
Novo serviço
Crematório inaugurado
Unidade localizada no Bairro Nereu

Ramos, em Iaraguá do Sul, é o 27° do

país e o 3° de Santa Catarina a entrar em

operação. O serviço oferece alternativas
ambientalmente mais sustentáveis em

comparação aos tradicionais cemitérios.

Páginas 16 e 17

Projeto para o Vale

Melhor aproveitaOlento
do lixo vira prioridade

Schroeder

Família tem a

casa queimada
Fogo começouna
madrugada de ontem no

Bairro Bracinho. Os quatro
moradores conseguiram
sair a tempo e ninguém
se feriu, porém o cão e

todos os pertences foram

perdidos com o incêndio. A

suspeita é de que um curto

circuito tenha provocado as

chamas. Página 18

Objetivo é criar alternativa mais econômica ao uso do aterro em Mafra, que causa

uma despesa de R$ 13 milhões por ano para Jaraguá doSul. Estudos serão solicitados
para conhecer as opções mais viáveis para atender às necessidades da região.

-Plenário, página 4

Telefone selD serventia'
LÚCIOSASSI

Sérgio Beber reclama a falta de :infraestrutura paramelliorar a eomumeaçâo no Bairro Rio Branco, emGuaramirim.Página 5·

, r
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA I 2 I QUINTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2013

CRECI1.í:5:itJ-.

soluçôes construtivas

(II:!} 3'371-6'310 • (41) 8408·44 1

WW'w.prOI'l1D.com.hr. (;<:rrnfln:.�jal@pr')m ccm.t»

-

Esquadrias Bento
Uma das mais tradicionais empresas
do setor de esquadrias, completa
hoje 24 anos de atividades. É bastante
conhecida em toda a região.

Maricultura
A Secretaria de Estado daAgricultura
e da Pesca está concluindo o

levantamento dos prejuízos que
o vazamento de óleo em parte da
Baía Sul de Florianópolis causou
aos maricultores. Os exames deram

negativas para a presença de
substâncias Bifenilas Policloradas, o
que significa que não existe nenhuma

restrição ao consumo dos produtos,
mas a proibição causou prejuízos que
serão levantados para que.seja cobrada
indenização da Celesc. A preocupação
com omeio-ambiente ganhou força
depois da "doença deMinamata", que
afetou a população de uma área do

Japão por causa da contaminação
dosmoluscos que são "filtradores" <'

e, por isto, absorvem tambémos

contaminantes do ambientemarinho.

Administração
Entre os dias 25 e 28 deste
mês, aApevi promove o curso

Administração de Pequenos
Negócios, focado na arte de gerenciar
com facilidade. Acontece no Cejas
com instrutor do Sebrae.

Inflação brasileira
o governo brasileiro apostou na
redução nas tarifas de energia elétrica
paramanter a inflação em patamares
mais civilizados. Os resultados de

janeiro forammuito ruins e projetam
um percentual de inflação superior
aos 6% em 2013. Os leitores com mais
de 25 anos devem ter uma lembrança
de como era nosso país antes do Plano
Cruzado. Assim que recebiam o salário,
todos corriam para as compras, pois
no dia seguinte os preços já eram
outros. Ainda hoje encontramosmuitas
pessoas condicionadas por hábitos
criados naquela época emanter a

inflação sob controle deveria ser a
maior preocupação de todos.
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www.ocponline.com.br

ercad
Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Poupança'
Embora os especialistas acre

ditem que o rendimento da
nova poupança este ano não será
suficiente para superar a inflação,
o fato é que esta aplicação conti
nua atraindo os brasileiros. Em ja
neiro,'os depósitos foram superio-

res aos saques em R$ 2,3 bilhões e

o saldo superou pela primeira vez
os R$ 500 bilhões. Trata-se de um
valor muito significativo que, por
conta da baixa remuneração, é

perfeito para o financiamento do

programa de habitação.

INDICA..J)ORES ÍNDICE PERÍODO

EDUARDO MONTECINO
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Publicidade
AVêMais Mídia Externa instalou ontem mais um
anúncio no formato painel. Ele fica na estrutura
colocada no edifício Market Place, na rua Reinaldo
Rau, Centro de Jaraguá do Sul. A propaganda destaca as

novas torres da Rádio JaraguáAM, que aumentou sua
potência de transmissão. O material publicitário mede
21 metros de altura por sete de largura.
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Atendimento técnico
Buscando amáxima qualificação de sua rede de
atendimento técnico, aWeg realiza um grande
esforço para a contínua qualificação dosmesmos.
Recentemente, mais seisAssistências Técnicas
Credenciadas passaram por avaliação e receberam
o credenciamento na categoria deAssistente
_Técnico 5 Estrelas. Para alcançar este patamar,
as empresas precisampossuir Sistema deGestão
ISO 9001:2008 e o atestado de capacidade técnica,
emitido pelos seus principais clientes.

Divulgação científica
Até recentemente, a possibilidade demil
estudo científico vir a ter destaque era apenas a
sua publicação em uma das mais prestigiadas
revistas científicas. Isto começa amudar com
o Mendeley, um site focado na divulgação e

debate de trabalhos científicos. Entre outras

coisas, o site dispõe de uma biblioteca online
com 30 milhões de artigos. Este pode ser um

bom caminho para quem quer avançar em
seus trabalhos e chegarmais rapidamente a

uma revista científica de prestígio.

Ferrovias
Diante da clara possibilidade de que o governo
terá de deixar o "pibão" para 2014, a ordem
é desengavetar todos os projetos e acelerar
as licitações. As empresas interessadas nas
concessões de ferrovias deverão semovimentar,
pois as licitações podem ocorrer ainda no

primeiro semestre do ano. O governo já assumiu
que terá de contar com o capital privado para
tirar os projetos do papel e, por isto, barreiras
ideológicas estão sendo vencidas rapidamente ..

DUPLASENA
SORTEIO N° 1149
Primeiro Sorteio
05 - 13 - 17 - 30 - 33 - 45

Segundo Sorteio
01 - 03 - 18 - 23 - 37 - 48

QUINA
SORTEIO N° 3117
22 - 24 - 37 - 40 - 48

.SESl RECRUTA CANDIDATOS
www.sesisc.org.br

(Iink: Trabalhe Conosco)Essencial como as Pessoas
tnicietiv« da F/ESC

Função* e Cidade
N° de
Va as

Prazo e Local de Inscrições
NUTRICIONISTA Banco de
Jara uá do Sul candidatos

Até o dia 19/02/2013, pelo site.
* Vagas para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no
item "Trabalhe Conosco" no site www.sesisc.org.br .'

-
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Editorial'

Aproveitamento dos resíduos
Oprefeito de Jaraguá do Sul Dieter Janssen, na con

dição depresidente daAssociação dosMunicípios
doVale do Itapocu CAmvali), pretende diminuir os cus
tos como transporte e destinação do lixo produzido na
maior cidade da região e também auxiliar os demais

municípios a dar uzym destinaçãomais econômícaaos
resíduos produzidos;

Atualmente, são 2,8 mil toneladas recolhidas por
mês na área urbaria para serem levados até o aterro de
Mafra Para evitar esse gasto de logística, a ideia é criar
urna estruturapróximapara atender a região doValedo
Itapocu.Atualmente; essa despesa chegaR$ 13milhões

de terem seus planos de resíduospróprios para atender
melhorias na área de gestão ambiental. Um dos objeti
vos desse plano é criarmedidas paraviabilizar a gestão
regionalizada dos resíçluos. É isso que a Amvali deve

priorizar na discussão desse terna.
Outramedida é t!'>m.ar esse serviço sustentável. Se o

dírecíonamento da proposta de melhoria desse atendi
mento à população tiver atenção à inovação e ao plane
jamento futuro, amelhoraltemativaparadarurndestino
eficaz aos resíduos é investir na reciclagem e aproveita
mento desses resíduos em matéria-prima e fontes de

energia O aterro é aúltima fase desse processo.

"
Atualmente, são 2,8 mil toneladas

recolhidas por mês na área urbana para
serem levados até o ate:rro de Mafra.

por ano. A atenção a urn planejamento dá destinação
do lixo deve ser encarada como urna política de gover
'no que vise à rentabilidade, sustentabilidade e efeti
vidade. Hoje, osmunicípios têm o compromisso legal

Charge

Do leitor

O petróleo eterno
A s imensas reservas de petróleo
I\a serem prospectadas a partir
de agora no Brasil, como ocorre

com todas as jazidas desse com

bustível fóssil, irão esgotar-se um
dia. No entanto, seu impacto so

bre. o desenvolvimento nacional
será perene, a partir da decisão da
presidentaDilmaRousseffde con
ceder ao ensino todos os royalties
e participações especiais arreca

dados com as futuras concessões

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

É fundamental, portanto, que
o Brasil saiba utilizar com eficá
cia e inteligência o vultoso mon

tante financeiro que passará a

contemplar a educação. Uma das

prioridades é a solução do maior

problema do setor: a falta de in
centivo aos professores, especial
mente da Educação Básica, cons
tituída pelo Ensino Fundamental
e o Médio. Os seus salários, na
média da realidade nacional, não
são adequados. Por isso, o Brasil
está muito aquém dos índices ra
zoáveis de aproveitamento-como

se pode observar numa síntese
dos problemas que enfrentamos
nesse campo tão decisivo: ocu
pamos o 53° lugar, num universo
de 65 países listados pelo Progra
ma Internacional de Avaliação de
Alunos da 7a série em diante, co
ordenado pela Organização para
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico; apesar das políticas
públicas que incentivaram a ma

trícula de 98% de crianças entre

6 e 12 anos, mais de 700 mil ain
da estão fora da escola (IBGE);
o analfabetismo pleno, mais o

funcional, atinge cerca de 30% da
população comm ais de 15 anos;
34% dos alunos que chegam ao

5° ano de escolarização não con-
.

seguem ler e 20% dos jovens que
concluem o Ensino Fundamental
e quemoram nas grandes cidades
não dominam a leitura e a escrita;
e elevado número de jovens fora
do Ensino Superior.

-

Custodio Pereira,
diretor geral da Associação

SantaMarcelina

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlos Prates
Dentro e fora do campo

Já disse aqui que não tenho como "conversar" no
dia em que os fatos acontecem sobre os fatos que

acontecem e me atraem. Preçiso colocar os assuntos
em fila. Claro, os assuntos não perdem a atualidade

porque sempre me preocupei com os assuntos "de

sempre", daqueles que não se esgotam de um dia
para o outro e pela singela razão de que fazem parte
de nossas vidas desde o berço ao último suspiro. Afi
nal, você sabe, não há nada de novo abajxo do sol...

A "inspiração" de hoje veio-me de uma man

chete esportiva. E antes que alguémme diga, como
jáme disseram, que nãoaceita assuntos de futebol,
que é perda de precioso tempo, devo dizer a quem
não vê um palmo diante do nariz que quando cito
o futebol dou um exemplo do futebol, nada mais.
Será que agora dá para entender...?

Pois bem, amanchete esportiva dizia que - "Adil
son Batista não consegue fazer o Figueirense empol
gar". Qual a surpresa? Que diferença existe entre essa

manchete e dizermos, por exemplo, que um pai não
pode obrigar o filho a estudar, nunca vai conseguir.
Sé o conseguir será porque o guri aceitou estudar.

No futebol e nas empresas é a mesma coisa. De
nada adianta um bom treinador quando os caras

. "lá dentro" não querem suar, dar o couro, a alma

pela vitória. E nas empresas, qual a diferença? O

gerente não pode obrigar um funcionário a passar
os olhos pelos jornais, a ler um livro sobre vendas,
a aproveitar algum tempo do fim de semana para
se qualificar, não vai conseguir.

Só vencem no futebol e na vida profissional
os engajados à responsabilidade, comprometidos
com a vergonha na cara, com bons propósitos
pessoais e com a ética intransigente. Fora disso é
biscate, são biscateiros do trabalho. E com esses,
o melhor é o banco de reservas ou o olho da rua.

Verdade
Faz muito tempo, um caminhão passou por

mim e deixou-me uma frase inesquecível do seu

pára-choque traseiro. Dizia assim: Teu orgulho a

terra come. Lembrei dessa frase ao saber, dia des
tes, que num terreno de um estacionamento no

interior da Inglaterra foram encontrados os ossos

do sujeito que um dia foi o rei Ricardo III. Quer di
zer que o cara foi rei, fez, pintou e bordou e hoje
seus ossos são achados num buraco ... ? Vaidosos e

não-vaidosos terão o mesmo buraco, de fato, teu
orgulho a terra come.

Desapego
Muitos princípios filosóficos são ótimos, o di

fícil é achar quem os siga, quem os de fato viva...
Dou como exemplo o "desapego" pregado pelos
budistas antigos. O que é desapego? Será deixar de
lutar por mais e melhor? Não, não é isso. É sim

plesmente saber que tudo a que damos valor, va
lor não tem. Tudo não passa de uma concepção
pessoal ou coletiva. Lá adiante, ninguém vai levar

consigo os objetos ou os símbolos do apego na ter
ra.Viver dando de-ombros seria o paraíso, mas, por
favor, você conhece alguém .que viva assim? Nem
o mendigo ali da porta da rodoviária vive assim...

Falta dizer

Apegar-se a alguma coisa como objeto de dei
xar a vida passar sem maiores inquietações é o ca

minho mais curto para a felicidade. É aquela histó
ria de que já me valimuitas vezes aqui: Quem ama

não adoece. Amar uma idéia, um projeto, uma

causa, o que for, isso provoca apego mas um apego
de amor especial, um amor que não faz sofrer. O
mais é ranço, é equívoco.

