
Resgate
Um drama vai ganhar os palcos
A história da explosão mi. fábrica de pólvora, ocorrida
em 1953, em Jaraguá do Sul, e que tirou a vida de dez pessoas,
vai ganhar um novo enredo. Espetáculo, produzido pela
Colher de Pau Cia de Teatro, está sendo escrito. III

FUtebol

Juventus continua,mas querajuda
Presidência do clube nega qualquer possibilidade de -.

desistência do Campeonato Catarinense. Time jaraguaense
busca apoio pára conseguirmais recursos para sé firmar
entre os grandes do Estado. Página 19

Chuvas deixall1 prejuízos EDUARDO MONTECINO

Dona Lúcia Rosa ainda está abalada com as perdas causadas pelo temporal de domirigo.A garagem caiu sebree caITO. Páginas 16 e17

Ação em Jaraguá do Sul

DIC prende suposto
líderde atentados

Suspeito de ser um dos mandantes dos-atentados em Santa Catarina, Carlos Andrei
Alves Rosa, de 40 anos, foi preso pela Polícia Civil ontem. Conhecido como Tigrinho, ele
teria se envolvido com o grupo criminoso da Penitenciária de São Pedro de Alcântara.

Página 18

Depende de Você
FeJicid.iuJ.e é porta que

só abre por dentro e não

depende, jamais,
de algo ou de alguém.
Luiz Carlos Prates

Página 3
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CRECI125S!'1.

soluções construtivas'

Novidade daApevi
AApeví começa 2013 trazendo
mais uma novidade, com o

objetivo de aprimorar aindamais o

relacionamento com os associados.
A entidade agora aceita pagamentos
de participação el!l capacitações
e demais eventos com cartão
de crédito de pessoas físicas ou
jurídicas, medida que proporciona
comodidade nas transações de
crédito e débito das bandeirasVisa,
MasterCârd, American Express,
Díners Club lntematíonal e mo.

Comércio exterior
.

A Federação das Indústrias (Fiesc)
está com inscrições abertas para
cursos voltados ao comércio
exterior. As capacitações são para
profissionais que trabalham com

importação; exportação; despacho
aduaneiro; classificação de

mercadorias; regimes aduaneiros;
marketing internacional e formação
do preço de exportação. Os curses
serão realizados em conjunto com a

Aduarieiras Cursos e Treinamentos,
nâ sede da Fiesc, em Plorianõpolis,
A primeira delas acontece amanhã,
dia 20� e tratará da Importação
Passo a. Passo,As ínscríções devem
�erJeitas no portal (www.fiescnet.
çóm.br), melitl "inteFll�ci()rial';,
link "eventos", OIüietamMm

.

'podem ,&er conhecidos os .

ramas, das diversàs etap,.a$.

éntem, aADYB/SC âeu-ínício ap
.

proces�o de-escolha fiO ,nome que
lJeceberª o títúlo de atual qestaque
em vendas e marketing de Santa
Catarina: o Personalidade "

deVendas 2013. A premiação já foi
entregue a 20 grandss nomes do
empresariado catarinense, entre
eles Sônia Hess de Souza,Vicente
Donini,WanderWeege e Beta
Carrero. O vencedor deste ano será
conhecidono final de março.

'

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

ElDpreendedores
ONúcleo de Jovens Empre

endedores Acíjs-Apeví
realiza amanhã a primeira
reunião do ano. O encontro
vai contar com a presença
do prefeito Dieter Janssen e

ocorre às 19h, no Centro Em

presaríal de Jaraguá do Sul. O

prefeito irá abordar assuntos

ligados à sua trajetória em- .'

presarial, atuação no meio
assocíatívista e na política,
com foco nos valores éticos e

morais. Dieter possui longo
histórico de participações nas
entidades empresariais.

É com pesar que comunicamos o falecimento
do senhor Vergílio Moretti, pai do ex-presi
dente da Associação Empresarial de Jaraguá
do Sul, Gilmar Antônio Moretti, gestão de
1990 a 1992. O corpo foi velado na capela
da Vila Lenzi e sepultado no sábado, dia 16,
no Cemitério da Vila Lenzi.

www.lllesm�rlol1eidillmas.com.br
alendimento@lhesmartoneidiomas.com.br

_Ihesmarloneidiomas

QUINA
SORTEIO N° 3121
01 - 05 - 41 - 57 - 78

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1324
10 - 20 - 22 - 29 - 41
43 - 46 - 48 --49 - 56
63 - 65 - 66 - 67 - 69
83 - 84 - 88 - 91 - 94

MEGASENA
SORTEIO N° 1469
04 -13 - 35 - 54 - 56 - 58

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04737
10 01.107 500.000,00
20 . 75.201 34.200,00
30 10.196 33.600,00
40 81.114 32.800,00
50 63.924 31.940,00

DUPLASENA
SORTEIO N° 1151
Primeiro Sorteio
09 - 10 - 13 - 18 - 21 - 44

Segundo Sorteio
04 - 22 - 28 - 35 - 41 - 47

www.ocponline.corn.br

INDICADORES ÍNDICE PERÍODO
SELIC

TR
......... .?,��O;o J(3·���.r.ªº:.�9�.3 .

18.FEVEREIRO.2013

ÇUB
.l.I.9�.�.J:'A
.��.º�.(;t
AÇÕES

.. 1,2.9:1.,:1.2. ��Y)!]ª�r.ªº.2.º1?
........ �:º,�ºO;o.... .. )ª·��YJ!JªBJIªº,�º��

.........:'.".:º,�10;0.. ..... 1ª,��YJ!JªBJr.ªº,�º13
PETR4 17,90 "t 1,53%
VALE5 36,42 .. -0,14%

POUPANÇA 19.FEVEREIRO.20130,4134

COMMODITIE,S
• PETRÓLEO - BRENT 't 0,04%
OURO .. 0,00%

US$ 118,610
US$ 1610,550

CÂMBIO
..... . .... çºl\'IJ:'� YJ!,:J.VI)� Yª, .

