canari

nho agora são recolhidos ao pá
tio da empresa, e não passam a

noite na garagem dos motoris
tas como acontecia antes. "Re

forçamos o número de vigilan
tes e colocamos escolta armada
na empresa para garantir que
isso não se repita", informou o

diretor Décio Bago. A empresa
ainda está avaliando os preju
ízos com a destruição do ôni

bus, que devem ficar entre R$
300mil e R$ 400 mil.

Bago garante que todas as

linhas foram mantidas e alguns
percursos estão sendo escolta
dos, principalmente no interior
do município e durante a ma

drugada. "A nossa maior pre
ocupação é com a segurança
do usuário e dos funcionários",
disse. A empresa ofereceu apoio
psicológico para o motorista

que presenciou o incêndio.

EDUA!UJO MONTECINO

�
SUSTO Ônibus foi arrombado e incendiado quando estava parado no limite entre Jaraguá e Pomerode

Acidente com óbito

Condutor é preso depois
de colisão na 5C-416

.

Foi encaminhado ao Presídio

Regional de Jaraguá do Sul o con
dutor de um Peugeot 206 que co

lidiu frontalmente com o motoci
clista Iailson BIUIIO de Lima, de 19

anos, naSC-416 noRio Cerro I, em
I

Jaraguá do Sul, nanoite de sábado.
Omotociclistamorreu no local e a
moto com placa de Rio Negrinho
pegou fogo por causa do impacto
e foi totalmente destruída.

O condutor de 30 anos foi

preso em flagrante depois que
o teste do bafômetro, acusou

0,59 mg/l de álcool. Ele vai -res
ponder por homicídio culposo
em direção de veículo automo
tor, que prevê detenção de dois
a quatroanos, e dirigir embria
gado, com penas, de seis meses.
a três anos. Confira o vídeo no

ocponline.com.br

WILLIAM FRITZKE

VIOLÊNCIA Carro e motocicleta colidiram de frente
na rodovia. Moto pegou fogo depois da batida

,

Saiba mais

Como

foram as

I
j
�
I
r
I

" .

ocorrencias

O ônibus estava estacio
nado em frente à casa domo
torista, na SC-416, próximo à
divisa com Pomerode, quan
do o incêndio começou, por
volta das 2h de sábado. Os
vizinhos e os Bombeiros
tentaram conter as chamas,
mas o veículo foi totalmen
te destruído. A Perícia este

ve no local, mas as causas

do incêndio ainda não foram

divulgadas.
Uma hora depois, o Portal

Turístico Casa do Coloniza
dor, na Vila Lalau, também
registrou um princípio de

incêndio, que foi controlado

por seguranças particulares.
Garrafas plásticas com ga
solina e álcool foram encon

tradas nos fundos do local,
o que indica que teria sido
uma ação criminosa.

Quase 50

ataques

Ônibus coletivos, viaturas
e bases das Polícias Militar e
Civil e presídios foram alvos
de ataques em Florianópolis,
Joinville, Criciúma, São José,
Camboriú, Balneário Cam

boriú, Itajaí, São Francisco
do Sul, Araquari, Chapecó
Gaspar, Maracajá e Laguna:

j

t

)
t

Tráfico

Jovem é preso
Condenado por tráfico de dro

gas,André Ricardo Fonnigari,
de 25 anos, foi preso no'bairro
São Luís, namanhã de ontem,
por policiais civis daDivisão de
Investigação Criminal (DIC) e en
caminhado ao PresídioRegional
de Iaraguá do Sul. Ele aguardava
em liberdade o julgamento em
segunda instância. OTribunal de
Justiça confirmou a condenação ,

e ainda aumentou ápena de de
tenção, que totaliza quatro anos.
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Prevenção
Vistorias focalizam salões de baile

Bombeiros, Polícia
Civil e Defesa Civil
continuam com as

ações de conferência
nos estabelecimentos

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

I!. s vistorias às casas notumas

Ilpela Defesa Civil, Polícia Civil
e Bombeiros foram retomadas
ontem à tarde, com visitas em

quatro salões de baile de Jaraguá
do Sul. Como reflexo do incên
dio quematou 237 jovens e feriu
dezenas, em Santa Maria (RS),
há pouco mais de uma semana,

outros itens de segurança co

meçam a ser cobrados, como
funcionários que tenham curso

de combate a incêndio.
\

O ClubeAcaraí, no bairro Iara-

guá Esquerdo, e o Salão Botafogo,
na Barra do Rio Cerro, foram os

primeiros a serem vistoriados. No
salão Ribeirão Grande, conhecido
como Risca Faca, Bombeiros su

geriram á. colocação de mais pla
cas indicando a lotação máxima
do local.Aúltima visita da equipe
foi no salão Panela Velha, antigo
SalãoVitória, na Ilha da Figueira.
No local, o sistema de alarme não
está funcionando e não há man

gueira nos dois hidrantes instala
dos. Estes equipamentos são fun
damentais para o funcionamento
da casa, que não poderá reabrir
sem a devida adequação.