Fale conosco
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rerssranssen
ARQUitETOS

Pfoje1Ds par" vooêe sua empres.,
(47) 3371-0853

wwwnusfanssen.com.br

Homenagem
Lembrando os 14 anos de morte do

ex-prefeito GeraldoWerninghaus
(PFL), a chefe de gabinete, Fernanda
Klitzke (PT), postou um texto de

homenagem nas redes sociais. "A sua

passagem pela vida pública trouxe
um tom de iniciativa privada ao

Poder Executivo; seu jeito de homem
do povo marcou sua passagem pelo
legislativo municipal ( ... ); hoje, nos
inspira, personifica nossos exemplos
de eficiência, nosmotiva a traçar uma
cidade cada vez mais progressista e ...

tenho certeza, cuida, lá de cima, para
que possamos concluir a sua missão

interrompida", escreveu em clara
referência à expectativa que o governo
de Dieter Janssen gerou.

TrocanoPDT
Sem eleger um vereador desde 2004,
o PDT de Iaraguá do Sul deve mesmo
mudar de mãos. Em Florianópolis,

" a informação é que o presidente da
sigla, Manoel Dias, teria garantido <'

que a partir de março o ex-deputado
estadual, DioneiWalter da Silva,
assume o comando da Comissão
Provisória. Amudança deve afastara

possibilidade de o partido ter espaço
na ádministraçãomunicipal.

Na oposição
Vereador ChalesLonghi diz que visita
da bancada do PMDB ao prefeito Lauro
Frõhlích (PSD) foi um gesto de cortesia,
não de aproximação. "A eleição acabou,
somos da oposição, mas queremos
somar, não abrindomão de fiscalizar,
que é nosso dever", disse. Longhi,
Everaldo Sprung, Rafael Otto e Sandra
Iahn estiveram reunidos com o prefeito
na terça-feira. Os quatro representam o

bloco de oposição na Câmara.

OAB
O presidente da OAB de Santa
Catarina, Tullo Cavallazzi, estará
na região hoje para participar
das solenidades de posse dos
advogados Romeo Piazera Júnior,
para a subseção de Jaraguá do Sul, e
Rogério Pscheidt, em São Bento.

Plenário
Patricia Moraes

Uma saída para o lixo

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Comitiva jaraguaense esteve ontem

no aterro sanitário de Mafra, para
onde é levado todo o lixo doméstico
produzido no município. Acompanha
dos dos presidentes do Ipplan, Benya
min Fard, do Samae, Ademir Izidoro,
daFujama, Leocádio Neves, e do secre
tário de Obras, Hideraldo Colle, o vice
prefeito, Jaime Negherbon (PMDB), e

o prefeito Dieter Ianssen (PP) foram
conferir como funciona o sistema. A

intenção foi conhecer as vantagens e

desvantagens do modelo, que custa

mensalmente aqs cofres públicos mais
de R$ 1 milhão. Para este ano, a pre
visão é de que a Prefeitura gaste com

transbordo e depósito R$ 13,3 milhões
enquanto a arrecadação com a taxa de
coleta de lixo alcançará somente R$ 7,5

SDR
Secretário Regional, Lio Tironi
(PSDB), está em férias, mas
acompanhamovimentação do PSD,
que buscá pelo menos um cargo
amais na estrutura, justamente a

Assessoria de Comunicação. Além
disso, o anúncio de que o ex

presidente da Fundação Municipal de
Cultura, Jorge de Souza, foi indicado
para assumir a Gerência de Turismo

Esporte e Cultura gerou alvoroço.

_ Calculadora
em mãos
Com a campanha salarial dos
servidores em andamento, os
secretários de Administração de

Iaraguá do Sul e Guaramirim adotam
o discurso da prudência. Segundo
Sérgio Kuchenbecker, a reivindicação
da categoria, que é de 12%, será
calculada levando em conta o

impacto financeiro. Já Rosângela
Kuczkowski adianta que existe a

chance de o reajuste ficar somente
, para o segundo semestre do ano.

Chuva.de
indicações
Dezenas e dezenas de indicações. Essa
tem sido a tônica das sessões da Câmara
deVereadores de Jaraguá do Sul. São

pedidos de asfaltamento, melhorias em
escolas, obras de infraestrutura e de

campos de futebol nos bairros.

milhões, gerando um déficit de R$ 5,8
milhões por ano ao município. São 80
toneladas de lixo enviadas diariamen
te de Iaraguá para Mafra.

A intenção principal dos prefeitos
daArnvali é criarum aterro sanitário re

gional, como uma alternativaeconomi
camente'mais viável e ecologicamente
mais saudável. Na próxima semana, o

presiderite do Samae, Ademir Izidoro,
promete apresentar, durante assem

bleia da associação, uma proposta para
que a região avance neste sentido.

Segundo Dieter Janssen, ao mes-.

mo tempo a Prefeitura trabalhará
para aumentar a quantidade de lixo
enviada à reciclagem. Hoje, o percen
tual não ultrapassa os 6% em Jaraguá
do Sul. Para isso, a coleta seletiva deve

ser ampliada e uma campanha de

conscientização e divulgação dos dias
e horários que o sistema funciona
deve ser lançada. "Temos que mudar
a nossa realidade. Vimos em Mafra
uma quantidade impressionante de
lixo que poderia ser reaproveitado
depositado no aterro, gerando um

custo ambiental incalculável, além do

prejuízo econômico", avaliou o prefei
to no retomo da viagem. Dieter, que
também preside a Arnvali, defende a

implantação de um sistema adotado
nos Estados Unidos e na Europa que
transforma os restos produzidos pela
população em energia elétrica. O.pri
meiro passo para isso é a realização de
.um estudo que vai apontar o tipo de
lixo produzido na região.

RICARDO PORTEUNHAIDMJLGAÇÃO

Comitiva no lixão
. Da esquerda para direita, prefeítoDieter Ianssen, presidente
do Samae, Ademir Izidoro, e presidente do Ipplan, Benyamin
Fard, no aterro sanitário de Mafra, que fica a 100 quilôrrietros

de Jaraguá e recebe todo lixo produzido no município.

�

Orfão
Vereador Ieferson Oliveira (PSD)
está sem pai emãe. Com colega de
bancada, José deÁvila, ao lado do
governo e com a direção dividida,
o estreante naCâmara admite
não saber quem realmente de fato
comanda o partido em Jaraguá do
Sul. "No site do TRE ainda está o
nome do Cacá, masisso era pára
ser temporário, enquanto a Cecília

participava da eleição". Com o

impasse, Jeferson diz que aindanão
recebeu nenhum direcionamento
daExecutiva da sigla quanto à

postura em relação ao novo governo.

Contraponto
Secretário de Saúde, Adernar
Possamai (DEM), diz q_ue não
entende a polêmica gerada em tomo
da suaviagem ao Rio-de Janeiro "Tem

.

muitos dias que trabalho até as 20h
da noite, visito os postos de saúde
commeu carro, chego mais cedo,
nunca fui um irresponsável, mas esta
viagem de família estava agendada
desde o ano passado", desabafou.
Além disso, Possamai reclama da
'Onda de ataques anônimos na
internet. "É um bando de gente sem
CPF querendo julgar as pessoas sem
procurar saber a verdade".
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Tecnologia que não é para todos
Na SC-413, entre
Guaramirim e

Massaranduba,
população vive sem

acesso à telefonia

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

/\ comunicação via telefonia
I\.celular para quem transita

pela SC-413, principalmente
no trecho entre Guaramirim e

Massaranduba, é praticamente
inexistente. E o problema fica
maior quando atinge moradias
e estabelecimentos comerciais.
O Bairro Rio Branco, 'em Guara

mirim, é um dos mais prejudi
cados pela falta desse sinal. Para

quem convive com essa realida

de, o telefone móvel virou ape
nas uma peça sem utilidade

O casal Rosemeri e Sérgio
Beber é proprietário de um es-

tabelecimento comercial na

região e tenta conseguir a insta
lação de uma antena com sinal

para telefonia móvel há mais
de dez anos. "Foi tudo em vão",
lamenta Beber. Segundo ele, já
foram coletadas mais de cinco
mil assinaturas em um abai
xo assinado, mas nada foi feito.
Ele revelou que disponibilizou

um terreno para a instalação da
antena transmissora para qual
quer empresa de telefonia. O
atendente comercial Wesley
Cristiano da Silva, 30, até es

quece que tem um aparelho ce-

, lular no bolso. "Só uso quando
saio da região", disse.

Para os viajantes que cru

zam a rodovia e costumam pa
rar no bairro, a necessidade de

comunicação é constante. O
técnico em maquinário, Walter
Prado, de Blumenau, disse que
a falta do sinal no celular o fez

perder cliente. "Não consegui
avisar a empresa que me atra

saria e por isso não fiz negócio".

LÚCIOSASSI

operadoras causada pelos mor

ros do entorno. "Vamos ter uma

conversa para iniciarmos uma

mobilização regional e exigirmos
o cumprimento de um direito que
é nosso quando adquirimos um

aparelho celular", garantiu.

SEM USO Wesley diz que só consegue utilizar o celular quando sai do bairro

Prefeitura pretendemobilizar região
O secretário de Desenvolvi

mento Econômico de Guarami
rim, Moacir José Mafra, disse que
é necessária uma mobilização da
sociedade .para exigir uma ação
das operadoras de celulares ao

cumprimento da lei. "Precisamos

OBAçÃO Fiéis-lotaram a igreja matriz numa das missas celebradas ontem

Quaresma

Cristãos iniciam período de reflexão
A cor violeta anuncía que o

tempo de reflexão já começou
e os católicos jaraguaenses en

cheram a Matriz São Sebastião

para iniciar a Quaresma com

orações. A função dos jovens
rrussionanos, lembrados na

Campanha da Fraternidade, cujo
lema é "Eis-me aqui, envia-me",
também foi tema do sermão de
ontem, nos quatro horários de
missa, às 7h, 9h30, 15h e 19h.

. "A Quaresma é um tempo
para olharmos para dentro da

gente e ver onde es�amos erran
do, ao invés de apontar apenas
os erros dos outros. Émomento
de refletir", diz a católica Márcia
Andreatta, de 53 anos, que tam
bém levou à Igreja a neta Ma-

, nuela, de 6 anos. "Sempre levo
meus filhos e netos na missa, e
assim estou plantando esta se

mente no coração deles."

A Quarta-Feira de Cinzas,
que marcou o início da Quares
ma, também foi dia de Missa da
Saúde. Muitos cristãos aprovei
taram a celebração para trazer

objetos e documentos parase
rem benzidos. Outros espera
vam o fim das orações para o

momento de confissão e, com

os pecados absolvidos, seguir
o 'retiro espiritual que acompa
nha a Quaresma.

Veterano de guerra recebe
últimas homenagens

conscientizar os prefeitos dos
demais municípios e entidades

para exigirmos do Ministério das

Telecomunicações uma ação", ex
plicou. Segundo ele, o problema
do Bairro Rio Branco é resultan
te de uma "sombra" no sinal das

Honras militares, coroas de
flores e muita emoção marcaram
o sepultamento de Anselmo Ber

toldi, de 93 anos, namanhã de on
tem, no Mausoléu dos Veteranos
da Força Expedicionária Brasileira
(FEB), no Cemitério da VIla Len
zi. A despedida do veterano da 2a

Guerra Mundial e presidente da

Associação Nacional dos Vetera
nos da FEB teve uma cerimônia

rápida, com orações e palavras de
homenagem, e foi prestigiada por
cerca de 100 pessoas.

Uma faixa daFEB foi estendida

junto ao túmulo e dali o secretário
executivo daAssociação, Ivo Kret
zer pediu para que os nossos he-

l
I

!
I

róis também fossem valorizados.
"Como presidente da entidade,
Bertoldi convocava os expedicio
nários e filhos para perpetuar a

história e ver reconhecido o tra

balho feito pelos veteranos. É uma
causa que cresceumuito, também
graças o Bertoldi", discursou.

Anselmo Bertoldi serviu na

2a Guerra como padioleiro, pres
tando socorros aos militares e, às
vezes, precisava aplicar morfina
para aliviar a dor dos feridos. A
coincidência fez com que ele pre
cisasse deste antídoto nos últimos
momentos de vida. Nascido em

Rio dos Cedros, Bertoldi faleceu
terça-feira, de embolia pulmonar.

ADEUS Corpo de Anselmo Bertoldi foi sepultado
no cemitério da Vila Leuzi com honras militares'
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ExelDplos

Inspiração paramobilidade urbana.

.

DIVULGAÇÃO

Comissão técnica
busca nos municípios
da região ideias de
melhorias para o

trânsito de [araguá

Dieter retornou à Jaraguá do
Sul com a certeza de que estão

traçando planos certos para a

cidade. "A partir das visitas per
cebemos que o que estamos fa
zendo apresenta melhorias em

relação ao que há em Blumenau
ou Curitiba ea visita a Joinville
só veio a confirmar isso", expli
cou Benyamin. Segundo ele,
agora o principal desafio da Ad

ministração é executar a criação
da malha cícloviãria de Iaraguá
do Sul. "Estamos atendendo aos

preceitos da Política Nacional de
Mobilidade Urbana e príorízan
do os pedestres e os usuários do

transporte coletivo. Mas, ainda

precisamos voltar nossas aten

ções para os ciclistas", informou.

Marechal Deodoro da Fonseca e

Expedicionário João Zapela. "Es
tamos esperando a-conclusão do
recapeamento dessas vias para
iniciar a pintura. Gostaria que já
tivesse começado e espero que
até o final do mês tenhamos con
cluído todo este primeiro circui
to de faixa", afirmou.

No novo projeto viário, as ci
clofaixas ficarão localizadas no

lado esquerdo das ruas e os esta

cionamentos foram transferidos

para as ruas transversais às de
maiormovimento da região cen
tral. As ciclofaixas serão pintadas
do lado esquerdo, atendendo a

uma das diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana.
"Pelas leis do trânsito, o veículo
maior deve prezar pela seguran
ça do veículo menor. Por isso
distanciamos as bicicletas dos
locais por onde passará o trans

porte coletivo. Estamos tirando o
ciclista de uma posição de risco e

prezando pela sua integridade fí
sica", explicou Benyamin.