...... },ºf3�� },ºf3?º.. ,,::º,�?o;o
................ �,!3ªºº ?,º?ºº 9,9º0;0

......................... ?,I?J9.§ ?&??º !:Q,ªªO;o
3,0345 3,0381 .-0,61%

DÓLAR COM.

PQJ:,@T.VIl, ..

]!;yI'(Q
LIBRA

Bolsa americana
Apesar das evidências de que nem tudo está
andando bem namaior economia do mundo,
o índice Dow Jones da bolsa de valores está a

apenas 1% damaior cotação da sua história,
registrada em outubro de 2007. Claro que por
lá são negociadas ações dasmais diversas
empresas ao redor do mundo, mas o S&P 500

nas últimas seis semanas já acumula uma alta
de 6,5%. Como se pode observar, os investidores
continuam apostando na livre iniciativa e por
isto colocam seu dinheiro em ações que, por
definição, são papéis para quem pensa no

longo prazo. A recuperação da dinâmica de
crescimento da economia dos EUÃserá para
nós tambémmotivo para comemorações, pois
poderá animar o nosso "píbinho"

.

Filosofia 5'S
Treinamento promovido pelaApevi busca,
através da conscientização e fornecimento
de ferramentas relativas aos cinco sensos,

permitirmelhoria contínua dos processos e

nas condições de trabalho; redução de custos
e desperdícios, aumento da produtividade, do
aproveitamento do tempo e do espaço físico;
prevenção de acidentes e melhoria da qualidade
de vida. Acontece de 4 a 6 demarço, no Cejas,

.

sendo instrutoraAdrianaVaz Procópio Leite.

Segurança
tributária
AFiscAll oferece um

diagnóstico grátis em relação a

eventuais questões tributárias.
A empresa poderá ser
contratadapara serviços como
revisar procedimentos adotados.
para a apuração dos tributos,
cumprimento das obrigações
principais e acessórias

(preenchimento e cruzamento

das declarações eletrônicas) em
tempos de SPED e das inúmeras

alterações diárias de legislação,
impedindo a formação de

passivos tributários que causem
prejuízo ao seu negócio. Ao
mesmotempo,opornutiza
a tomada de créditos e o uso

de benefícios fiscais ocultos

(aproximadamente 400 só
no Estado de SC),
proporcionandomaior
competitividade nomercado,

Zanotti Elásticos,'rnaior empresa
dê fitas elástioas das Américas

estásêl.ecic.nal1d6 pára
contratação irnediata<c
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Editori I

conquista algo com apoio
OJuventus disputa esse ano o principal campeona

to. de futebol do Estado e não está fazendo feio.

Apesar de alguns tropeços, o planejamento montado

pela atual comissão técnica destacauma estratégia para
amanutenção dessa vaga no ano que vem,Vitória e der
rota dentro de campo fazem parte do-jogo esportivo. O
que não pode ser "',isto com desconfiança é o trabalho
sério que está sendo preparado para que Iaraguá do Sul
tenha uma representação constante no cenário futebo
lístico catarinense,

Muitos avanços foram conquistados pelaatual direto
ria, frenteaó cenário de díficuídades financeiras encQ.1)
tradopelo clube. E essa situª�ão vem de anos aIlterio.res.
Po.rém, a realidadede.hoje semostramuitomais pos1tí�a.
H� um c()JJlP'rometintentopara umplanejamento ª lon-

Muitos avanços fqram conquistados pela atual
diretoria, frente ao cenário de dificuldades

fiDanceiras encontrado .,mo clu):)e.

Charge

Do leitor

Seja humano, seja pai!
... I\. pesar de sermos consi-
rlderados racionais muitos

de nós, seres humanos, agimos
.

em certas ocasiões por impulso.
Magoamo-nos e ferimos o pró
ximo sem ao menos perceber.
Mas será que existe rnesrno uma

explicação para cada ato por nos
.

realizádo? Será que existe um

por quê? Afirmo-lhes que sim.
Poucos são os humanos provi
dos de sumidade. Amaioria das

pessoas de hoje são moldadas

pela balbúrdia. A maioria dos

jovens de hoje vivem confu

sos, incertos e na baderna. Não

digo todos, mas uma boa parte
da juventude atual. Os tempos
mudaram e a educação que an

tigamente era rígida hoje em

dia pouco existe. É rara, infeliz
mente. Você, pai, que educa teu

filho com rigor, exigindo respei
to não apenas para com você e

sim para com os outros, 'podes
ser considerado humano. Você
merece ser agraciado e ver seu

filho crescendo na vida. Merece

.

emuito. Estás preparando um cí-

dadão para exercer opatriotismo
em nosso país. Estás preparando
um ser humano que aprendeu
contigo e herdou de ti a sua hu

mildade, a sua coerência, o seu
caráter. 'Estás preparando um

futuro pai. Mas, sinceramente,
tem algo queme deixa preocupa
do. Existemmuitos pais ausentes
e que por serem "ricos" fazem
de seu dinheiro o aconchego de

.

seus filhos. É lamentável, pois o

pior erro de um pai é dar ao seu

filho bens materiais sem reque
rer do mesmo esforço e mereci
mento. Não cries um insolente,
não cries'um ser ,pacóvio, pois
um dia verás teu filho perdido
perante o mundo e _� seu cho-
ro e arrependimento não serão

motivo para que o tempo volte
e possas então concertar o erro.

Cuide de seu filho (a), caso con
trário, nem pense em colocá-lo
no mundo. Seja humano, seja
ser humano, mas acima de tudo,-
seja pai!

Leonardo Sasse

Escritor

Compartilhe a sua opinião. Esc;-eva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

atrair mais parcerias.
Alguns exemplos de cidades que apoiam suas equipes

vêm de Chapecó e Criciúrna. Nos últimos anos, a Chape
coense e o Tigre focaram objetivos, dentro das compe
tições, e as comunidades - empresários e torcedores -

apaixonadas pelos clubes, 'confiaram nos projetos. Hoje,
os dois times são candidatos ao título e esse ano estarão
na série,A (Criciúrna) eB (Chapecoense) do Brasileirão.