A fiscalização será retomada
amanhã, quando clubes e socie
dades de tiro 'vão receber a visi
ta dos engenheiros. Na semana

passada, bares e boates foram
vistoriados pela equipe. Até ago
ra, foram sugeridas adequações
em todos os estabelecimentos
vistoriados pela equipe.

EDUARDO MONTECINO

CONTROLE No salão Panela Velha foram
vistoriados os acessos e-também equipamentos

Na região
A primeira reunião do cole

giado da Defesa Civil daAssocia
ção dos Municípios do Vale do

Itapocu (Arnvali) deve acontecer

a partir das 8h de hoje, no gabi
nete do prefeito de Jaraguá do

Sul, Dieter Janssen. Entre os as

suntos a serem debatidos está a

forma como osmunicípios estão
se preparando para evitar tragé
dias como a de SantaMaria.

(

ADefesaCivil de Iaraguádo Sul
pretende se colocar à disposição
das demáis cidades para apoiar
ações de vistoria e fiscalização.
Corupá, Schroeder, Massaran

duba, Barra Velha e São João do

Itaperiu confirmaram a presença,
segundo o consultor da Defesa
Civil da Arnvali, Paulo de Almei
da. "Além disso, os Bombeiros
também estão convidados a par
ticipar já que existem temas em

comum", incentivouAlmeida.

Prefeitura arruma o Parque de Eventos para receber foliões
O Parque de Eventos vai

passar por melhorias durante
esta semana para garantir a

segurança dos foliões no pa
vilhão B, onde vai acontecer o

Carnaval, a partir da tarde de

sexta-feira, Depois de receber
o relatório dos,Bombeiros e

da Defesa Civil com orienta

ções sobre as irregularidades,
a Prefeitura começou a retirar

a decoração em tecido, refor-

çar a iluminação e revisar todo
o sistema elétrico da estrutura.

"EStamos realizando as ade

quações para garantir seguran
ça e tranquilidade a todos que
vierem curtir o Carnaval", expli
cou o presidente da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul, Le
one Silva. "Será quase um baile
ao ar livre, já que usaremos o

pavilhão que é aberto, sem pa
redes", completou.

EDUARDO MONTECINO

MOBILIZAÇÃO Retirada de entulhos contou com

apoio de voluntários e servidores da Prefeitura'

Os pavilhões A e C foram

reprovados pela vistoria e per
manecerão fechados durante
a festa. Por isso, os banheiros
devem ser isolados do salão.
"As pessoas vão poder usar o

banheiro, mas não terão acesso

ao pavilhão", confirmou Silva.
Ainda não foi agendada uma

nova vistoria dos Bombeiros e a

Defesa Civil, mas a equipe deve
voltar ao Parque de Eventos até

quinta-feira, para avaliar se as

adequações cumprem as nor

mas de segurança.

ProgTamação
A programação do Carna

val inicia às 15h de sexta-feira,
com o "baile do pó-de-arroz",
com músicas das décadas de
1930 a 1950 no Parque de Even
tos. A apresentação dos sam-

bas enredo dos cinco blocos de
Carnaval e escolha .da Rainha e

ReiMomo está marcada para às
21h. No sábado, a concentração
e o desfile saem da Galeria Va

sel, por volta dás 19h, e seguem
pela ruaWalterMarquardt até o

Parque de Eventos. A festa con
tinua com show da bandaMun-

, daréu, de Curitiba, às 23h, e às
24h o baile será comandado

pela banda Torre de Babel.

ArthurMüller

Ginásio ganhou um rbanho"
O último sábado foi de trá

balho para um grupo de Iara
guá do Sul. Mais de 100 pessoas
se reuniram para limpar a par
te externa do Ginásio Arthur
Müller. Os trabalhos ficaram
concentrados apenas na parte
externa. A Prefeitura também
auxiliou a ação e disponibili
zou um veículo para levar os
cinco metros cúbicos de lixo
recolhidos. Um caminhão pipa
forneceu mais de 200 mil litros
de água para lavação do pátio.