JARAGUÁ DO SUL
Carolina Veiga

Desde que assumiu a Pre
feitura, o prefeito Dieter

Janssen tem realizado visitas às
cidades de Blumenau, Joinville
e Curitiba para avaliar o funcio
namento dos sistemas viários, de
transporte coletivo e de ciclovias,
visando possibilidades para so

lucionar os problemas no trânsi
to de Iaraguá do Sul.

A experiência em Joinville
aconteceu na última segunda
feira. Acompanhado pelo presi
dente do Instituto de Pesquisa e

Planejamento (Ipplan), Benya
mim Parham Fard, e pelo diretor
de Trânsito, Rogério Kumlehn,

PROJETO VIÁRIo Faixas e corredores vão dar
mais segurança e organizarmelhor o trânsito

Velocidade controlada
contínuo. "O transporte co

letivo tem suas linhas, seus

horários. As faixas não terão
trânsito intenso, muito menos

congestionamentos. Além dis
so, estamos em conversa com

a Polícia Militar para a fiscali

zação dos locais", concluiu.

Os riscos para os motoris
tas que precisam cruzar a faixa
dos ônibus para estacionar os
veículos também são reduzi

dos, garante o secretário. Ele

explica que os ônibus circula
rão com velocidade controlada
e no local não haverá transito

Corredores

Corredores exclusivos para
ônibus urbanos e ciclofaixas se

rão implantados nas ruas Ângelo
Schíochet, Reinaldo Rau, Henri
que Píazera, Francisco Fischer,

•
EDITAL DE INTIMAÇÃO

REPUBUCA FEDERftJ1VADO BRASIL ES1l\DO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADOSUL- SC NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, e/co artigo 995 do código de Normas
da CGIISC, 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 centar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal FICAM INTIMADOSDOPROTESTO: <'

Apontamento: 237936/2013 Sacado: AFONSO PASST NETO Endereço: RUA
AFONSO NAGEL, WTE67 - OllCO DE PAULO - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89254-768 Cedente: DECORPISOS COM MAT CONST IT EP Sacador.
- Espécie: DMI- N'Tirulc: 1007/10807 - Motivo: falta de pagaraentoValor. R$
1.586,50 - Data para pagaraento: 19/02/2013- Valor total a pagar R$I.673,19
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.586,50 - Juros: R$ 10,57 Emolu
mentos:R$-J2,25 - Publicação edital:R$ 23,10 COndução:R$ 24,50 - Diligência:
R$16,27

Apontamento: 237965/2013 Sacado: COMERCIO DE MEIl\.IS LEMKE lIDA
Endereço: RUA CEL PROCOPIO GOMES DE OUVEIRA 1219 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89251-201 Cedente: RAUMAK MAQUINAS lIDA Sacador.
- Espécie: DMI - N°Titulo: 4009307U - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
873,50 - Data para pagamento: 19/02/2013- Valor total a pagar R$946,22 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 873,50 - Iuros: R$ 2,91 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

SUCA1l\S INDAlALIJDA Sacador. - Espécie:DMI-N'Título: 5368.1- Motivo:
falta de pagamentoValor. R$534,00 - Data para pagamento: 19/02/2013-Valor
total a pagarR$609,62Descrição dos valores: Valor do título: !l$ 534,00 - Juros:
R$ 1,06 Emolumentos: R$ 12.25 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$
24,50 - Diligência: R$14,71

Valor. R$ 2.858,80 - Data para pagamento: 19/02/2013- Valor total a pagar
R$2.938,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.858,80 - Juros: R$ 9,52
Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10. COndução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: ·237916/2013 Sacado: MCV COMEROO E INSTALACOES
ELE1RICAS Endereço: RUA ERICH MlELKE 80 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-350 Cedente: ELETRO-CAIHAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVlCOS
IT Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 626/B - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 2.858,79 - Data para pagaraento: 19/02/2013- Valor total a pagar
R$2.944,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.858.79 - Juros: R$16,19
Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 9.96

Apontamento: 237970/2013 Sacado: FlAVMAQ IJDA ME Endereço: RUA
JOAO JANUARIO AYROSO 2700 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100
Cedente: SUCA1l\S INDAlAL IJDA Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo:
5301.2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 973.00 - Data para pagaraento:
19/02/2013- Valor total a pagar R$I.049,83 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 973,00 - Juros: R$ 2,27 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 COndução: R$24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 237955/2013 Sacado: eUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS
IJDA Endereço: RUAJOAO JANUARIO AYROSO 1890 IANO - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89253-100 Cedente: AUTOMATIC INDUSTRIA E COMEROO DE
EQUIPA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: oool0634/C - Motivo: falta de
pagaraentoValor. R$1.547,1I - Data para pagamento: 19/02/2013- Valor total
a pagarR$1.638,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.547,11 - Juros:
R$ 16.50 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$
24.50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 237919/2013 Sacado: FRANCIEIl.EDIAS DOS REIS SILVA En
dereço: RUA FREDERICO CURTVASEL 21 AF 101 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-500Cedente:MARlAADElAIDE FWRES EPP Sacador. - Espécie:DMI
- N'Título: 106824/ - Motivo: falta de pagaraentoValor. R$192,00 - Data para
pagaraento: 19/02/2013- Valor total a pagar R$262,83 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 192,00 - Juros: R$ 1,02 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 COndução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

.Apontamento: 238074/2013 Sacado: MlCHEFIOS IND. DEARTIGOSDOVES
TUARIOL Endereço: RUAAUGUSTOMlELKE 280 SL 05 - Jaraguá do Sul-se
CEP: 89258-030Cedente: F1ACAOALPINA IJDA Sacador. - Espécie:DMI- N°
Titulo: ALV071334 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.983,25 - Data para
pagaraento: 19/0212013-Valor total a pagarR$8.073,77 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 7.983,25 - Juros: R$15,96 Emolumentos: R$12,25 - Publica-

?:�-�:,!:�_:=,-��-�-���-��:_�-�_:�:��-���:���-�_��::_I__�- _

Apontamento: 23n88/2013 Sacado: NADIASIMONE STINGHEN Endereço:
RUA JOSE SGIEURER II - AMIZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-800
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITOVALE DO I1AJAI-VIACREDI Sacador.
JARMAQ WCACAO DE MAQUINAS DE COSTUR Espécie: DMI - N° Titulo:
278/0001-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 270,00 - Data para pagaraen
to: 19/02/2013-Valor total a pagar R$351,71 Descrição dos valores: Valqr do
título: R$ 270,00 - Juros: R$ 0,90Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: f\$
23,10 COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

;;;������;237iM-ii2iii3�;:.;d�;pASêiwiÃB-iÃiANALCüNiõ\--fu-·
dereço: RBERNARDO DORNBUSCH 300-SL OI A 06 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89251-700 Cedente: DIAGNOSTICOS DAAMERlCA S A Sacador.
- Espécie:DMI- N'Tírulo: 01146591- Motivo: falta de pagaraentoValor. R$
4.375,43 - Data para pagamento: 19/02/2013- Valor total a pagarR$4.464,57
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.375,43 - Juros: R$ 14,58 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$ 24,50 - Dili
gência: R$14,71

Apontamento: 237956/2013 Sacado: CUBlCO INDUSTRIA DE MAQUINAS
IJDA Endereço: RUA JOAO JANUARIOAYROSO 1890 I ANO - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89253-100 Cedente: AUTOMATIC INDUSTRIA E COMEROO DE
EQUIPA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: oool0634/B - Motivo: falta de
pagaraentoValor:R$I.547,1I - Data para pagamento: 19/02/2013-Valor total
a pagar R$1.645,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.547,11- Juros:
R$ 23,72 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$
24,50 - Diligência: R$14.71

Apontaroento: 237923/2013 Sacado: ANORE uns SOlNEIDER Endereço:
RUAGUSTAVO KAMCHEN 125APTO O I - CENTRO - Jaraguá do Sul-Se - CEP:
89250-000 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E IN
VFSI1MENTO Sacador. - Espécie: CBI - N°Tjtulo: 131038047 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 2.486.76 - Datapara pagaraento: 19/02/2013-Valortotal
a pagarR$3.215,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.488,76 - Juros:
R$ 658,99 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontaroento: 237984/2013 Sacado: INDUSTRIAS QillMlCAS RMlNAS En
dereço: RUABARAO DORIOBRANCO, 309 - CENTRO - JARAGUADO SUL-Se
- CEP: 89254-400Cedente:WXCOMEROO lNTERNAOONAL IJDA Sacador.
- Espécie: DMI- N° Titulo: 672 - Motivo: falta de pagaraentoValor. R$ 617.95 -

Data para pagaraento: 19/02/2013-Valor total a pagarR$689,81 Descrição dos
valores: Valordo título: R$ 617,95 -Jaros: R$ ?,05 Emo)umentos: R$12,25 - Pu
blicação edital:1t$ 23,10 COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237901/2013 Sacado: ANOREWERLANG Endereço: MARE
CHAL DEODORO DA FONSECA. 302 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251'700 Cedente: COOPERATIVA CREDITO EMPRE5ARIOS GDE CURm
BA - S Sacador. DSP INDUSTRIAL IJDA Espécie: DMI - W Titulo: RA909403
- Motivo: falta de pagaraento Valor. R$ 430,00 - Data para pagamento;
19/02/2013-Valor total apagarR$5OI,38Descrição desvalores: Valordo título:
R$430,00 - Juros: R$1,57 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237959/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS
IJDA Endereço: RUAJOAO JANUARIOAYROSO 1890 I ANo - Jaraguá do Sul
se - CEP: 89253-100 Cedente: AUTOMATIe INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPA Sacador. - Espécie: DMI- N° Titulo: 0001l015/A - Motivo: falta de
pagaraento Valor. R$ 650,00 - Data para pagaraento: 19/02/2013- Valor total
a pagarR$730,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 650,00 - Juros: R$
6,06Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$ 24,50
- Diligência: R$14,71

Apontaroento: 238068/2013 Sacado: JARAGUA CARGO LOGIS E TRANSP
L Endereço: RUA GUSTAVO FRIEDEMANN 61 - Jaraguá do Sul-Se - CEP:
89256-190 Cedente: SAN1lNVEST SA CREDITO FINANCIAMENTO E IN
VESTI Sacador. BOGO RECAPADORA DE PNEUS IJDA Espécie: DMI - N'
Titulo: 5307/20000 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 936,67 - Data para
pagamento: 19/02/2013- Valor total a pagar·R$1.015.28 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 936.67 - Juros: R$ 2.49 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 237819/2013 Sacado: BARI'EL INCORPADMlNISTRIMOVEI
Endereço: RUA EXP.JOAO ZAPEllA, 88 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89252-080 Cedente: SINCROTEL ELETRONICAT L EPP Sacador. - Es-
. pécíe; DMI - N' Titulo: 3707/2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 942,67

- Data para pagaraento: 19/02/2013- Valor total a pagar R$1.018,13 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 942,67 - Juros: R$ 5,65 Emolumentos: R$ 12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237969/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS
IJDA Endereço: RUAJOAO JANUARIO AYROSO 1890 I ANO - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89253-100 Cedente: SANTAROLROlAMENTOS BLUMENAU IJDA
Sacador. - Espécie:DMI- N°TItulo: 7196022 - Motivo: falta de pagaraentoVa
ler:R$ 458,65 - Dataparapagaroento: 19/02/2013-Valor total apagarR$534,28
Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 458,65 - Juros: R$1,07Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$23.10 COndução: R$24,5O - Diligência: R$14,71

Apontamento: 237948/2013 Sacado: MAR! & TACI eOM DE MEDICAMEN
TOS E PERFUM Endereço: RUA EURICO DUWE 2322 SL OI - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 892�-000 Cedente: SillMEDlCAI\oIEN1DS OISTR DE PROD
FARMAC Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 220076 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 27922 - Data para pagaraento: 19/02/2013- Valor total a
pagar R$361,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 27922 - Juros: R$
1,30 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 COndução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 237075/2013 Sacado: SANDRA DOS SANTOS Endereço: RUA
MARINA FRUTUOSO 391 APTO 402 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-500 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITOVALE DO TIAJAI-VIACREDI
Sacador. O A P INFORMATICAIJDAME Espécie: DMI-WTItulo: 5771/0001
- Motívo: falta de pagamento Valor. R$ 200,00 - [lata para pagaraento:
19/02/2013-Valor total apagarR$270,41 Descrição dosvalores: Valor do título:
R$ 200,00 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 238030/2013 Sacado: CHRISTIAN LUAN CIPRIANI - ME En
dereço: RUAROBERTO SEIDEL, 77 - CENTRO - CORUPA-SC - eEP: 89278-000
Cedente: ELOS MOVEIS ESTOFADOS IJDA EPP Sacador. - Espécie: DMI -

N'Titulo: 003169-3 - Motivo: falta de pagaroentoValor: R$ 632,80 - Data para
pagaraento: 19/02/2013- Valor total a pagar R$747,06 Descrição dos valores:
'Valor do título: R$ 632,80 - Juros: R$ 3,16 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 51,45

Apontaroento: 237938/2013 Sacado: D- PRA MAlHAS IJDA ME Endereço:
JOSE THEODORO RIBEIRO, 1061 -lIRA DA FIGU - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89258-000 Cedente: GRAFICA REGIS IJDA Sacador. - Espécie: DMI -

N°TItulo: 11.198 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.490,00 - Data para
pagaraento: 19/02/2013-Valor total a pagarR$2.577,76 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.490,00 - Juros: R$ 12,45 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$ 23.10 COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,46

Apontaroento: 237783/2013 Sacado:MARIAVANDERLEIAMACHADO Ende
reço: RUAANAZACKO 200PROXPIZZARIAPEPERONI - BARRA RIO MOlHA
- Jaraguá do Sul-SC - eEP: Cedente:ARTEDEVESIlR IJDAME Sacador. - Es
pécie: (H - N'Título: 000007 8 - Motivo: falta de pagaraento Valor. R$ 1.200.00
- Data para pagaraento: 19/02/2013- Valor total a pagarR$1-ª29,41 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1200.00 - Juros: R$ 59,60 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

. Apontamento: 237784/2013 Sacado: VANESSA MlU'EUS JOHANSON Ende
reço: RUAJULIOSVERCH 217 - CZERNIEWICZ- Jaraguádo Sul-SC - CEP: Ce
dente: VAlMIRAMlCHELS HOfFMANN Sacador. - Espécie: CH - N° Titulo:
0000027 - Motivo: faltade pagaraentoValor. R$ 680,00 - Data parapagaraento:
19/0212013-Valor total apagarR$759,54Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 680,00 - Juros: R$ 4,98 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontaroenro: 237922/2013 Sacado: ClAUDINEI DA SILVA Endereço: RUA
AMANDA J MUllER 32 APTO 10 - RAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-276
Cedente: BVFINANCEIRA SACREDITO FINANCIAMENTOEINVESIlMEN
TO Sacador. - Espécie: CRI - N'Titulo: 251023097 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 2.171,16 - Data para pagaraento: 19/02/2013- Valor total a pagar
R$2.690,30Descrição dosvalores; Valor do título: R$2.171,16- Juros: R$441,46
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$24,50 - Di

ligência: R$ 17,83

Apontaraento: 237994/2013 Sacado: EDNAIDO IAZARaIlD Endereço:
RUA DOMINGOS SANSON 211 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Ce
dente: RCF INCORPORADORA LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo:
0000000297 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 350,93 - Data para paga
mento: 19/02/2013- Valor total a pagar R$428,80 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 350,93 - Juros: R$I,75 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 COndução: R$ 24.50 - Diligência: R$16.27

Apontaroento: 237897/2013 Sacado:MCVCOM E INSTALAÇOES ELETRICAS ..