E.ssa realidade só pode ser concretizada quando
houverumaparticipação de confiança da comunidadê
"em ajudar para que o time de Jaraguá do Sul tenha vida
longa dentro .de Campeonato Catarinense e, quem,
sabe, com a experiência conquistada com a permanêrt
cia ness,a competição, o Moleque Travysso possa um'dia
conquistar este campeonato.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Somos iguais
Nesta hora, por mais que alguns possam negar, o

Papa é humano, muito humano. Não queria es

tar na pele dele. Deve estar sofrendo muito, e vai so
frer mais .ainda, Vai "apagar-se" para a vida no dia 28
de fevereiro, infelicidade com dia e horamarcados. O
Papa fez na vida o quemuitos de nós, amaioria, fez e

faz: lutar por um objetivo. Ao decidir-se parser padre,
Bento queria subir os degraus da hierarquia, subiu-os,
foi ao topo do Everest eclesiástico. E lá podia ficar até
o último suspiro, mas essa delicada felicidade não de
pendia só dele, aliás, dependiamuito pouco dele. Nem
vou fálar das doenças do Papa, doenças que podem,
de fato, tê-lo feito decidir por encerrar a vida de Papa
antes do "devido" tempo. Ocorre que para ser Papa, ou
o que quer que seja na vida, depende-se dos outros. E
estou cansado de saber que a felicidade não pode, sob
qualquer pretexto, depender dealgo ou de alguém.

A felicidade só se justifica sem motivos, a pes
soa dá-se por feliz com o que tem e onde está, sem
que essa felicidade dependa de uma pessoa ou de

algo material, seja o que for. O Papa dependia da
boa vontade "mau-caráter" de muitos dos que o

cercavam, ávidos por vê-lo caído ... Todos os agen
tes do poder vivem cercados de ódios e invejas dis
farçados, e sempre de gente muito próxima.

O Papa não é diferente de nós, duvido que ele
não tenha colocado a felicidade na dependência de
um dia sentar no Trono de São Pedro. E agir assim
é colocar a felicidade na dependência de um poder
que não depende só da pessoa que o exercer, prt- �

meiro passo para a infelicidade. O outro passo é jo
gar a felicidade para outro lugar e outro momento,
isto é, lá e então... Felicidade é porta que só abre por
dentro e só pode estar aqui e agora, e não depen
de, jamais, de algo ou de alguém: Coitado do Bento,
dependia demuitos fatores fora dele, vai deixá-los a

todos e viver intramuros. Ninguém aguenta. Bento
deve estar roído por dentro, vai deixar o "ser" pelo
não-ser da solidão e abandono. Mas, paradoxal
mente nesse caso, poderá ser plenamente feliz, não
vai depender de mais na�a e de nipguém...

Livro
Um mestre, o professor Armindo Moreira, da

Universidade Estadual do Oeste. do Paraná, escre
veu um livro assentado sobre seus muitos anos de

prática em sala de aula. O livro tem um título que
por si só vale pensar: "Professor não é Educador". Na
mosca. Educadores devem ser' os pais, esses frou
xos de hoje que terceirizam a educação dos filhos
e sobrecarregam os professores em sala de aula.
Professor "instrui" para a futura vida profissional;
valores, ética, moral, respeito, cidadania é tudo de

responsabilidade das dengosas e dos bermudões,
opa, quis dizer das mães e dos pais. Nem um pio...

Música
Talvez' seja pregar no deserto, paciência, al

guém tem que tentar... A Folha de São Paulo está

lançando uma coleção de Música Clássica para
crianças. São 20 livrose CDs que já estão nas ban
cas. Gostaria de ver a cara dos pais que compram
produtos dessa coleção, devem ter cara de bons

pais e mães, ah, devem.

Falta d.izer
Estou cansado deste Brasil de "carnavais" e de

baladas no escuro. Ler, qualificar-se, crescer, assu
mir responsabilidades, quem, onde? O quemais se

vê é gente vadia, velhos emoços. Mas todos reque
rendo direitos, filas especiais e nada de díscrímí

nações. Pois sim, pilantras!

Fale conosco

Diretor: Nelson Luiz Pereira' Chefe de Redação: Márcio Schalinski' marcio.@ocorreiodopÓvo.com.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e Patricia Moraes
• redacao@ocorreiodopovo.com.br·Fones: (47) 2106,1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221,1268

• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380 • 9161 4112 • Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefettoWaldemarGrubba, 1400, Baependi ' CEP 89256-500 ' CP 19 ' Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Edttora Correio do Povo LIda
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ARQUltitos
Projetos pllnt Vaicê oe sua empresi!I

(47) 3371-G853
WWlN.reisja;MíSiM.lCom.hr

,

Ainda não

Aguardando decreto do governador
Raimundo Colombo (PSD), a
Secretaria de Desenvolvimento

Regional de Jaraguá do Sul ainda
não começou a funcionar em

período iritegral. Segundo o

interino, Valéria Verbinen, apesar
do descontentamento de alguns
servidores com amudança, todos
estão conscientes de que são pagos
para trabalhar 40 e não 20 horas.

.A. crise no PDT
A crise no PDI de Jaraguá do Sul

começoumuito antes da debandada
, dealguns líderes durante a campanha

eleitoral. Sem fazer um vereador há
oito anos, a sigla iniciou o governo
com Moacir Bertoldi (PR), 'mas logo
foipara a oposição, reclamando

.

ter pouco eSpa�o. Depois, foi base
aliada de Cecília KoneU (PSD) evirou
adversária política ferrenha com o

f'

episódio da CEI da Schützen. Agora,
querem cargo na administração de
Dieter Iaríssen (PP), mas não sabem

quem de fato comandará o partido.
Lembrando que nomunicípio não existe
diretório, apenas comissão provisória,
que não tem força para definir a
expulsão de ninguém sem

respaldo da executiva estadual.