Para quem já participou de

jogos importantes no Arthur

Müller, ver a situação atual é
muito triste. "Dói muito ver

'este espaço abandonado"; ex
plicou o professor de educação
física Cláudio Tubbs. O técni
co da equipe feminina sub-15
de Iaraguá, Julio Cesar Patrí

cio, espera que a equipe pos
sa voltar para casa e continue
emocionando o público. "Ver
a comunidade empenhada au
menta a nossaesperança", _

Segundo o presidente da

FME, Jean Leutprecht, existe

um projeto para reformar o Ar
thur Müller ainda este ano. Já
está garantido R$ 1 milhão e,
além das melhorias, uma nova
quadra coberta deve ser cons

truída ao lado do prédio atual.
Essa mesma mobilização

deve se repetir em outras 55 áreas
de lazer espalhadas pela cidade.
O prefeito Dieter Janssen disse

que quando houver interesse da
comunidade haverá apoio da
Prefeitura. "O envolvimento da
comunidade mostra o carinho

que eles têm pelo esporte".
liieS._fEri 6 i 6Ff?&%§'**",*
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Máfia no esporte

Europol desarticula
rede ilegal de apostas
Quinze países estão envolvidos no esquema, que
já teve 150 casos demanipulação confirmados

JARAGUÁ DO SUL No total, 50 pessoas já foram
Agência Avante! presas e o esquema foi desarti-

culado. Entretanto, os resulta-

Um escândalo está prestes a· dos podem ter sido prejudiciais
ser desvendado. A polícia e colocam o prestígio do futebol

europeia divulgou os primeiros .
em foco. Segundo o diretor Rob

detalhes de uma investigação so- Wainwright, da Europol, 150 ca

bre manipulação de resultados. sos já foram comprovados. "Essa
O esquema envolve 15 países. é amaior investigação sobrema
Nas primeiras análises dos po- nipulação de resultados no fute
liciais, 680 jogos estão sob sus- boI. Foi comprovada a prática de

.

peitas de estarem relacionados à armação em 150 casos. Partidas

facção criminosa, que está situa- importantes constam nesta lis-
da naÁsia. ta", comentou.

No território europeu, 380

jogos profissionais integram a

lista de ilegalidades. O restante

se divide por continentes como

Ásia, América do Sul e Améri
ca Central. Confrontos válidos

pelas eliminatórias da Copa do
Mundo eChampions League fo
ram confirmados pela EuropoI.
De acordo com a entidade, 425
pessoas estão envolvidas no

caso, desde jogadores e árbitros
até dirigentes. Para não pre
judicar o andamento proces
sual, a polícia europeia optou
por não atrapalhar o trâmite e

preservar os jogos e nomes dos

profissionais.

Avante!
Henrique Porto
avanteesportes@gmail.com

Cabeça erguida
Já tem torcedor falando para acender a luz amarelano João
Marcatto. Calma lá, né? Desde o início o clube deixou claro que o
primeiro objetivo era semanter na elite. Depois, buscaruma vaga
na Série D. E neste campeonato paralelo, estamosmuito bem. Na
verdade, estamos em segundo, três pontos atrás doMetropolitano e

dois na frente doAtlético- IB. Disputamos nove pontos e ganhamos
seis. Não temos a-obrigação de vencer os grandes. Porém, cada
ponto sornado contra eles pode fazer a diferençano caso de

tropeços contra os 'Sem Série'. O torcedor precisa entender.

Coisa linda
Apartida contra o Criciúma não foi amelhor do luventus neste
Catarinense. Espero sinceramente que o torcedor não desanime,
Esse processo de recuperação do clube não vai dar frutos da noite
para o dia. O trabalho vem sendo feito da forma correta e logo
voltaremos a ser fortes. E como é bonito ver o JoãoMarcatto lotado!

ORGANIZADO
Criminosos

lucraram no

mínimo R$ 21,6
milllõesna

/

Alemanha

Beira Rio
E o Baga cometeu o 'crime'
da rodada naCopaBeiraRio.
Bateu a Coremaco, eliminou a

Kiferro e ainda jogou a equipe
de Schroeder para encarar a
Kaiapós na semifinal. Porém,
que nãomenosprezem a

força do PQN, que começou o
campeonato sendo goleado,
reagiu e deixou a Baumann

pelo caminho.