IJDA Endereço: RUAERICHMlELKE,80 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89251-350
Cedente: ELETROCAL INDUSTRIA E COMEROO DE MATERIAIS ELET Sa
cador. - Espécie: DMI- N'TItulo: 0124171 05 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 2.334,42 - Data para pagaraento: 19/02/2013- Valor total a pagar
R$2.409,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.334,42 - Juros: R$ 5,44
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 COndução: R$24,50 - Di
ligência: R$ 9,96 -

Apontamento: 237655/2013 Sacado:WALMORNONES Endereço: RUACON
RADO ERDMANN 418 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-105 Cedente: INFRA
SUL-INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie:DMI- N°
Titulo: 0220985003 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 178.51 - Data para
pagamento: 19/02/2013- Valor total a pagar R$263,45 Descrição dos valores:
Valor do título: R$178,51- Juros: R$1.Ol Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$24,08

Apontaroento: 237760/2013 Sacado: ElJAS CHAVES DIAS Endereço: AVMA
RECHAL FLORIANO PEIXOTO 103 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-se - CEP:
89251-150 Cedente: CCR ETIQUETAS LIDA - EPP Sacador. - Espécie:DMI -

N°TItulo: 000902/07 - Motivo: falta de pagaroentoValor. R$ 764,00 - Data para
pagamento: 19/02/2013- Valor total a pagar R$836,35 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 764,00 - Juros: R$ 2,54 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237958/2013 Sacado: COMERCIO DE COSMEllCOS E PER
FUMARIAANNA Endereço:AVMARECHAL DEODORO DA FONSECA 1331
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Cedente: BANCO SAFRA S/A Sacador.
MERCABEL OIST PROD BElEZA IJDA Espécie: DMI - N° Titulo: 944749976
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 907,34 - Data para pagamento:
19/02/2013-Valor total a pagarR$981,38 Descrição dos valores: Valordo título:
R$ 907,34 - Juros: R$ 4,23 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
COndução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontaroento: 237900/2013 Sacado: MCV COMERCIO E INSTALACOES
ELE1RICAS Endereço: RUA ERICH MlELKE 80 - Jaraguá do Sul-SÇ - CEP:
89251-350 Cedente: ELETRO-CAIHAS INDUSTRIA COMEROO E SERVICOS
IT Sacador - Espécie: DMI- N° Titulo: 626/C - Motivo: falta de pagamento

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 14/02/2013. Jaraguá do Sul (SO.14 defeverei
to de2013. ManoelGustavo Griesba
eh Tabelião Substituto Total de títulos publicados: 31

Apontamento: 237866/2013 Sacado: FlAVIMAQ IJDA Endereço: RUAJOAO
JANUARIO AYROSO 2700 GP 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100Cedente:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Modelo desfila em
concurso estadual

Rosangela Koepp será uma das representantes de
[araguá do SJ11 no concurso Miss Santa Catarina Plus Síze

as marcas Malwee e Carinhoso, ela rejeitou a ideia
do concurso na primeira vez. O apoio do marido, da
cunhada e dos dois filhos foi importante para a to

mada de decisão. "Eu tinha um pouco de vergonha,
mas, depois do desfile, comecei a me gostar mais.
Tive muito incentivo", contou.

Seu manequim 48 já lhe rendeu alguns trabalhos
na cidade, mas Rosangela ainda não tem um patro
cinador. A poucos dias do início do concurso, ela

conseguiu o apoio da loja Tre Fiori. Os gastos com

maquiagem, cabelo, roupas, viagem e diária no hotel
serão pagos do próprio bolso da modelo. Conforme

Koepp, a moda plus size ainda não é muito popular
em Jaraguá do Sul, o que dificulta o contrato com pa
trocinadores e o crescimento da carreira.

Após a participação no concurso estadual, ela pla
neja competir também no FashíenWeek Plus Síze.e
no Garota Sarantakos.

oCORREIO 00 POVO QUINTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2013

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elíce

jeito tímido de falarnão entrega ahabilidade
de Rosangela Koepp para posar. de modelo
em frente às câmeras. Aos 30 anos, ela deci
diu representar Iaragua do Sul, pelaprimeira
vez, no concurso Miss Santa Catarina Plus

Size. No dia 23 de fevereiro, a modelo subirá na passare
la no Haras, em Navegantes, para disputar a faixa de miss
com outras 16 candidatas do Estado.

Rosangela trabalha como costureira na própria
facção há dois anos. Contudo, há dez meses ela re

descobriu um talento natural: ser modelo. Agora, a

rainha bicampeã da Sociedade Ribeirão "Grande da
Luz, GarotaAmbriluz e candidata duas vezes à Schüt
zenfest busca um título estadual.

Apesar de já trabalhar .como modelo de prova para

BELEZA
Samanta

Silva, de
Jaragaá do

Sal, também
vai participar

do Miss
Santa

Catarina
Pias Size

Vmte candidatasnadísputa
No período de pré-inscrição do concurso foram contabilizadas 70 candi

datas. No processo de seleção, o número de participantes caiu para 20 mu

'lheres representantes de 1Tcidades diferentes. Duas modelos são de Jaraguá
ao Sul: Rosangela Koepp, 30 anos, e Samanta Silva, de 26 anos. A rainha terá
todas as despesas pagas, ganhará um vestido de gala) um book profissional,
uma joia e inscrição para a etapa.nacional doMíss Plus Size. Interessados em
patrocinar a modelo devementrar em contato pelo telefone 9655-5575.

\

• CONCURSO
Aos 30 anos,

Rosângela desfila
pelo "fítúlo de llIiss
em Navegantes, no
r próximo dia 23

Miss.
;�
1
,

1

FOTOS DIVJILGAÇÃO
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São MigUel
do Oeste
...

.

...
22° 25° Joaçaba

......
18°25°Chapecó

....
20° 25°

Lages
......
17° 24°

Chuva e calor
no Estado
Nebulosidade variável
em se com chuva por
alguns momentos,
principalmente do
Oeste ao Litoral
Norte, próximo ao PR.
Nas demais regiões
do Estado ocorrem
aberturas de sol e chuva
isolada principalmente
no início do dia.

Temperatura estável.

'(f.
, .'
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

-

GeadaNublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade I.,-

do vento relativa (%)
-sn Norte-Nordeste 4km/h 88
·9h Norte-Noroeste 1km/h' 90
• 12h Oeste-Sudoeste 4km/h 72
• 15h Sudoeste 3km/h 54

10mm

80%,• 18h Leste-Nordeste 3km/h 51
de possibilidade

·21h Leste 51km/h 83 de chuva.

.Humor.

Os três papagaios
Um cara entra nU_!lla loja de animais, querendo comprar um papagaio e

encontra três idênticos numa gaiola e perguntao preço:
- O da esquerda custa 500 reais - diz o dono.
- Nossa, mas que caro! Por que ele vale tanto?
- Ele é um papagaio muito especial- explica. - Sabe até operar um

computador.
- Ah, sei... E o da direita, quanto vale?
- Esse custamil reais.
- Nossa, mas por que custa tão caro? "

- Ah, porque além de saber operar um computador, também domina
WindúwsVista, Unix eMacintosh.
- Sei, interessante .. � E o papagaio do meio?
- Bom, esse custa cinco mil reais!
- Que é isso! O que ele sabe fazer de tão especial?
- Na verdade - diz o dono - nunca vi esse papagaio fazer porra
nenhuma. Mas os outros dois o chamam de chefe ...

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.

19 2 3

5 8'

78
",

1

Solução

8 3

5'

Rio do Sul
... ...
18° 27°

Blumenau
......
20° 28°

r:,
..

São Joaquim
......
140 21 °

Criciúma
......
20° 26°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região ..

AMANHÃ
MíN: 21°C
MÁX: 28°C

J 4'
QUINTA
MíN: 21°C
MÁX: 28°C

MíN: 20°C
MÁX: 32°C

São Francisco do Sul
r
Florianópolis
• Preamar
• 4h49: 1,1m
.17h23: 1,1m
• Baixamar
• 8h38: 0,2m
• 21h15: O,�m,
Imbiluba
• Preamar
• 3h: 0,6m
• 15h24: O,6m
• Baixamar
• 7h21: O,2m
• 22h36: O,2m

• Preamar
• 6h34: 1,3m
• 19h39: 1 ,3m
• Baixamar
• 10h23: Om
• 23h11: O,3m

MINGUANTE 3/2

e NOVA 10/2

e CRESCENTE 17/2

CHEIA 25/2

Tábua
das marés ' lIajai

• Preamar •

• 4h36: 1m
• 17h01: 1m
• Baixamar
• 6h16: O,2m
• 21h14: O,3m

Palavras Cruzadas

r p6�Sbt�:�6'Ü' ':'�'�;Rec�éotita-'Q P;lf��i��'�e�!st�0e>�o;6'író�'cniz'�a�)�>:�jO �'ra�t/"", r �', �

..
'�'��:.f'<'fi �� 'Í � &�'i' ' �J"" '" '1 ,

� � �
<

, "" ;. "

HORIZONTAIS
1. A arábica serve para colar / Da cor da areia
2. Que corresponde perfeitamente à -real situação /

Abreviatura de física
3. Elemento de composição: ar / Secretaria Estadual de

Obras Públicas
4. Caracterizado por uma avaliação pessimista. dos fa-

tos
5. Um tipo de avião
6. (Pop,) Coisa malfeita / O meio da... ponta
7. Sigla de um estado da região Nordeste .que faz divisá

com o Piaui e com Tocantins / (PaI. ingl.) No tênis
saque que o jogador oponente não consegue rebater
/ A quarta letra do alfabeto

8. Cólera violenta / O povo que construiu Machu Picchu
9. Ave de rapina típica do sertão nordestino
10. Sofrer um processo de putrefação
11. (Ingl.) Jogo / Importante cidade etíope, a segunda

do país
12. O romancista português de Queirós (1845-1900), 10

de "O Primo"Basílio" / Associação secreta siciliana
13. O paisagista paulistano Burle (1909-1994) / Dança 11

muito movimentada, de origem norte-americana,
surgida na década de 50,

VERTICAIS
1. Orvalho congelado / Gestos ridiculos
2. (lngl.) Nas corridas de cavalo, obstáculo constituido

por um valado e duas sebes / A proteção natura!
das tartarugas

3. O município paraense onde se localiza o garimpo de
Serra Pelada / Espalhar bom cheiro

.

4. A bomba mais poderosa / Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico

5. Alisar
6. Abreviatura de santo I Armar intrigas
7. O estufa é o aumento da temperatura das camadas

atmosféricas inferiores, por causa do acúmulo de
gases poluentes / Pequeno cofre

8. Uma obra-prima de Leonardo da Vinci exposta no

Louvre / O músico de rock e blues inglês Clapton
9. Atividade que fortalece os músculos / (Coffee) Ter

mo inglês usado para designar a pausa que se faz
durante um seminário, congresso etc, para tomar
lanche,

2 8 93 4 1\ 6 7

2

•
•

•

.

•
• •
• •
• •

•

•
•
•

3

4

5

6

7

8

9

12

13
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Quer desofios
moiore-s?
Adquiro'

nossos. cole,ões
de revistos

ió publí(odos.
São 5 revistas
em rodo volume.

por um pre" espedlllf

recreativa.com.br
--------�------ ----- - -----� -- -------
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PorRi�o Daniel Treis eMax:Pires

m poraeaso.com e conta.to@poracaso.com l:I@POraeaso Oiporacaso

Manifesto no terminal
Declarando com alarde sua insatisfação
quanto às tarifas e qualidade do serviço
prestado no transporte público de

Jaraguá, um grupo de manifestantes
organiza para logo mais um ato de

protestem frente ao terminal urbano. A

concentração está com início marcado

para às 17h30 e, de lá, irão em marcha
até a Câmara de Vereadores, onde
pretendem apresentar solicitações às
autoridades; O manifesto está aberto a

todos que queiram juntar voz.

!t�uL�
C'ido..dêios

�1'\d�<tro..d� !

fill-1l'?fjl\
mo.l'i,fec,tC4ç.Õ8� os

�tt'> ch� to...;t�\

ii
E chegamos à segunda década do
século sem nem sequer olharmos
na cara um do outro. Alexandre
Matias, sobre a onipresença dos

smartphones nosmomentos diários

"

Larissa Lescowicz e Leonardo Silva
marcando presença no Happy Hour do
Madalena Chopp & Cozinha

.'
..........................................................................................................