Pulo do gato
O vice-prefeito Jaime Negherbon
(PMDB) elabora agenda para trazer
lideranças estaduais e federais

,

para Iaraguá do Sul. Estão sendo,
convidadas figuras como Espiridiâo
Amin, Mauro Mariani e Décio Lima,
além do senador Luiz Henrique. A
ordem é aproveitar o momento para
angariar emendas para o município.

No Cejas
O convidado 'da primeira reunião do
Núcleo de Jovens Empreendedores
daAcijs eApevi é o prefeito Dieter
Ianssen, que falará sobre sua trajetória
'empresarial e política. O encontro

acontece nesta quarta-feira, às
19h, e éaberto à comunidade.

www.ocponline.com.br

PI
, ,.

O
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

o serviço é público
Presidente da Viação Canarinho,

Décio Boga, acompanha com

cautela a possibilidade de revoga
ção do aumento de 8% da passagem
de ônibus em Iaraguá do Sul, con
cedido no fim do ano passado. O
tema será um dos assuntos tratados
hoje, durante reunião da Comissão
de Transporte Coletivo. Bago admi
te ter sido procurado pelo governo,
mas afirma que não há uma saída

pacífica para o impasse, pelo menos
com relação ao preço. "O prefeito
tem o direito de revogar, é uma deci
são dele. Porém, se fossemos levan
tar os custos hoje; a passagem seria
de R$ 3,25". Com a declaração, Bago
deixa claro que o assunto pode ser

,
levado às instâncias judiciais.

Apesar da batalha à vista, o em

presário elogia a maneira como o

transporte coletivo está sendo tra

tado pelo prefeito Dieter Ianssen,
"Várias ações vem sendo feitas. São

questões que vinham sendo igno
radas, como as faixas exclusivas. O
ideal seria a extinção das vagas de
estacionamento na, área central,
mas o caminho foi iniciado", opi-

Tiro no pé.
Levantamento da Secretaria de

Administração ainda está sendo elaborado.
Mas, pelas informações colhidas até agora,
o pedido do Sinsep para que a Prefeitura
repasse o adiciorial de insalubridade,
conformeportaria de 2007, até que uma
nova avaliação seja realizada, pode ter
sido um tiro no pé. O que quer dizer que
iimaioria das pessoas que recebiam o
benefício não tinhamesmo direito a ele.

Vistoria
Vereadores Ioão Fiamoncini (PT),
Eugênio Juraszek (PP) e Iocimar Lima
(PSDC) partem em comitiva namanhã
de hoje para vistoriar os pontos de

� ônibus da cidade, em companhià da
TVCâmara. Estão preparados para
encontrar uma situação precária.

Na pele
VereadorArlindo Rincos (PP) não

participou ontem da reunião da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação. Mas a

ausência não foi motivada por falta de
interesse, Rincos teve a casa alagada
pelas enxurradas do fim de semana.
Sentiu na pele os prejuízos que a falta
de tubulação adequada podem causar.

na. Como passageiro, em menos de
50 dias o prefeito conseguiu dois

pequenos, mas importantes, avan
ços. Reclamou da ausência de um

posto de vendas do cartão de passe
no terminal e também da situação
preearía dos banheiros disponíveis
aos usuários. Tanto uma quanto a

outra situação foram resolvidas. Dé
cio anuncia ainda a ampliação, da
frota, com 24 ônibus que devem ser

entregues em, no máximo, um mês.

Segundo ele, o investimento foi de
cerca deR$ 10 milhões. Além disso,
garante que os horários e as linhas
devem ser ampliadas após um estu

do que está em andamento.
O trabalho da Comissão de Trans

porte Coletivo dará base para a nova

licitação do serviço, O contrato en

tre a Prefeitura e a Canarinho en

cerra em 2016, mas sem conhecer
a fundo a estrutura, o governo sabe

que teria poucas chances de mudar
a situação em longo prazo. Há de se

lembrar que o transporte público é
uma concessão, portanto, não é re

gido pelos princípios básicos de um

serviço privado.

IMÓVEIS -r-

ETAi
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

Do leitor
"O fato de o prefeito Dieter e seu
vice estarem visitando obras,
andando de ônibus e adotando
atitudes que outros prefeitos nunca
tiveram, demonstra um perfil
de gestor público diferenciado.
Istome faz lembrar um ilustre

personagem de nossa sociedade,
um dos fundadores daWeg,
Werner Voigt, que, diariamente,
ainda vai até o chão de fábrica ver
"in loco" como está o ambiente
e a produção. Para aqueles que
criticam as atitudes do Dieter de
ir até o 'chão domunicípio', me
vem uma frase em mente: "Não
se obtém experiência somente
com teorias, nem semata a fome

apenas lendo o cardápio" Do
consultor de empresas, Jorge
Henrique Brognoli.

Segurança
Secretário Estadual de Segurança,
César Grubba, estará nestamanhã

,
em Iaraguá do Sul, cidade que tem
um dos piores índices na relação
habitantes x número de policiais.
Com a onda de ataques chegando
aqui, deve ser pressionado.

DIVULGAÇÃO

Equipe' reunida
Na reunião do colegiado, ontem, na Fundação Cultural,

Dieter Janssen cobrou do primeiro escalão relatório sobre'
as metas dos 100_primeiros dias de governo. Com as

enxurradas do último fim de semana, os trabalhos
desenvolvidos pela Defesa Civil mereceram destaque.

\

E!iiportes
Presidente da Fundação Municipal de Esportes, Jean Leutprecht
(PC do B), segue em Brasília. Participou de reunião ontem no

Ministério dos Esportes, onde tratou da confirmação de Jaraguá
do Sul no Programa Segundo Tempo. Já hoje, a agenda será no
Ministério do Turismo. A pretensão de Jean é conseguir recursos
para construir _um grande complexo esportivo ao redor daArena.