SCJaraguá
Assisti parte do amistoso do

Jaraguá no sábado. Difícil
tirar referências do jogo,
mesmo porque o adversário
não impôs dificuldades.
Mas alguns nomes se
destacaram. Por exemplo:
gostei do atacante João
Carlos. Na zaga, o garoto
Zanghelini tem tudo para
se firmar como titular.

•
I

MUNICIPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2013 - FIA

PROCESSO L1CITATORIO N°. 02/2013-FIA - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
.

OBJETO: contratação de prestação de Serviço do Profissional Psicólogo, a fim de
atender o Projeto Oficina de Skate 2013 da Secretaria de Saúde e Assistência So

cial, Projeto do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Setor de As
sistência Social, do Município de Schroeder/SC, conforme ANEXO VIII - TERMO

REFERÊNCIA, deste instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 21 de fevereiro de 2013
às 8h45.
Abertura do Processo: 21 de fevereiro de 2013 às 09h.
Local: Setor de Licitações do Município de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do

Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licita

ções de segunda a sexta - feira das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 5 de fevereiro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO 'DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2013 - FIA

PROCESSO L1CITATORIO N°. 01/2013-FIA - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: contratação de profissional Instrutor de Skate para atender ao Projeto
Oficina de Skate do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Setor
de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de

Schroeder/SC, conforme ANEXO VIII - TERMO REFERÊNCIA, deste instrumento

convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 20 de fevereiro de 2013 às 14h.
Abertura do Processo: 20 de fevereiro de 2013 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações do Município de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do

Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07�30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 05 defevereíro de 2013.

.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2013 - FAS

PROCESSO L1CITATORIO N°. 02/2013-FAS - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: contratação do profissional Psicopedagogo, para prestação de serviço
a fim de atender a demanda de atendimento realizado pelo Serviço de Proteção
e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), da Secretaria de Saúde e

Assistência Social do Município de Schroeder/SC, conforme ANEXO VIII - TERMO

REFERÊNCIA, deste instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 20 de fevereiro de 2013 às
08h45min.
Abertura do Processo: 20 de fevereiro de 2013 às 09h.
Local: Setor de Licitações do Município de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do

Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações.
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 05 de fevereiro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

Samae de Jaraguá do Sul."

"COMUNICADO

o Samae de Jaraguá do Sul informa que de 05 à 20 de
fevereiro serão realizadas as obras de implantação da
rede coletora de esgoto sanitário na Rua João Januário

Ayroso. O trânsito será interrompido das 8h30 às 20h30
entre os cruzamentos com a Rua João Planincheck
e a Rua João Carlos Stein. Orientações de desvios
estão disponíveis nos sites do Samae e da Prefeitura

Municipal. O transtorno é temporário, mas o benefício
é permanente.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 10/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 5/2/2013, das 7h30 às 11 h30
e das 13h às 17h
DATA DAABERTURA: 21/2/2013 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

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

no site: www.samaejs.com.br
.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100

(
H
,

Ademir Izidoro - Diretor Presidente
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AGlSaestava cheia,
mas o cofre ficouvazio
Execução de ações trabalhistas custam quase 50%
domontante arrecadado pelo clube na bilheteria

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

OJuventus já realizou três jo
gos em casa neste Catari

, nense, todos com bom público.
Segundo dados da Federação,

�l.518 torcedores pagaram in

gressos contra o Metropolitano,
906 contra o Atlético-IB e l.749

contra o Criciúma, números

que muitas vezes não batem
com a expectativa do torcedor.

Porém, nem sempre a pre
sença da torcida em campo
significa dinheiro no caixa do

clube. No caso do Iuventus - e

de muitos clubes pelo Brasil - a

arrecadação de cada jogo pre
cisa ser dividida com Oficiais
de Justiça, que confiscam par
te das rendas para quitar ações
trabalhistas. "No nosso caso, a

maioria das ações são oriundas
da década de 90", afirmou o ad

vogado Ricardo Barichello.
A dívida atual do clube é

de R$ 3,6 milhões, entre cau

sas trabalhistas, tributárias e

despesas comuns - como mão

de-obra, água, luz, telefone etc.

Ao todo, 48 ações trabalhistas

estão em andamento contra o

Iuventus, totalizando cerca de

R$I,2 milhões em dívidas. .'
"Da atual diretoria não há

processos em andamento", in
forma Barichello, lembrando

que nas partidas contra Me

tropolitano e Criciúma o clube
recebeu a visita de Oficiais de

Justiça. No total, R$ 24.800 dei
xaram de entrar no caixa juven
tino. O valor representa quase
50% do que foi arrecadado nas

bilheterias, fora as taxas.