Emporcalhando
Viram publicadas as fotos da sujeira? O mutirão pela limpeza do
ArthurMüller funcionou: mas não é de espantar que a essa altura ela

já estivesse comprometida. O girIásio foi varrido e enxaguado, mas
também precisava ser desinfestado... Enquanto os inconvenientes
usuários noturnos estiverem à vontade na vizirIhança, não vai haver
caminhão-pipa suficiente pra lavar o ponto.

Sábado de reaberturas
Agenda promissora para todos os gostos no sábado,
principalmente pelas reaberturas oficiais da PatuáMusic e Epíc
Concept Club. De um lado, o sertanejo pega com a dupla Dany &
Rafa, enquanto do outro um dos melhores DJs do país é o destaque
da noite. Para reservas na Patuá liguem no 3054 0800; e para a

balada com Mario Fischetti no club Epic liguem no 3084 2121.

ERlC DE LIMA

Na mira: Diego Alvez em
noite de sinuca, cervejas
geladas' e rock 'n roll no
Sacramentum Pub

"......................................................................

Cicloturismo em

Guaramirim
A Secretaria de Esportes de
Guaramirim realizará neste domingo,
o primeiro Ciclo Turismo da cidade.
O passeio, de aproximadamente
37km, é gratuito, e irá percorrer o
interior do município com roteiro

privilegiado por belas imagens e

belezas naturais. A concentração
será às 8h da manhã, em frente ao

Ginásio Rodolfo Iahn. O trajeto inclui
parada para almoço no Recanto da
Mata, custando apenas R$10 o ticket

para os participantes do passeio.

Suelen Borges nos corredores
do Epic Concept Club, que
reabre oficialmente neste
sábado para a temporada
2013 com DJMario Fischetti
•••••••••••••• 0" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � •••••••••••••••

Hora de atrasar o relógio
Aproveitem os últimos dias de claridade prolongada,
pois àcaba neste sábado oHorário deVerão. Dada
a contribuição do clima até então, faltava apenas
este detalhe para dizer que nos encontramos em

qualquer outra estação do ano, que não esta. Os dias
de céu azul puderam ser contados nos dedos até

agora. Este ano não vai ter verão?

KELVYN CRISTOFOLINI

Aline Minei e Ana Bedin curtindo !
acqncorridatarde dosunset na
'villaResta�te & Choperia ,,'
...........................................................................................

Hoje à noite
,o 21h - Quinta de Boteco I Sequência de petiscos e música ao

vivo com Bruno & Díonatân (sertanejo)
Local: Cachaçaría Agua Doce 147 33718942

• 22h - Quinta Sertaneja f Show com Alex &Willian I DIDiego
Feller I Elas free até meia noite
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Pocket Show - Iazz & Blues com Sarnuca Chíodíni
(guitarra) ê Renato Rangel (piano elétrico)
Local: Blackbird 147 3275 2398

• 22h - Música ao vivo com Rodrigo e Jeancarlo da banda
Carbonarantes - Ioínvílle
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

• 22h - Carnaval Sertanejo I Show com a bandaMoom
Country
Local: MoomArtn' Music, em Ioinville 1478411 7001

CONTATOS e O\ITRAS OPÇÕE5:AnibaMexican Bar- 3371116O/ConfrariadoChurrasCo-327514491 EspaçoOca- 337091601 lheUving Restaurante, 33764822/london Pub, 30550065/
CachaçariaAguaDoce- 3371 8942/UcoIeri. - 305408551MadalenaChopp eCozinha - 3055 30591MovingUp - 9966 6691/MrBeef - 9608 21661 PatuáMusic - 30S5 00641

RoomMuslc&Arts, 9654 13731Saaamentum Pub, 8832 1524/TheWayClub - 8433 00831UpperFloor- 9915-2239/DivinoClub - 96444767 /VillaRestauranteeChoperia' 3275 1277

...... 1 .� .. �.,,!4.�.1! .. ;.,_� .. _-�_,Jl! .. �.-L"' .. " .... �� ... _,""'''' ..... , ,"À ,.,..�.
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...
MUNDO DOS BRINQUEDOS

... 473370-0978 Suelen Lescovitz • interina

Salve!
Bom dia. Hoje é quinta-fei

ra, 14 de fevereiro, dia em

que ligamos as turbinas e va

mos com tudo em direção ao

final de semana. Vamos nessa
que o' tempo não para. Antes,
unia frase deA lessandroMan
zoni: "Deus nunca perturba a

'

, alegria dos seus filhos se não

for para lhes preparar uma
mais certa e maior':

\ .

! I

I Vale conferir'
A renomada cirurgiã
plástica, Dra. AnaPaula
Passini, colunista.mensal
da Revista Nossa, nesta
edição dá dicas especiais
de como aproveitar o
verão e as férias para fazer
uma cirurgia plástica. Os
cuidados no pós-operatório
também são destaque.
Confira!

Nas rodas
• Hoje, a dupla sertaneja
Aléx &Willian embala a

noitada na London,

• Agendem! Todo o mês
de fevereiro, em especial
às terças, quintas e

domingos.jem festival de
sushi no Kantan. Delícia!

• Amamãe coruja,
- AlessandraRóderrnel,
completa hoje seu
primeiro aniversário ao

lado dafilhota Luiza.
Parabéns!

NOIVOS Girlane
Rubini Pradi e Otávio
Fracalanza do Amaral
se casam no dia 9 de

março, na ÍgTeja do
Noviciado. A:mega festa
será na Epic

Moda

masculipa
Atenção, ham�n�'de

_' '

..�.
��_r ..

·2 <, •

i>jj plantão: a loja�révah
'Moda Màs-túHna, no

" shopping, está com
preços especiais. E as

i
peç,as sanmodernas e

super estilosas.

BELA Ana
PaulaMuller
curtindo a

UpperFloor

suelen@revistanossa.com.br

Alm�ço de hoje
A dica, sem dúvida, é degustar o maravilhoso
cardápio do restaurante Galo Londrino. O
chefMurilo, mais conhecido como Galo, está
mandando muito bem. Huumm!

Leitor fiel
o gerente comercial da concessionária Iavel, o
querido Paulo Roberto Dalpiaz, pessoa do bem,
também acompanha a coluna diariamente. Thanks!

Espaço
. '

maior
Quem gosta demanter uma
vida saudável e o corpo em
forma tem uma ótima opção:
a academia Espaço Maior.
Comandada pelo barn barn
bam Fábio Ronchi conta
com ambiente climatizado,
aparelhos modernos
e uma equipe de personal
trainers de dar inveja.
Simbora malhar!

PAUSA
A bonita

Nati
Santos nos
corredores

da London

•

CAPSULADE
ÓLEO DE CHIA

Na Farmácia Ekilíbrio você enconlra
, esta novidade em cápSUlas!

Consulle seu médico OU nutricionista!

MAURÍCIO HERMANN

"
Óculos são

instrumentos

que ampliam a

visão ... O amor

também.

Padre Fábio
de.Melo

Te contei
• o casal Luciana e

DagomarMuller se
prepara para um cruzeiro.
Voltam em alguns dias,
com novidades!

•A bonita Vivi �

Rodrigues, da loja.voilà,
faz aniversário hoje e

comemora com a família
e amigos. Cheersl

• Nosso queridç
,

colunista, Moa Gonçalves,
manda avisar que logo
está de volta e com

mil novidades. Vamos
aguardar e ver se vem
buxixo por aí.

Exagerou nas festas de final de ano? Uma ótima opção para quem quer se desintoxicar

e reeducar a alimentaçãoé Chia. A Chia, semente cultiva no México, é fonte de fibras,
de ácido graxa, Ómega 3 e proteínas que contribuem para bom funcionamento do

intestino e organismo. É rica em minerais, livre de colesterol e sem glúten, tornando-se
assim excelente fonte de energía.e construtor de resistência física:

,
.

Como a chia contribue no emagrecimento:
caUsa saciedade: seus componentes são mucilagínosas,
ou seja, ricas em fibras que ao entrarem em contato

com a água, formam um gel no estômago, diante dessa
reação, a digestão toma-se mais lenta, AsSim, o

indivíduo fica satisfeito mais rapidamente e, então,
passa a consumir porções menores.

Combate inflamação: a gordura é resultado de um
, processo inflamatório do organismo, que.deixa de enviar
mensagens de' saciedade ao cérebro. Com isso, perde-se
o controle sobre a fome a ponto de comer e nunca se

sentir sattsfelta, O ômega 3 presente no grão combate
essa inflamação, ajudando o corpo a recuperar o

controle sobre o apetite.
Desintoxica: a fibra regula o trânsito

intestinal elimpa o organismo.
,

Aumenta a lipólise: queima dê gordura,

Benefícios:
- Promove saciedade

- Desintoxica
- Redução do
colesterol

- Controla a glicemia
- Regula o intestino
- Queima gordura

l'\E.\�'pE JARAGUÁ Do
�\o '. 811< ',,'

Manipulação de FórmUlas-Médicas
.'

Dermatológicas· Fltoterápices
.

11 ekilibrio.f�;�aCiademaniPul�cao

3371-8298 I 3371-6087 LRua'João Picolli 110, Centro I contato@far�aciaekilibrio.com.br,
"

'\' 1'-
• ::�'.�" /"

�
�, �

" ,

r
J
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trânsito caótico na base do salve-se
quem puder, uma camionete já havia
batido na traseira do meu carro.

Então fico feliz de ver que alguém
botou a mão na cabeça e fez o que já

deveriam ter feito hámuito tempo,
provando que alguma coisa podia
ser feita, que era possível organizar
de maneira racional aquele trecho
para que o trânsito fluísse tranquilo e

seguro: fizeram duas pistas no trecho

Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamm)m.blogspot.com

Tenho ido a Jaraguá do Sul
nestes últimos meses e tive

uma 'agradável surpresa. Além do
Femusc, que considero um privilégio,
o trânsito melhorou muito na Rua

Epitácio Pessoa.

Antigamente, a RUÇl Epitácio Pessoa
vinha com quatro pistas até a

esquina com a Rua Rio de Janeiro
(esquina do posto Mime) e duas delas
desembocavam em apenas uma na
sua continuação, em direção à Rua
Erwino Menegotti e à saída da cidade

para o norte. Era um descalabro,
porque duas filas esperavam o sinal
abrir (sinal que levava quase dois
minutos para abrir naquele sentido) e

era um Deus nos acuda para ver quem
passava na frente de quem. Naquele

Novelas
LADO 11. LADO - GLOBO· 18R

Fátima fala a Zé Maria sobre seu interesse em incluir a capoeira em sua
. pesquisa sobre esportes. Praxedes aceita a proposta de Teodoro, que se oferece
para pagar uma babá para cuidar de Ângelo. Laura diz a Isabel que acredita no

amor de Constância por Elias. Frederico tenta se aproximar de Luciano. Isabel
fica comovida ao ouvir Elias chamá-Ia de mãe. Guerra pede Celinha 'em casa

mento. Etelvina matricula Madá e lião na escola, sem o consentimento de Perci
val. Berenice procura Constância para vender informações sobre Laura e Elias.

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Carolina pega os documentos de Ronaldo para viajar com Felipe. Analú

fala com Juliana sobre o tempo que passou com Nando na ilha. Kiko man

da seus comparsas adiantarem o plano contra o noivo de sua mãe. Nando ,

fica com ciúmes de Juliana. Vânia flagra Veruska tentando abrir a gaveta de
Roberta com a chave de Vitória. Ronaldo pede para Isadora viajar com ele.
Veruska avisa a Nenê que Vânia apreendeu a chave de Vitória. Vânia sugere
que Roberta converse com fornecedores no Rio de Janeiro. Analú descobre
que Kiko modificou o plano para sequestrar Nando. Vânia entrega a chave
para Roberta e Veruska pensa em uma maneira de reavê-Ia. Carolina se ofe
rece para ir com Felipe para o Rio de Janeiro. Nando se atrapalha na sessão
de fotos e acaba beijando Juliana. Felipe chega para buscar Carolina e Nieta
reclama de os dois viajarem sozinhos.

SllLVE JORGE. GLOBO· 21R
Helô e Drica discutem. Raquel mostra a foto para a delegada e ela deci

de chamar Lívia para depor novamente. Russo fala para Lucimar que tentãrá
encontrar Morena. Lurdinha implica com Pescoço e Delzuite a repreende. Helô

. afirma para Lívia que ela estava no banheiro quando Jéssica morreu. Celso
conhece Érica em um restaurante. Lívia vê Wanda com o sapato que Jéssi
ca reconheceu e manda ela destruir o par. Helô se emociona com a festa de
despedida na delegacia. Wanda, Russo e Rosângela -partem no mesmo voo

que Lívia·para Istambul. Maitê descobre que Zyah vai a um jantar na casa de
Leonor, e Bianca decide encontrá-lo. Irina coloca Morena para trabalhar na rua.

Raquel fala para Haroldo que Helô cisma com Lívia por ciúme de s'tenio. Carlos
conversa com Deborah sobre o divórcio de Antônia e Celso. Bianca se entris
tece ao descobrir que Zyah casou com Ayla e vai embora da casa de Leonor.
Stenio tenta conversar com Helô sobre reatar o casamento. Érica elogia Celso.
Demir vê Morena -na rua e tenta falar com ela. Érica, Élcio e Drago depõem
contra Theo. Theo suspeita de que Élcio armou para incriminá-lo, mas não tem
provas. Rosângela conta para Irina que conheceu Antônia. Theo é punido por
conta do dopping. Áurea é afetuosa com Márcia. Mustafá destrata B.erna. Helô
toma posse de seu cargo na polícia federal e começa a trabalhar com Ricardo.
Wanda ouve Morena confirmar sua gravidez paraWaleska.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Alberto Braatz
Aldori Lunardi

. Alexandra V. Gumz
Ana J. B. Niewwvenhoss
Ana J. B. Costa
Aveno C. Neuber
Camily Pessotti
Carla Barnabé .