-

--...--,.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br TERÇA-FElRA,19 DE FEVEREIRO DE 2013 151 PUBLICIDAOE

o site oficial www.cmjs.sc.gov.brdivulga as notícias sobre o Legislativo. O Portal deTransparência possui informaçõessobre 05

vereadores, funcionários, investimentosí gastos, contr4tos e Iicitações.'ATV Câmara transmite as sessões ao vivo no canal27da

TV a cabo, todas as terças e quintas-feiras, às 18h, e reprisa durante a programação. As reuniões e audiências públicas também

podem ser assistidas pelo site, no rink IV Câmara. Assista, acompanhe e faça parte do Legislativo de sua ddade!
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COMPROMISSO, Lauro tem seguido agenda pelos bairros no fim de semana

Governo 'se
aproximada

-; comunidade

A população vai
poder acompanhar
como e onde os

recursos públicos
serão investidos .

Lauro Frohlich,
prefeito

19h, no Salão da IgrejaMatriz Se
nhor Bom Jesus.

Da lista de reivindicações, a

presidente destaca como priori
médio e longo prazos. Enquanto dades gerais a melhoria de ruas

isso, o prefeito já tem participado e estradas, pavimentação, im
de reuniões em diferentes bairros plantação de academias ao ar li
da cidade. Na tarde do último sã- vre - pedido de 17 associações de
bado, aAssociação de Moradores moradores -, novos centros de
da caiXa d'Água recebeu a visita educação infantil emais postos de
de Lauro e de boa parte do secre- saúde.A questão da comunicação
tariado. "O dinheiro público será também foi destacada pela presí
honrado, a população vai poder dente como prioridade. Segundo
acompanhar como e onde os re- ela, bairros do interior do muni
cursos públicos serão investidos. cípio, como Poço Grande, pedem
O apoio da associação também linhas de telefone e internet. Na
será fundamental para que junto, área da Defesa Civil, o Clic solicita
possamos buscar omelhor para a a criação e estruturação de Con
comunidade", destacou. selhos de Defesa Civil, contando

A lista com as 150 propostas com representantes voluntários
do Clícfoi entregue em setembro da população para que a comuni
do ano passado aos então can- dade possa participar do setor.
didatos Lauro Frõhlích e Nilson Além disso, a lista de reívín-

.

Bylaardt (PMDB). "Na época, eles dicações também contempla
assumiram o compromisso de .

propostas mais pontuais, como o

estudar as propostas. Então, no término da ciclovia da Rua Izídio
dia 5 de março, queremos ouvir Carlos Peixer, no Bairro Ilha da fi
a resposta do prefeito para aquilo gueira e a recuperação do acesso

'que reivindicamos", disse Maria. à ponte do Rio Putanga, que liga
O encontro estámarcado para as Guaramirim comMassaranduba.

Presidente do Clic reforça lista de pedidos
.

em reunião com prefeito Lauro Frôhlích

GUARAMIRIM

Verônica Lemus

Na manhã de hoje, o Conse
lho de lideres Comunitários

(Clic) de Guaramirim participa de
audiêncía com o prefeito Lauro
Frõhlich (PSD). Será a primeira
conversa oficial após Lauro ter

assumido a Prefeitura do municí

pio e depois que a presidência do
Conselho passou de Charles Lon

ghi para a vice-presidente, Maria
Isidoro, no fim do ano passado.

"Émais umavisita de cortesia,
em que agente também convidou
o prefeito para uma assembleia
com os presidentes das 38 asso

ciações de moradores", diz a pre
sidente do Clico Com dataprevista
para 5 de março, a assembleia 'irá
reunir as lideranças comunitá
rias para discutir as cerca de 150

reivindicações das comunidades,
para que sejam enumeradas as

prioridades e o que ficará para

Sinsep
PT e DEM disputam
diretoria do sindicato

Com prazo p?fa requerer re
gistro de candidatura até o dia25
deste mês, as eleições para nova
diretoria do Sindicato dos Servi
dores Municipais de Iaraguá do
Sul e Região (Sinsep) conta, até
omomento, com a confirmação
de apenas duas chapas.

A primeira, já registrada, é a
da diretoria atual, com o tesou

reiro. Luiz Cezar Schõrner (PT)
como candidato a presidente
no lugar de Luiz Ortiz Primo, e
Neiva Fracasso, atual diretora
de Saúde e Segurança no 'Ira

balho, como candidata a vice.

Já a chapa adversária ainda não
teve seu registro realizado, po
rém, a servidora da Secretaria
de Educação, Cleonis Tomaselli
(DEM), confirmou seu nome

como candidata à presidência
do sindicato, ficando o cargo
de vice para ser' disputado por
Salete Walz. O mandato é de

quatro anos e o atual presiden
te, Luiz Carlos Ortiz Primo (PT),
deixa o cargo no dia 22 de maio.

Cleonis foi uma das recla
mantes que entraram, em no

vembro do ano passado, com
mandado de segurança pedin
do a suspensão do pleito, pre
visto para 25 e 26 daquele mês.
O motivo alegado foi o de que o

edital da eleição não havia sido
divulgado em jornal de grande
circulação, conforme previsto
no estatuto da entidade, o que
impossibilitou demais servido
res de inscreverem suas chapas
por desconhecerem os prazos.

o QUÊ:
Eleição do Sinsep: 19 e 20 de março,
das 8h às 17h;

-

Prazo para requerimento de registro de

chapas: até 25 de fevereiro, na secretaria do

Sinsep, das 8h às 12h, e das 13h30 às 17h30.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
CRC/SC, 006269/0

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

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

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Convocação

A Diretoria da Associação Desportiva e Recreativa Amizade,
convoca seus associados, em conformidade com o que de
termina seu Estatuto Social, para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária à realizar-se no dia 06 de Março de 2013, em
sua sede social, situada na Rua Roberto Ziemann,3174, Bair-

.

ro Amizade,Jaraguá do Sul/ se, em primeira convocação às

19:00h, e em segunda convocação às 19:30h, para deliberar so
bre a seguinte ordem do dia:
* Prestação de contas do exercício de 2012;
* Eleição da Diretoria e conselho fiscal;
* Outros assuntos de interesse da Associação.
Dieter Grutzmacher - Presidente A.D.R Amizade

Jaraguá do Sul, 19 de Fevereiro de 2013.