"É mais um fardo que te

mos que carregar", lamentou o

presidente Ierri Luft. "O impor
tante é que a dívida está sendo

paga. E para que isso aconteça,
é preciso ter o time em campo",
concluiu Luft.

PEGADA Atletas do Nova Geração e Roma mostraram garra no João Pessoa

Fute.bol amador

Competições iniciam commuitos gols,

,

Duas competições prepa
ratórias ao Varzeano iniciram
no sábado. A Taça João Pessoal
Nova Geração envolve oito ti
mes e teve quatro jogos reali-

.zados, com 14 gols marcados
(média de 3,5 por partida).

No Estádio João Lúcio da

Costa, o Nova GeraçãolCSMI
Elian/Mime bateu o Roma por
2 a O. Na sequência, o Sport
Iguaçu venceu o Bazar do Raul

Conrad Embalagens por 5 a 2. Já
no Estádio Cláudio Tomaselli,
em Schroeder, a Tecnopanl
BelmeclABF venceu o Unidosl
Pizzaria JP por 3 a l. No jogo de

fundo, deu Barrabaxo sobre o

Operário IRotabelalSipar, pela
contagemmínima (1 a O).

Pela Copa Tricolor da Barrai
Guarany, doze equipes correm

atrás do 'Troféu Global Pisos'.
O certame conta com 12 equi-

pes e teve seis partidas realiza
das, com os seguintes resulta
dos: Corinthians/Karlache 3x2

KMK, Barra 3x2 Clube Atlético

União, Guarany 6x 1 Galácticos,
Grêmio 99 6xO SNI Iurití, Atléti
co ENEC 4x3 Global Pisos/Cifra
Finanças e Amizade/H Borda
dos lxl Tigre/Tifa Martins.

Os clubes voltam à campo
no próximo sábado, dia 9, pelos
dois torneios.

DERROTA No domingo, o Juventus foi superado
pelo Criciúma, por 3 ai, caindo para o 7° luga,r

CoI. Times

i

CLASSIFICAÇÃO
P J V E .n GP GC SG A%

§,5i ooma

5' RODADA _ TURNO

Figueirense 2 x O Gamboriú
Joinville 2 x O Atlético-lê
Juventus 1 x 3 Criciúma
Metropolitano 1 x 2 Chapecoense
Guarani O x O Avaí*

*jogo adiado

&! 31 -00,7%
§! � OOQI&
4''t ,��
@.1- 4@;'t%
@ '--! §§,�I&
W _-§ 4fjQI&
@ :j W/l%

6' RODADA - TURNO

06/02
20:30 Chapecoense x Juventus
20:30 Avaíx Joinville
20:30 Gamboriú x Metropolitano
22:00 Atlético-IB x Rgueirense
07/02
19:30 Criciúma x Guarani

P - Pontos; J _ Jogos; V - Vitórias; E - Empates; O _ Derrotas: GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. Rebalxqdos

se Jaraguá
Goleada em jogo beneficente

.
'

Em partida onde a soli
dariedade esteve um primei
ro plano, o Jaraguá venceu o

combinado comandado pelo
ex-atleta profissional Perdi

gão, conhecido por Os Malas
Futebol Clube. O jogo benefi
cente foi realizado no sábado,
no Estádio do Botafogo, e teve
seu ingresso trocado por lkg
de alimento não perecível.

O Leão do Vale, de Rafael

Rocha, alinhou com Rodrigão: .

Maicon, Zanghelini, Ricardo e

Iéfinho: Diogo, Bruno, Zé Vi
tor e Geléia; João Carlos e Él-
der. Os Malas alinharam com

-

Cesinha; Iaelson, Oséias, Kauê

e Reginaldo; Reginaldo Mafra,
Perdigão, Marcelo Gomes e

Cléber; Chumbinho e Juliano.
Os donos da casa venceram

por 7 a O, com tranquilidade. Os
gols foram anotados por João
Carlos (2x), Bruno, Zé Vitor,
Alisson e .Nando (2x). "Nova
mente fomos bem na posse de

bola, que no momento é o que
mais estou analisando. Notei
uma pequena evolução na par
te tática", afirmou o treinador.
Nesta semana, a equipe retorn�
aos treinamentos em dois perí
odos. 'Na quínta-feíra-o gwpo
tem Um jogo-treino' mareado
em Ibirama, contra oAtlétic6, '

.

VE'l'EBANo Ex-Corintbians, Vasco e Inter,
Perdigão foi a grande estrela do amistoso de sábado
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