Cátia M. R. Gonçalves

Aniversariantes'
14/2 Cecilia V. Esperança

Cristian Ehmke
Dacira M. Siliano
Daiana Kaiser
Daniel L. Bastos
Debora S. Pereira
Diana ilaine G de abreu
Ditmar Stein
Erotides
Everton L. de Luca
Gabriela Kuhn

Crônica
. Trânsito em [araguá do Sul

"

da esquina da Rua Rio de Janeiro até a

entrada da Rua Erwino Menegotti.
Não sei porque demoraram tanto a

fazer uma coisa que era tão simples,
tão fácil, só dependia de boa vontade,
bom senso, racionalidade. Agora o

trânsito flui, calmo, porque duas pistas
continuam em duas pistas.
Parabéns a quem está cuidando do
trânsito de Jaraguá do Sul. Seja quem
for, Iaraguá estava precisando de

alguém competente, que enxergasse
um pouco além do próprio nariz. Que
continue a fazer esse bom trabalho
para que todo o trânsito da cidade
melhore. A população jaraguarense
merece administradores que
pensem no seu crescimento/na sua

-:

transformação em uma grande cidade.

.

(...) era um Deus nos acuda
para ver quem passava
na frente de quem.

Clique animal Envie a foto do seu animalzinho para
contatoéabeatrlzsasse.corn.br ou encontre um

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

Buiú é de porte
pequeno,6
anos de idade,
foi vacinado e

vermifugado.
Ele �recisa um
lar de amor

para ser feliz.
Se você pode

,

adotá-Io, entre
em contato.
com a RQse, _;

atravésdo "

telefone
8474·4928

Reginaldo Rossi - cantor

Ala.tl Parker - cli��or de ciQ�Il'la
Matt Barr • ator

Gabriela T.Meier
Gimar Hornburg
Iracema L. wolf
Isolde Viebrantz
Ivo Bettóni
Jenifer da Silva Vieira
João Paulo de Azevedo Filho
Joice D. Beck
larissa Gonçalves Fernandes
Lauro Hansen
Lori Glatz

lucilda ana aver

Luiz G. Rodrigues
Marco A. Terme
Marcos C. Miedola
Marilene dos Santos Viana
Marili S. G. Varela
Marina Miiller
Marli Stinghen
Nedi de S. Fernandes
Neuza Batschauer
Nicolas A. Valenga

Pyetra V. Mo�gado
Rafael Blank
Ricardo Couto
Roberto Mannes
·Suelem Urbim
Tamara R. L. Maes
Thamyli I. Batschauer
Thiago Demathê
Ursula L. Z. Pomerening

Lançamentos

CD:
Lado a Lado • Nacional

De acordo com Mariozinho
Rocha, diretor musical da
Globo, "há duas vertentes
para se criar a trilha de
uma novela de época:
ou partir pari! o realismo
histórico, commodinhas
e valsas (o que fic�ia um
tanto 'chato') ou esquecer
completamente esse

caminho". Para a novela das
18h, Lado a Lado, seguiu-
se o segundo caminho.
Apesar de o folhetim ser de

época, sua trilha sonora é
bem moderna. Traz nomes
mais alternativos e diversos
estilos musicais: samba,
pop, e até um misto de
eletrônico com batucada.
Gal Costa, Beth Carvalho,

. Martinho daVila, Los
Hermanos e Marcelo Ieneci,
entre outros nomes, estão

-

presentes na trilha.

Danos colaterais ..
Zygmunt Bauman··

EmUma guerra, ninguém
assume-a responsabilidade
pelos danos colaterais; a
morte de civis: ol\5ombardeio

-: de escolas, hoSPitàis... Da
"
mesma forma, Zygmunt
Bauman defende que as

vítimas das ações políticas
e econômicas também não
são atendidas ou levadas
em conta. São homens e

mulheres sacrificados pelo
processo de globalização e

que ainda acabam culpados
por sua exclusão. Nomundo

líquido-moderno, os '>

desfavorecidos são os danos
colaterais de uma sociedade
voltada para o lucro e

orientada pelo consumo.
�fl��_:f�,. ,.�.L� �1 ..
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Cassiana
Durati (no

centro)
completou

15 anos

dia 3 de
fevereiro.
Ela e suas

amigas
tlzeram
muita
festa e

divertiram
semuito

Alessandra Draga
faz aniversário
neste dia 15.

Quem manda os

parabéns e desejos'
de muita saúde
e sucesso é sua
irmã Angela, a

mãe Astrit é o pai
Rolando

Hoje, Aline Dadjak e José

Augusto completam 4 anos

de namoro. Você é � sol que
ilumina e aquece minha vidà.

Te amo muito!

Detina esteve
de aniversário
dia 13. Sua
f'llha e toda
sua família a
parabenizam

�

e lhe desejam
muitos anos
de vida!

No dia 12 de fevereiro,
Jackson Mayer e Jenifer

Konell completaram um ano

de namoro. Jenifer diz que o

amamuito e que estámuito
feliz ao lado dele

Tirinbas

Claudia Leiite Etátraparª.

a.TuPllla é1aMonica
Claudia.Leitte firmou parceria comMaurícIo

de Sousa para agitar os quadrinhos daTurma da
Mônica: a cantoravai virarurna personagem;
conforme elamesma anunciou em seu Insta

gramo 'i\gora eu faço parte do mundo encanta
do daTurma daMônica! Em brevevoéêsyerão
'Claudinha', urna personagem especíal, criada

põt'Maurício de Sousa, para inspirarmilhares de
crianças que sonham com omundo damúsica."

Steve Martin é pai aos
67 anos pela la vez

O comediante Steve Martin, 67, e sua

mulher, Arme Stringfield, 41, deram as bo
as-vindas ao primeiro bebê em dezembro
e, apesar de terem conseguido manter a

notícia como segredo, o casal foi visto pas
seando com a criançaperto de casa, em Los

Angeles. Steve - que interpretou um pai de
12 crianças e jovens na comédia "Doze é
Demais" - e Arme se casaram em julho de

2007, após três anos juntos.

Cleo divide mansão
com desconhecido
Depois de terminar o casamento com

o publicitário JoãoVicente de Castro, Cleo
Pires embarcou em uma situação habita
cional inusitada. A atriz estaria dividindo
umamansão em um bairro nobre do Rio
de Janeiro com um desconhecido. A glo
balqueria alugar uma residência de qua
tro andares. Como condição, o proprie
tário da casa pediu para que o filho dele
continuasse morando no primeiro andar.

Horóscopo
ÁRIES
o dia favorece particularment!! as relações de amizade
e o convívio social. Esta é uma fase de melhoria no que
diz respeito ao entendimento, favorecendo os acordos
em geral. O desejo de.agradar a quem ama estará em
evidência: aproveite! Cor. cinza

I
U TOURO

d u .Ajadiscretamente neste dia. Às vezes, o segredo
II'� é a alma do negócio. Devagar e com sutileza, você

I"· pode chegar aonde sernpre'deseiou, seja no campo

II," 'lI
profissional ou afetivo. A sua intuição pode ser a sua

'"

melhor aliada: confie mais em você! Cor: pink.

GÊMEOS
Bom momento para alargar os seus horizontes

� no trabalho. O dia está trazendo a mudança e

II, a possibilidade de viver novas experiências. A,

autoconfiança e a capacidade de manobrar as coisas a

, i seu favor estão em alta no campo afetivo. Cor: vinho.

I§
I
�t

162
CÂNCER
Não tenha medo de sonhar alto. Siga os seus instintos
nos negócios e não tenha receio de exercer a sua.
autoridade. O astral é de grande" realização no romance

e a sensualidade vai dar as cartas parta quem tem um

relacionamento estável. Cor: rosa.

LEÃo
Bom dia para somar forças com as pessoas que
comungam dos mesmos ídeais.e objetivos que
você. Trabalho em equipe tende a render mais neste
momento. Procure ser gentil e amável- esta é a fórmula
ideal para conquistar quem deseja Cor: cinza

nn VIRGEM
I l,f O setor profissional recebe ajuda das estrelas, en1ão,

aproveite a boa fase para dar o melhor de si em tudo o

que fizer. Você saberá como melhorar o convivio com
-

as pessoas à sua volta. No campo afetivo, o desejo de
agradar prevalece. Cor: rosa

.n. UBRA
Não se surpreenda se você sentir umamaior integração
com todos à sua volta, como se tudo estivesse
acontecendo no momento adequado. No campo
afetivo, sua estrela vai brilhar e o clima será de grande,
envolvimento com a pessoa amada Cor: preto:

m ESCORPIÃO
II L. Estará no auge da sua independência e autonomia

Quem pensa em iniciar uma atividade própria, pode
começar a colocar seus planos em prática, pois a hora
é essa! No campo sentimental, agrade quem amaA
intimidade vai favorecer a relação. Cor: branco.

SAGITÁRIO
Excelente dia para quem quer convencer as pessoas
a aderirem às suas ideias. Trabalho que envolva

comunicaçãóôu entretenimento Conta com boas

energias. O dia favorece as manifestaçóés de catinho:
aproveite para encantar quem ama! Cor: azul-escuro.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F EXcelente momento para desenrolar questões que
envolvam o seu lar e seus parentes. O dia pode ser
muito produtivo e, caso precise de ajuda, busque o apoio
de alguém da famma Interesses em comum podem .

fortalecer a vida a dois. Cor. rosa

;'\;Y\ AQUÁRIO
;'\;Y\ Sua expressão verbal estará bem-humorada e a

sua interação com os outros vai se tomar mais fácil.
Trabalhos que envolvam o universo feminino estão

especialmente favorecidas hoje. Na paixão, é o momento
de esbanjar todo seu charme. Cor: verde-claro.

·fi PEIXES

Discrição é a palavra de ordem em todos os setores
neste dia Mantenha sigilo nos negócios e em tudo

que envolva os seus interesses financeiros. Na paixão,
• aproveite ao máximo a companhia de quem 'faz o seu
coração batermais forte. Cor: laranja
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Res-ga'te em qualquer lugar do Brasil
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Consultoria Empresar�al
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35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

www.Qumz.com.br
(47)3371-4747

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Ponto de Vista I

CristianOe!�t':: Watzko, Lembranças daminha infância
Na última seita - feira a noite,

dia 8.de fevereiro, enquan
to jantávamos, minha mãe me

disse: "O vô do Gabi faleceu".
No mesmo instante, um filme

,passou .pela minha cabeça.
Para os leitores que acompa
nham semanalmente esta co

luna, sabem que neste mesmo

dia, foi publicado o artigo sob o

título "Lembranças", onde par
tilhei algumas lembranças da
minha época de aluno do ensí-.
no médio.

Hoje, quero partilhar algu
mas lembranças da minha in

fância' principalmente porque
em alguns momentos dela, o vô
do Gabi estava presente. Minha
amizade começou com o Ga

briel, neto do Sr. Gilberto Kas-

sner, quando eu tinha por volta
de 10 anos de idade, e o Gabi
devia ter seus 7 anos.

Apesar da diferença de
idade, éramos como irmãos.
O Gabi vinha passar o dia na

casa dos seus avôs, nossos vi

zinhos. Então passávamos o

dia brincando, às vezes, na

casa de meus pais, e às vezes,
na casa dos avós dele, o Sr. Gil
berto Kassner, e sua querida
avó, Dona Terezinha. E claro,
como é normal de toda criança, .

aprontávamos algumas..
Em 1998, foi lançado um

jogo para computador com o

nome "Elifoot 98". Quantas ve

zes eu e o Gabi passamos ho
ras na frente do computador
jogando. E me lembro da avó

do Gabi vir lá em casa, e com

sua calma e tranquilidade, que
toda avó tem, dizia: "Gabi está
na hora de ir para casa".

Lembro-me de jogarmos'
futebol no quintal da casa dos
avós do Gabi, e algumas vezes

meu avô e o Sr. Gilberto, o vô
do Gabi, ficavam conversando,
enquanto nós continuávamos
nossa divertida partida de fute
bol e, o que mais queríamos, é

que nossos avôs conversassem

o máximo de tempo possível,
pois assim, podíamos brincar
mais tempo.

Outra lembrança que te

nho do Sr. Gilberto Kassner,
além de sempre ter me passa
do a imagem de uni avô que
amava demais seus netos, era

de um homem com uma bon
dade imensa. Quando meu

irmão, Willian, já tinha seus 5

aninhos, ele. também costuma

va ir comigo junto na casa dos
avós do Gabi, de vez em quan
do. E numa dessas idas, o vô
do Gabi deu de presente para
meu irmão uma tartaruguirlha
de aquário. Tenho certeza, que
este gesto do Sr. Gilberto será

sempre lembrado por meu ir
mão. Como ele gostava daque
la tartaruga, e ele sempre fa
zia questão de dizer que tinha

ganhado de presente do vô do
Gabi. Uma linda lembrança,
que ficará guardada no coração
do meu irmão.

Como o Clube Atlético Ba

ependi fica bem próximo de

A OPORTUNIDADE QUE VOCÊ ESPERAVA

nossa casa, além de passarmos _

a tarde na casa dos avós do Gabi
e na casa de meus pais, gostá
vamos de ir brincar no clube.
O vô do Gabi era um frequen
tador assíduo do clube, pois, se
não me engano, era um exce

lente jogador de bocha, e algu
mas vezes, eu e o Gabi, fomos
ver o avô dele jogar no clube.

São estas algumas lembran
ças que tenho. guardadas no

meu coração do Sr. Gilberto
Kassner. Tenho certeza que .ele
será sempre lembrado por seus
familiares e amigos, e que terá
um lugar especial guardado
no coração de muitas pessoas.
Como diz uma música do Re
nato Russo: "Vai com os anjos,
vai em paz"!

Vagas por teml?o limitado*.