,.
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Teatro

Espetáculo sobre
a tragédia.de 1953
Colher de Pau Cia de Teatro produz peça sobre a explosão

na fábrica de pólvora, ocorrida há 60 anos, em Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

na Sociedade Cultura Artística (Scar).
O nome provisório do espetáculo é "Pernambuco

Powder Factory", igual ao nome da fábrica. A relação
dos atores com o local da explosão ajudou na ini
ciativa: dois deles moram na Tifa da Pólvora e tam

bém trabalham próximo ao local. Durante um ano e

meio, o grupo desenvolveu uma pesquisa histórica

para descobrir o significado do nome da localidade,
resgatar a música "As Deiz Cruíz" e reunir notícias

publicadas em jornal. "Criamos uma história em cima

da história. Esse espetáculo falará sobre-a deformida
de do homem, a partir daquela explosão", explicou o

atorTiago Novo.

história da explosão na fábrica de pólvo
ra, ocorrida em 1953, em Jaraguá do Sul,
e- tirou a vida de dez pessoas, vai ganhar
um novo enredo. Um espetáculo teatral,
produzido pela Colher de Pau Cia de Te

atro, está sendo escrito para relembrar a

tragédia que, neste ano, completa 60 anos.

No palco, o acidente será o ponto de partida para
uma' fábula sobre os três sobreviventes que moram

nos escombros. A estreia será no dia 6 de novembro,

Lugar onde ocorreu a tragédia que
matou dez pessoas no começo da década de 1950

_
DA VIDA PARA A ARTE Grupo que produz o

espetáculo necessita de patrocínio para
dar continuidade ao trabalho

r

Na semana passada, o grupo esteve em reunião na

Câmara de Vereadores para conhecer a comissão-que
planeja construir um monumento em homenagem às
vítimas. "É um ano emblemático. Existe ummovimen

to na cidade para reviver essa história. E a fábula, além
de atingir muitas pessoas, pode dar uma dimensão
mais universal à história, que é o que a arte faz", disse
o ator Maykon Junkes.

Essa será a primeira produção sobre uma história
real e também a primeira peça autoral da companhia.
O texto está sendo escrito pelo dramaturgo Max Rei
nert e a direção será de Marcelo Bulgarelli. No mo

mento, o grupo procura patrocínio para a produção.

ARQUIVO HISTÓRICO

I
I
I
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Mafra
"" ....
15° 32°

Previsão do Tempo
Fonte: Epagn, Climatempo e Tempo Agora

SãOMiguel
do Oeste

""Á
18° 34° Joaçaba

"" ....
17° 32°Chapecó

... , ....
18° 33°

Chuvas
de verão
No Oeste, tempo instável
com pancadas isoladas de
chuva a qualquer hora do
dia. Nas demais regiões,
variação de nuvens com

pancadas de chuva,
especialmente entre a tarde
e noite, devido ao calor

,

e um cavado no RS (área
alongada de baixa pressão).
Temperatura elevada.

�
._,,$'
IJsiávelEnsolarado Parcialmente

Nublado

J :l J'
Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)

·6h Nordeste 2km/h 91

·9h Leste-Nordeste 2km/h 91
• 12h Nordeste 5km/h 69
• 15h Leste-Nordeste 9km/h 53

17mm

80%• 18h Leste-Nordeste 12km/h 49
de possibilidade

• 21 h Leste-Nordeste 9km/h _61 de chuva.

Humor
Presente de turco
E o turco saindo de uma boate enfiou a mão no bolso do porteiro e disse:
- Isso é para você tomar um uísque!
O porteiro, todo feliz por ter o seu trabalho reconhecido, foi conferir o
presente: eram duas pedrinhas de gelo!

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com númerosde 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

,

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3;

Joinville
"" ....
200 31 °

Jaraguá do Sul

�"0 �

Rio do Sul
"" ....
170330

Blumenau
"" ....
20° 320

Florianópolis
"" ....
25°34°

�,

Laguua
......
20° 32°

CriciÚIDa
"" ....
21035° e MINGUANTE 3/2

_NOVA 10/2

e CRESCENTE ,'17/2-

fr", CHEIA 25/2

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 21°C

i 44

19°C.

131°C
MÁX: 300C

MíN: 11°C
MÁX: 27°C

São Francisco do Sql
• Preamar
.11h02: 1,lm
• 16h4B: 1,4m
• Baixamar
• 6h54: O.6m
_. 19hOB: O,5m

Itajai
• Preamar
• 2h14: O,7m
• 23h40: O,Bm
• Baixamar
• 11 h32: O,5m
• 17h25: O,4m

• Preamar

.Oh28:o,5m
• 5h34: O,4m
• Baixamar
• 10h26: O,3m
.ISh: O,2m

Florianópolis
• Preamar
• 2h02: O,8m
• 23h15: O,9m
• Baixamar
• 5h23: O,5m
• 17h28: O,1mTábua

das marés Imbiluba

HORIZONTAIS
1. Cosmético para colorir cílios e supercílios / Utilitá

rio usado para transporte de um pequeno grupo
de passageiros

.

2. Compra e venda de grande partida de mercado-
rias

3. Urdir / O típico bar dos ingleses
4. Utilizar habitualmente / Grande jarro de cerâmica

para guardar água
5. Música Popular Brasileira / Mistura de cola e vidro

moído usada para cortar a linha de papagaios
6. Aquele que orla, debrua, recama
7. Cada um dos laterais no futebol moderno / Con

tundir '

8. Rotary Internacional (Nâo bem definido
9. O político Barack, atual presidente dos EUA / As

iniciais do médico e sanitarista Cruz (1872-1917)
10. Norma de proceder
11. Que gira em torno de um eixo
12. Sigla de um importante instituto pesquisador da

opinião pública / O fim do ... Amazonas
13. Nobre senhora / O famoso apresentador de TV

Faro. 12

VERTICAIS
1. Fazer estrondo / Parte de uma pista de corridas

onde se dá a largada dos competidores
2. Conjunto de bens deixados por uma pessoa fale

cida / Interjeição que exprime alegria
3. Fúnebre, horrorosa / Cosmético com que as mu

lheres pintam os lábios
4. Um anestésico de uso geral ou local/Um dos

mais conhecidos pratos baianos
5. A casa paterna / Planta fóssil dos terrenos car

boníferos
6. Erva cultivada como ornamental
7. Diz-se de vestido levíssimo e transparente / Re

ceptáculo usado para recolher votos
8. Tubulação usada para a condução das águas de

uma fonte para um reservatório / Querer mal a

alguém
9. Importante prêmio sueco para elementos de cul

tura / Que hesita em fazer algo por temor das

consequências.

2 5 6 73 4 8

4

.

•
•

•
•
•

•
•
• •

• •
•
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•
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Com que
roupa eu vou?

Michele Camacho monalisadebatom.ocponline.com.br I 47 8838 3084

LooksparaFestaHavaiana

Menta, a cor do verão
Se tem uma cor que está presente em tudo quanto é arara e tudo

quanto é loja, é o menta. Fresh e suave, ele deixa o look com a cara

da estação, bem fresquinho! Estou tão viciada nessa cor, que tudo
o que encontro por aí quero pramim. Sem contar, garotas, que o

contraste com a pele mais bronzeada fica lindo. Ah, e é super fácil
de combinar, viu?Vale a pena investir na cor! P.S - Meninos, é uma
tendência que vale pra vocês também, ok?

Nossa, quanto tempo não tinha urn
postzinho do "Com que roupa eu ,

vou", não é? Estava até com saudade!

Mas, urna leitora querida nos tirou
desse período sabático e pediu dicas

.

de roupas pra ela usar em urna.Festa
Havaiana, que vai acontecer este mês.
Para começo de conversa, o gostoso
de festa assim é que você pode ousar
nas cores (aindamais com urn verão

tão colorido como o nosso), sem
medo de ser feliz.
Não precisa, necessariamente, ir de
florido, mas nessa onda de estampas,
sejam elas de flores, de bichinhos
fofinhos, de frutas, ou em um estilo
mais bichos selvagens, é legal poder
brincar com elas.
E quando eu falo em looks, falo de
urn geral, viu girls? Saias e vestidos
(curtos ou longos), shorts (aqui super
vale os hot pants), macaquinhos,
enfim...Vale tudolAh.conjuntlnhos

'

,!:�.ji 1.!I;_: .. L!lL ' .

FOTOS REPRODUÇÃO

I

// II
'. são urna boa pedida também, eu
acho fofo!
Outro ponto super a favor da festa
é que, por ser mais despretenciosa,
não há restrição nenhuma em se

ir de rasteira ou alpargatas (aliás,
eu acho bem confortável), ou, se
preferir, abusem das espadrilles
e das anabelas que deixam

qualquer look com uma carinha
arrumadinha/fashion e divertida.
Já nos cabelos, eu super
recomendaria urna headband, ou urn
lençoflorido (para quem não quer
usar flores no lookl, ou atémesmo
urn rabo de cavalo (geralmente faz.
um calorzão, né? E ninguémmerece

sair com o cabelo molhado de suor).
O make pode ser suave (com urna

carinha de verão) + urn super bocão,
fica lindo. E abuse dos acessórios,
garotas! No mais, é só "alegria"! E
aproveitem a festa, babys!
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BOID dia!"
.

Bom dia, urbe sorriso! Hoje
é terça-feira, dia 19 de fe

vereiro. Depois de 15 dias dis

tante, como é bom estar aqui
novamente, com as baterias

recarregadas, . astral altíssi
mo, pilhado de novidades e, o

que é melhor, com a saúde em

dia. Um alô especial para mi
nha musa inspiradora, Suelen
Lescooitz, que comandou a

coluna com muita fidalguia.
Valeu, mesmo! E como diria
o amigo gaúcho e campeão
brasileiro de rally, Dr. Felipe
Krindges, "vamos tocar a ba

gaça". Mas antes, uma frase
para quem acompanha a co

luna mais lida da região: "Es
teja sempre alegre. É a melhor
maneira de resolver a vida".

Inédita
Na semana do Carnaval já vi
de tudo: gente terminando o

namoro, casamento, ficando
.

grávida, brigando ... Mas
deixando .de ser Papa é a

primeira vez. E o que é pior:
herói paraolímpico sul
africano mata a namorada a

tiros e meteoro cai na Rússia ...
O que mais faltou, caramba?
Que semaninha, hein?
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Iun
,Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

" ELVIS O cobm.i.sta ladeado pelos amigos Beto Fiscal
Paulinho Chiodini, Felipe Krindges, Flavio Vieira e Adenor�er:

durante razante na casa de Elvis Presley, em Menphis, nos Estados Unidos

CELEBRJ\ÇÁO·
.. Prefe,ito Dieter
Janssen (E)
e o arquiteto
Otaviano

Pamplona,
sábado,
durante as

festividades
de 10 anos do

Hotel Saint
Sebastian

(47) 3055-0878
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 400

Centro - Jaraguá do Sul - se
47 3084�3012 <'

Niver do Della'
Ilhado pelos mais mais, o
abençoado amigo, Dr. Luiz
Fernando Dellagiustina,
comemorou idade nova
em grande estilo no último
sábado. Parabéns! Desejo que
você e sua linda família sejam
plenamente felizes.

Almoço
de hoje
Quer uma super dica saudável
para o almoço de hoje, depois
de um intenso Carnaval? Aqui
vai a dica do Restaurante
Lehmann's. Está fazendo o

maior sucesso.

Mardi Gras
Conheci o Mardi Gras, o
Carnaval americano, em New

Orleans. Podemos dizer que
é uma bagunça organizada.
Muito divertido, um shaw!

Zeca Rausis
Zeca Rausis reúne amigos e

curte seu niver hoje como
manda o figurino, em noite
concorrida no Loks . Seus
4.8 serão comemorados do
jeito que ele gosta: amigos&
bebericas e comerícos, Está
contado!