CURSO SUPERIOR

DE TECNOLOGIA TURNOAdministração

1-
Com linha de formação em Comércio Exterior

- Com linha de formação em Finanças..
- Com linha de formação em Marketing
- Com linha de formação em Recursos Humanos

Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis

Comunicação Social: Publicidade e Propaqanda
Design com Habilitação em Moda
Direito

•

Engenharia Civil

Engenharia de Produção
Engenharia Química
Psicologia

Noturno.
Noturno

Noturno
Noturno

Noturno
Noturno
Noturno,

Noturno
Noturno

Noturno.
Noturno
Noturno

Noturno

�
FIES
�J>i�
�p:,��

APROVEITE:
E$Tl,JDE SE1.f
SE PREOCUPAR
COM MENSALIDADES.
COM O F!ES, DÁ!

Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Redes de Computadores

Noturno
Noturno

PINANC.Il; ATÉ 100% 00
ctlRSO C'·OM F!ES. PAGUE
APENAS. RS. 50* A CADA 3
MESES EM PARCELAS

, FiXAS.
n!JII."M€ o C!J!lSO

grupouniasselvi.com.br
0800283 t010
4733739800
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História do

Esporte
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Museu do
Esporte

Vai se tornar realidade
A Lei N° 5235/2009, que cria o Museu do Esporte nas dependências
daArena Iaraguã, aprovada pela CâmaraMunicipal e sancionadapelo
Poder Executivo vai se tornar realidade. O prefeito Dieter Janssen e

o secretário de Esportes, Jean Carlos Leutprecht, semobilizam para
tornar realidade um sonho dos desportistas da região: o Museu do
Esporte. O museu será o guardião dasmais belas antologias do nosso
desporto. O homem esvaziado do seu passado estará sujeito a todo

tipo,de influência, sem saber de onde veio não saberá para onde vai.

Desporto como fator
de integração social
Os imigrantes alemães, italianos, húngaros, poloneses, austríacos,
belgas e africanos, quando aportaram em nossa região trouxeram
consigo sua história, cultura e tradições. Os esportes foram de valor
inestimável como fator de integração social das diferentes etnias
que aqui se instalaram à época da colonização. Dos germânicos,
herdamos o bolão, o tiro e o skat; dos italianos, a bocha, o truco e a

mora; dos Africanos, a capoeira. Mais tarde, as demais modalidades
esportivas ganharam espaço, promovendo definitivamente a

.integração social, educacional e econômica de toda a região.

o berço do esporte amador
É relevante a participação do Sport Club Germânia no
desenvolvimento do esport� amador em nossa região. Em seu curto

,

período de existência (1931 a 1939), foi o nascedouro e onde se

desenvolveu o embrião do atletismo, basquete, ginástica, handebol,
punhoboi e voleibol. Foi deste clube também que despontaram os

primeiros grandes campeões:WalterWeller, no atletismo;Walter
Carlos Hertel, no punhobol; Raulino Neckel, Ernesto Bendhack

, e Herta Gurnz Frenzel, na ginástica. É inestimável, sobretudo, o
trabalho desenvolvido pelo professorAdolfHermann Schultze.

Por que na Arena?
A construção daArenaJaraguá, reflete os anseios de grandeza e uma
fé inabalável no esporte. É omarco de uma região que se projeta com
euforia no futuro. O desporto regionalmerece a consagração em um

centro de referência que preserve e divulgue a história do nosso esporte.

HalldaFama
Um espaço para registrar e homenagear pessoas que tiveram grande
impacto na construção da Iaraguá do Sul de hoje, nos mais variados
campos de atuação: esportes, música, empreendedorismo, literatura,
arte, saúde, altruísmo ... Junto com sua história ficarão eternizados
também os moldes de seus pés e mãos.

Presente - passado - futuro
Os desportistas da região por certo não medirão esforços em colaborar
com ti instalação do "Museu do Terceiro Milênio", que apresenta a
históriadopassado, contempla opresente � projeta o futuro.

Objetivos
Salvaguardar e aprofundar
conteúdos relacionados
ao esporte regional,
mapeando indicadores
demêmória, atualizando
a pesquisa histórica e seu

desenvolvimento, bem
como sua manifestação
contemporânea.
Comunicar ao público
os conteúdos sob
forma de exposições,
palestras, cursos, oficinas,
eventos, publicações,
ações educativas intra
e extramuros. A partir
desse leque de atividades
comunicativas, almejar,
tornar públicas e

acessíveis as reflexões
sobre o tema esporte,
no passado, no presente
e no futuro. _Os atletas,
ao verem sua história

preservada, irão sentir-se
valorizados, identificando
se com aqueles que a

constroem. Além de
uma referência para os

mais jovens, o museu se

tornará um espaço para o
exercício da cidadania.

Missão e

conteúdo
Investigar, divulgar e
preservar o esporte como
manifestação cultural
desta região. O Museu do

Esporte será um "Museu
do Terceiro Milênio", que
propõe uma narrativa
linear, obtida com o uso

de multimeios: vídeos,
fotografias, história, o
cantinho da saudade
e outros. A história do
nosso esporte deve ser

contada combase nos
eixos temáticos: Emoção,
História, Imagens,
Conceitos,Valores e

Diversão.

Programas
educativos
Ações Educativo
Culturais: promover
visitas, debates, palestras,
programas commateriais
didáticos e lúdicos

que proporcionem
uma mediação entre o

público e os conteúdos
das exposições. Visitas

.

orientadas, ação
mediadora, com
pessoas preparadas
para receber diferentes
perfis de público.
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ESPAÇOEstrutura fica localizada jwlto à BR-280, no bairro Ribeirão Cavalo. Crematório será o terceiro em atividade no Estado

E preendilDento

Crematório inaugura
hoje em' [araguá do Sul

I

I.
)

Depois de dois anos de construção e liberação das licenças ambientais legais,
unidade abre oficialmente as portaspara atender demanda na região

JARAGUÁ DO SUL

Da Redação
ecologicamente mais sustentável e

economicamente viável.
A prática da cremação está

APartir de hoje, Iaraguá do Sul se cada vez mais comum nas celebra
torna a terceira cidade de Santa ções de despedidas. É fácil encon

Catarina a contar com um crematório. trar referências desse ato em re

Depois de dois anos de construção e latos de obituários na imprensa.
de ter cumprido todas as exigências le- Antes de iniciar a atividade, a empre
gais para a liberação de funcionamen- sa Leíer- que administra a unidade e

to, o Crematório Catarinense oficiali- também atua em serviços funerários
za nessa quinta-feira a inauguração na região, chegava a levar de duas a

de um serviço em expansão no país. três pessoas falecidas da região de Ia-
A unidade está autorizada a funcio- raguá do Sul para serem cremadas nas

nar desde dezembro do ano passado, duas cidades que até então ofereciam

quando a Prefeitura concedeu o alva- o serviço no.Estado: Balneário Cambo
rá de funcionamento. A atividade foi ' riú e Itajaí. "Com o passar do tempo e

aprovada por lei municipal no mesmo maior difusão da atividade houve uma

período. Essa alternativa de sepulta- movimentação maior, caril quase dez
menta se tornou também uma ação pedidos de cremação. Com o início do

nosso trabalho aqui, a tendência é que
esse número aumente mais", analisou o

proprietário do Crematório Catarinen

se, Silvino Leier.
O ato de cremar os corpos das pes

soas falecidas não é novidade. A prática
milenar é aceita pelos católicos, espí
ritas e evangélicos. Porém, o processo
ainda é pouco usual na cultura nacio
nal devido à falta de conhecimento
mais aprofundado sobre o sistema.

'\, -

"O crematório substitui o cemitério. E
uma forma mais higiênica e sustentá
vel de sepultamento. O brasileiro ainda
está se adaptando a essa celebração de

despedida. Atualmente apenas, 1,8%
das pessoas quemorrem são cremadas.
Nos Estados Unidos são 74%", deta
lhou Leier. Antes de iq�ctar, a constru-

ção do crematório, a empresa Leíer fez
uma pesquisa de mercado. Segundo o

levantamento, 70% das pessoas entre

vistadas aprovaram a implantação do

serviço. Outros 20% não aprovam por
falta de conhecimento sobre o tema.

"As pessoas ainda têm a ideia de que é
muito caro cremar. Nada disso. A cre

mação é uma opção para substituir os
cemitérios, que não são mais uma solu

ção tão positiva devido à ocupação de

espaços e riscos de contaminação no

solo e água", revelou Silvino Leier.
Além disso, a unidade oferece o ser

viço gratuito de cremação para a famí
lia da pessoa falecida, que foi doadora
de órgãos após a confirmação damorte
da mesma. O crematório de Iaraguã do
Sul será o/po do Brasil.
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Dentro da lei

Empreendimento teve de
cumprir exigências ambientais

A legislação ambiental é bastante

rigorosa para a liberação da atividade
de crematório. A fiscalização foi fei
ta e liberada pela Fundação Estadual

do Meio Ambiente (Fatma). O pedi
do para a autorização da atividade foi

protocolado em maio de 2011 e a li

cença liberada em junho de 2012. "Ti
vemos que apresentar na Fatma um

estudo arqueológico sobre o diagnós
tico do solo onde está o crematório

para provar que não há resíduos fós-

seis históricos. Seguimos todas as exi

gências ambientais e legais exigidas",
destacou o proprietário do Cremató
rio Catarinense, Silvino Leier. Além
disso, o aterro do terreno não pode
ria ser feito com sobras e resíduos.
Teve de ser com material argiloso. No
ano passado, a Câmara de Vereadores

aprovou a lei que autoriza a prática da
atividade em Iaraguã dó Sul. Em de
zembro de 2012, a Prefeitura liberou
o alvará de funcionamento do serviço.

Seguimos todas as exigências
ambientais e legais exigidas.
O crematório substitui o

cemitério. É uma forma mais

higiênica e sustentável
de sepultamento.

Silvino�eier, proprietário do

Crematório Catarinense

"

Como é a cerimônia de

despedida em crematório
A família realiza o velório na resi

dência, na capela mortuária ou num

espaço dentro da própria estrutura do
crematório. O ato de cremação somen
te poderá ser realizado 24 horas após a

confirmação do óbito.
Para a despedida no crematório são

convidadas as pessoas próximas do fa
lecido. Elas ficam acomodadas numa

sala onde ocorre o cerimonial. A estru

tura tem capacidade para 100 pessoas
sentadas. O espaço é climatizado, tem
banheiros e área para café.

A cerimônia dura cerca de 45 mi

nutos. A urna fica exposta numa área

central para as últimas despedidas.

Depois, as cortinas se fecham e um

mestre de cerimônia realizada urna

celebração final em homenagem à

pessoa que partiu. É tocada urnamú
sica suave e um telão possibilita que
sejam colocadas imagens da vida da

. pessoa homenageada e mensagens
de condolências.

Depois as cortinas voltam a se

abrir e o caixão não está mais no lo
cal. Então, é realizado o encerramen

to da cerimônia e a despedida dos
convidados. O caixão segue para o

forno para iniciar a cremação. A fa
mília só terá direito a retirar as cinzas.
48 horas depois do processo.

AMBIENTE Salão principal, onde ocorre a cerimônia de

despedida, tem espaço para acomodar 100 pessoas sentadas

"\

FORNO O processo de cremação dura 30 minutos e não causa

poluição. As cinzas são entregues em uma urna para a família

Como ocorre a cremação
O forno é automatizado e funciona

a gás. Não solta cheiro, fumaça e ne

nhuma partícula na .atmosfera. Antes
de entrar em operação, a Fundação
Estadual do Meio Ambiente (Fatma)
realizou testes. Para isso foram incine
rados dois suínos..

A temperatura interna do fogo come
ça com o aquecimento de 800 graus. O
forno possui quatro íncíneradores que
são acionados automaticamente du
rante o processo. Os jatos de chamas

são expelidos a cada 30 segundos. Nesse
momento a temperatura atinge 1,2 mil

graus. O processo de cremação no for
no é de 30 minutos. Amadeira do caixão
é totalmente queimada. O que resta é o

resíduo ósseo: Este material passa por
urna peneira onde são retirados mate

riais corno chapas de metal que a pes
soa tinha quando viva devido a algum
problema de saúde ou operação, A cinza
é o material ósseo esfarelado, que é en

tregue para a família numa urna.

EDUARDO MONTECINO

CI:N:EBÁRIo Unidade conta com um espaço para as famílias, que
não desejam levar as urnas para casa, homenagear os falecidos

o que a estrutura oferece
O crematório tem urna área adminis

trativa para atender as pessoas interessa
das no serviço. Nesse espaço são comer

cializadas as urnas que acomodam as

cinzas. Ali também é feito o recebimento
de mensagens e material usados na cele

bração de despedida da família.
Urna sala de visita vai abrigar as urnas

das famílias que não desejam levar o ma
terial cremado para casa. Ali, os familiares

poderão deixar os restos da pessoa faleci
da e visitar quando desejarem. Para esse

serviço, a empresa vai cobrar urna taxa

anual no valor de urn saláriomínimo.
Localizado no bairro Nereu Ramos,

junto ao Km 75 da BR-280, a estrutura

tem urn espaço de 700 metros quadrados
de área construída. O local oferece 60 va

gas para estacionamento. Também há ba
nheiros e cafeteria.
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c roeder.

Incêndio destrói casa
durantemadrugada

quatro moradores consegui
ram sair a tempo e ninguém se

feriu, porém o cão e todos os

pertences foram perdidos com

o incêndio.
As chamas teriam começa

do na sala, por volta das 2h, e

foram percebidas pelo irmão de
Iocélio, de 11 anos, que come

çou a gritar e conseguiu alertar
a família, que ainda dormia.
"Só deu tempo de sair e assistir
a casa pegar fogo", conta.

O cachorro, que estava

trancado em um dos cômodos,
acabou morrendo. Móveis,
roupas e documentos também
ficaram' na casa e foram des
truídos .. Os vizinhos também

saíram das casas, assustados
com as chamas que ameaça
vam invadir as residências.

Os Bombeiros Voluntários
de Iaraguá do Sul usaram cerca

de cinco mil litros de água para
conter as chamas. A suspeita é
de que urn curto-circuito tenha

provocado o incêndio. No local
onde era a casa, os destroços ain
da estavam quentes e a fumaça
podia ser vista em alguns pontos
do terreno na manhã de ontem.
A família pede ajuda e aceita do

ações. Os contatos devem ser fei
tos pelo telefone 9257 -1451.

Assista o vídeo com a en

trevista e imagens do local no
OCPonline.

Um curto-circuito

seria a causa do

fogo, que consumiu
rapidamente o

imóvel de madeira

SCHROEDER,

Da redação

Acasa de madeira de 70 me
tros quadrados da Rua João

Schmitt, no Bairro Bracinho,
residência da família de Iocé
lio da Silva há 16 anos, foi to
talmente consumida pelo fogo
na madrugada de ontem. Os

WILUAM FRlTZKE

PERDA TOTAL Destroços ocupam lugar onde a fanúliamorava há 16 anos

Corupá
Homem furta soja de trem

Um homem foi preso em flagrante por furtar

produtos de dentro do vagão do trem da América
Latina Logística, no Centro de Corupá, na madru
gada de ontem. Ele foi abordado às 3h pela Polícia

Militar, na Rua Nereu Ramos, e carregava três sacas

de soja e urn pé de cabra, usado para arrombar o

compartimento de cargas. Na delegacia, ele prestou
. depoimento e foi liberado depois de pagar fiança.

Fundos do Cejas
Lixo e drogas são

encontrados em bosque
A falta de manutenção e de

segurança no bosque nos fun

dos do Centro Empresarial de

Iaraguá do Sul (Cejas), no bairro

Czerniewicz, estápreocupando a
administração da entidade e mo

radores dos prédios vizinhos. Na
tarde de ontem, usuários de dro

gas foram flagrados pela Polícia
Militar, que também encontrou

muito lixo emmeio ao mato.

Um torrão de maconha de

aproximadamente 50 gramas e

urn cigarro de maconha foram
encontrados pelo cão farejador
da PM, depois de denúncias
anônimas. Dois jovens, de 18 e

25 anos, e urn menor de idade

com 17 anos, que estavam no

local, foram encaminhados à de

legaciapor uso de entorpecentes
e liberados depois de assinarem
umTermo Circunstanciado.

Funcionários do Cejas relata
ram que vândalos atearam fogo
em- urna lixeira na parte externa

do edifício na semana passada.Vi
zinhos também reclamam de per
turbação durante a noite, quando
motoristas usam o estacionamen
to e ligam som alto. O Cejas soli
citou ao 14° Batalhão da PM que
a área seja monitorada e receba
mais policiamento no bosque e

nas ruas laterais do entorno, que
é de grande circulação de pessoas.

WILLIAM FRITZKE

-

FLAGRANTE Três jovens faziam uso de maconha,
quando foram surpreendidos pela PolíciaMilitar

. Prisão

Foragido é detido no Centro
Um foragido da Justiça foi preso no final-da tarde de ontem en

quanto passeava com a esposa e fazia compras no Centro de Iara
guá do Sul. O acusado, de .30 anos, estava com três mandados de

prisão em aberto, um deles por tráfico de drogas, e foi reconheci
do por policiais militares na Avenida Getúlio Vargas, por volta das
18h. Ele foi levado ao Presídio Regional de Jaraguá do Sul.

"A famíliade

Silberto Kassner," .

consternada por seu falecimento no dia 8/2/13,
aos 73 anos, convida para culto de sétimo dia
a realizar-se na Igreja Luterana do Centro, às
"9h do dia 17/2/13".

A RÁDIQ QDE
"' BATE A-AUDlENCfA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br QUINTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2013 1191 ESPORTE
�-----------------------------------------------------------------------------------------

MMA

X-Team
David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

/\ brasileira Cris Cyborg não conseguiu baixar de peso para enfrentar
na primeira contratada do UFC dominante em sua categoria, Ronda
Rousey, o que fez com que ela pedisse o desligamento da organização. Fato
que deu oportunidade paraRonda destilar um pouco mais de seu veneno.

O pior? O pior é que acredito que tem grande porcentagem de coerência no

que ela disse. "Cyborg não tem nenhuma vitória em dois anos. Ela precisa
criar polêmica só para fazer seu nome. Tenho um monte de opções por aí e
ela não tem ninguém para enfrentá-la. Ela tem que fazer esse barulho todo

para conseguir a única luta que está disponível para ela? Ela pode contínuar
sendo "Cryborg" (trocadilho com chorona e o apelido da brasileira); pois
eu não vou perdermeu tempo preocupada com ela. Toda aminha atenção
esta na Liz Carmouche", disparou Ronda, durante a coletiva de imprensa do
UFC 157, realizada na terça-feira, por telefone.

Cristiano Marcello no Japão
Quem treina jiu jitsu há dez anos em Santa Catarina e - principalmente - no Paraná, já deve ter

ouvido falar neste lutador e ex-professor da Chute Boxe, na época de ouro da equipe paranaense
no extinto Pride, no Japão. Falo de Cristiano Marcello. Hoje, líder de uma equipe super bem
estruturada e conceituada em Curitiba, a CM System, se vê também dentro do maior evento de lutas

da atualidade, retornando aos palcos que o consagraram pela última vez no Pride Bushido 12, em
2006. Ele se diz estarmuito bem preparado e motivado para esta luta, principalmente pelo público
japonês. "Eu conheço bem a torcida japonesa. Ela fica do lado de quem está fazendo uma boa luta.

Ela não é barulhenta como a brasileira e não é bairrista como a,dos EUA ou Inglaterra. Eles são a

favor da técnica e temos tudo para fazer amelhor luta da noite". Sorte ao brasileiro!

UFCRio

ReoanBarão
o potiguar defende neste
sábado, dia 16, o cinturão
interino de sua categoria, já
que o dono do cinturão de fato
encontra-se afastado desde

2011, por conta de lesões nos

joelhos. Ele luta contra o norte

americano Michael McDonald,
que tem o estilo de luta bem

explosivo também. Acredito que,
caso o brasileiro vença o embate,
o cinturão passará a ser o único
de sua categoria, já que a volta
do campeão Dominick Cruz
ainda é incerta ao evento. De

qualquer forma, o brasileiro se

diz confiante e calmo, tanto para
a luta que virá, quanto ao que a

organização decidirá depois dela.
Isso é a verdadeira postura de
um lutador, não se preocupando,
mas sim se ocupando do que
tem que ser feito para conquistar
o que quer. Simples assim.
OSS!

Vitor Belfort e Rocnold estão cotados para se enfrentar, em direito
do desafio pelo título da categoria. Belfort vem de vitóriamagnífica
contra um adversário perigoso. Já Rocnold defendeu por duas vezes
- e muito bem - o cinturão do Strickforce (evento recém engolido
pelo UFC). Ou seja, Belfort, por lutar em casa e experiência dentro
da organização, deve ter uma relativa vantagem no combate. Vai

depender da disposição de semanter no topo do oponente. Se este
estiver disposto, teremos com certeza uma guerra entre dois homens
neste dia. O que vai valer a pena acompanhar.

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe eMestre Internacional de Kickboxing.

Taça Libertadores·

Galo eFIuvencemna

rodadadeabertura
Fluminense bateu o Caracas, fora, enquanto o

Atlético-MG passou pelo São Paulo, por 2 a 1

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Com clássico brasileiro, a

Libertadores deu a largada
para a 54a edição da competi
ção mais importante da Amé
rica do Sul. Em partida eletri

zante, o Atlético-MG conseguiu
vencer o São Paulo por 2a 1, no

Independência.
.

O nome do jogo foi o meia
Ronaldinho Gaúcho, que com

participação ativa colaborou
nas assistências dos dois gols.
No primeiro tempo, Ronaldi-

nho recebeu dentro da área e

cruzou rasteiro para Iô chutar
forte e abrir e placar. Na eta

pa complementar, fez jogada
de linha de fundo e lançou na

área para Rever, de cabeça,
marcar o segundo. Nos minu
tos finais, Luis Fabiano deu

grande passe para Aloísio den
tro da área fuzilar o goleiro Vic
tor e diminuir o placar.

Após 13 anos afastado da

Libertadores, os torcedores
do Atlético-MG lotaram o es

tádio e contemplaram uma

bela atuação da sua equipe.

De quebra, o Galo superou o

jejum de nunca ter vencido os

paulistas, em casa, na competi
ção continental.

Atuando na Venezuela, o

Fluminense não se intimidou
e iniciou o torneio vencendo
o Caracas por 1 a o. Apesar de
jogar longe dos seus domínios,
·0 Tricolormostrou bom desem

penho e dominou em diversos
momentos a partida.

O gol da vitória ocorreu na

primeira etapa. Aos 30', Fred

pegou sobra da defesa ad
versário e chutou colocado.

"Apresentamos um bom fute
bol neste jogo e os três pontos
foram fundamentais", comen

tou o atacante.

CBAQUE Ronaldinho foi o nome da noite emMinas,
dando passes precisos para os dois gols do Galo

,

-
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1. Jogos do Sesi

Inscrições encerram
nesta sexta-feira

res desenvolvidos na prática es

portiva também são utilizados
-dentro da indústria e podem
contribuir para seu crescimen

to", acrescentou.
Neste ano, a competição

tem como tema principal o

"Comprometimento", utilizan
do o slogam "essencial para
você, fundamental para sua

empresa!". Os formulários de

inscrição podem ser solicitados
no e-mail eron.waltríckê'sesísc.

org.br, Informações adicionais

pelo telefone 3372-9442.

Além da prática desportiva, evento fomenta
os "Valores do Esporte" entre os industriários

i

{
f

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!
índustríáríos. Algumas modali
dades são classificatórias para
a fase regional da competição.

"Os Jogos do Sesi, além de
serem a maior competição
classista do Brasil, trazem con

sigo um objetivo bem claro.

Queremos promover ativida
des de lazer esportivo para os

trabalhadores da indústria, fa
vorecendo assim amelhoria da

qualidade de vida", informou
EronWaltrick,.um dos ,respon
sáveis pelo evento.

"Os Jogos do Sesi estimulam
também os 'Valores do Esporte',
pois acreditamos que os valo-

i

Termina amanhã o prazo
para as empresas interessa

das em participar da primeíra
etapa da 32a edição dos Jogos
do Sesi entregarem suais inscri

ções na entidade. Neste primei
ro semestre, serão 15 ai) moda
lidades em disputa.

Dentre as modalidades es

tão o futebol sete livre, que his
toricamente sempre atraiu um

grande número de inscrições,
até os jogos de mesa, que tam
-bém despertam o interesse dos

Mai�r competição
classista do Brasil

chega à 32a edição
em Jaraguá dó Sul. ORGULHO Durante os Jogos do Sesi, industriários'

vestem, literalmente, as camisas de suas empresas

Campeonato Catarninense

Diversas dúvidas na cabeçade Pingo
ATJ divulga calendário do
Circuito de Tênis para 2013

William ou Paulinho? Char
les, Paganelli ou Léo Bahia? Giso
ou Gledson? Nos últimos dias,
a cabeça do técnico Pingo está

povoada de pontos, de interro

gação. Enquanto o comandante
do tricolor "comemora" algumas
dúvidas, lamenta por outras.

De momento, suas principais
preocupações são o zagueiro
Charles e o volante Cícero, am-

bos entregues ao Departamento
Médico. Os casos não são graves,
mas dependem do aval do fisio

terapeuta Fernando Einchinger.
Para a vaga de Charles, as op

ções são Paganelli .; que já atuou
em outros jogos - e Léo Bahia'
recém líberado no BID. No ata

que, Lourival deve ser poupado
em Palhoça, abrindo espaço para
as entrada de Giso - um jogador

de velocidade - ou Gledson -

centroavante clássico. Na lateral
direita, William treinou nesta

semana. na equipe titular, com
Paulinho no grupo de suplentes.

Continuando a preparação
para enfrentar o Guarani, no

domingo, o Iuventus treina hoje
em dois períodos. Amanhã, a

atividade será de tarde, quando
Pingo definirá o camisa 11.

HENRIQUE PORTaiAVANTE!

AAssociação de Tenistas de

Iaraguá do Sul e Região divul

gou o calendário do Circuito
J ATI para 2013, com previsão
de quatro etapas.

A primeira delas acontece

entre 9 e 14 de abril, no Beira
Rio (inscrições de lo a 5/4). A
segunda será de 11 a 16 de ju
nho, no Baependi (inscrições
de 3 a 7/6). O Beira Rio recebe
a terceira etapa, de 13 a 18 de

agosto (inscrições de 5 a 9/8).
Fechando o circuito, o Bae-

pendi recebe a última etapa,
entre 15 e 20 de outubro (ins
crições de 7 a 11/10).

Em 2012, a competição foi
subdividida em treze catego
rias, nos dois naipes (1 a, z-, 3a,
4a, 5a, 6a, Feminino, Feminino
14 anos, Senior A, Senior B, 14
anos, 12 anos e 10 anos).

.

A princípio, a participação
no circuito é restrita aos asso

ciados da entidade. Informa
ções adicionais podem ser ob-'
tidas pelo e-mail atj@a!j.o.rg.br.

Bolão 16

Bísoní atrás.
de patrocínio

Eventos

Calendário
nodia25

A Fundação Municipal de
Esportes segue trabalhan
do no calendário de even

.

tos para Zül.S, .que deve ser

oficializado no próximo dia
·2,5.· A princípio, - o primeiro
evento agendado é o Cam-.

peonato Varzeano. Em sua

31 a edição, terá, inscrições
de 2ldeste mês a IS demaf
'ço, Os jogos' acontecem en

tre 6 de abril e 29 de junho.

A jaraguaense Iussara Bi
soni foi convocada para a Se

leção Brasileira deBolão 16. A

convocação valeu uma vaga
no Campeonato Mundial da

modalidade, que ocorre em
.

maio, na cidade de Péntage
(Luxemburgo). De momento;
Iussara corre atrás de recur

.

sos' para viabilizar sua parti
cipação no evento. Informa

ções no (47) 9916-7l02.
PENSATIVO Pingo comemora as opções;más tem dúvidas p� escalar o time

-
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