Nas rodas
• O empresário Paulinho
Chiodini, depois de bater
pernas emAtlanta e New

Orleans, na companhia do
cunhado e diretor do grupo
Urbano, Adenor Franzner,
deu uma esticãdínha nas

férias, e foi bater queíxo e

ver a filhota.àna, g_ue estuda
l1a fria Clevel<Índ, nos
EstadeeUnidos. Rerornana
próxima semana.

•Quem esqueteu,
aúida está. em tempo
de se desculpar: AlZira
Depiné, esposa domeu
qu€ridíssirno amígo,

, Joãozinho Depiné, fofa
grande aniversariante do

.

último dia 15. Liguem! Ela
vai adorar saber qne foi
lembrada.

•Ontem, dia 18, o diretor
do grupo Lunelli, Robsorí
Amorim, recebeu o carinho

.

dos amigos pela estreia de
mais um aniversário. Cheers!

'Bombou!
Uma festa que reuniu o creme

de nossasociedade foi a

comemoração dos dez anos
do Hotel Saint Sebastian, na
última sexta-feira. A noite
recebeu nomes catalogados
de nosso high. Thanks pelo
convite também!

Pijamas
Vendo loja ou

estoque·
ótima clientela.
No centro de

Jaraguá do Sul .

Informações:
47- 9198-0022

ARQUlVO PESSOAL NIGHT A linda

esposa do meu

amigo Fernando'
Raboch,

Ariane .de· Lara,
.

.

em momento de

de�contração na
ilwninada Epic
Concept Club

NIVER Aminha

amiga Simone
Rausis Rubini
foi a gTande
aniversariante

do_ domingo, 17

Abalando
O jovem Carlinhos Blank, da equipe "Pau sei lá o

quê ... ", está arrasando o coração de uma conhecida

gata de nossa urbe.
.

Pensando bem
Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche.
O resto é mais que perda de tempo, é perda de vida.

Solteira e feliz
A bela amiga, Rose Bati, está solteira e feliz,
mas por opção própria, é claro.

BALADA Curtindo Dany & Rafa no Patuá, as belas Meg Morgan,
Ana Paula, Marina Meldola, Guidilene Alves e Silvana Coraça

�

Timtim
Quem bate as taças e faz timtim bem nesta

terça-feira, dia 19, é Ianete Siqueira Kel,
esposa do médico e colunista da Revista
Nossa, o amigo Dr Roberto Kel Júnior.
Parabéns! O meu desejo é que Deus ilumine
você e toda a sua linda família.

• I

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é a

engenheira civil Ana Carolina
Stein. Ela é outra queridaque
acompanha a coluna todos os
dias para ficar antenada nas
novidades da região.:

• Beta Chiodini, diretor
do grupoMime, foi o mais
festejado aniversariante
do último sábado. Mil
vivas!

•Muito bonito o trabalho
queMariane Gorge,s

�

realiza com osanimais.
Bola branca .

• Hoje, quem apaga
velinhas e corta o

bolo é a arquiteta
CarineMarcatto. Os

cumprimentos da coluna.

•Para comemorar os
107 anos do clube, o
Baependi promove no
próximo dia 8 de março
um movimentado jantar
dançante. A animação
ficará por conta da The
Champ Banda & Coral,
da cidade de Ibiporã (pR).
Mais infdrmações no
3371-0222.

• No último sábado,
àbelaLaila Fraron
colou grau no curso de
Psicologia. Parabéns!

\
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Daníél Medeiros
Graduado em Comunicação Social -

•

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria,
Linguagem e Crítia:. Cinematográfica

Crítica de cinema

"Lincoln"
�

Efácil perceber, os motivos que levaram ilustrada num sonho do protagonista - e �gó comoum niágico prestes a entreter sua plateia.
"Lincoln", cinebíografia do 16° presidente que encaixa perfeitamente com a visão extre- Sempre tontando histórias e anedotas, o herói

americano, a ser 0 filme com maior numero mamente emocionada de Steven Spielberg. é constantemente visto repetindo para si mes-

,
de indicações ao Oscar desse ano. Além de ser E ele tenta emocionar. Seja quando os ne- mo as ações que deve tomar, como forma de se

um drama de época (caracterfstica que a aca- gros são aplaudidos após suá primeira entra- reafirmar que aquela é a decisão correta,Entre
demia adora premiar) e tratar da vida de uma da no congresso; quando o presidente visita tanto.se seus discursos podem ser impactantes
figura conhecida e admirada pelamaioria dos . os campos de guerra porque "precisava ver' quando dites emmeio a grupos de ouvintes, as
americanos, o longa ainda conta com' o nome de perto"; ou nas discussões de Lincoln cóm

'

falas individuclis (com a governanta ou os ope-
• de Steven Spielberg no comando, o que por sua. esposa; todas são tentativas do diretor de radores do telégrafo, por exemplo) acabam não

si só jágarantiria um lugar na cerimônia (e o arrancar algumas lágrimas a mais do seu.pÚ-'" funcionando tão b�m. •

fato de "úíf DanielDay-Lewis encabeçandó o blicó. 'Mas o pior é perteberque a até:.q co,ris-'''' ',Ao fuial, "bincolri' se,mostra falho e mal re:_.
eFenco também ajuda), _

"
., truçâô dos personagens é colocadá em ris€O

"

alizado, nã;o merecendo nem' a atenção 'e nem
.

,

Focando-:se no p�,rí6dó que aiíteeede a ins- 'ao favorec�r a'�rnbção "- como ao debcar�m,�: todas as' inCliê;;tçôes qu� recebeu �. ainda mais.
-tauração â�J3a,eQ1enà:a, q�e,�\}�le aesc�a,yi'dão

.

,subenteB;dj'tló'g�e cet(aipesseasó é tothlIperf .,§� �omparadqa ,:1;(-
.c

.em todo o te1Tit@riô,estadJrudense,"o roteiro'" Ire contni aesctaridão,pOrter,um relllcionà�
.

tU1osl�comó Argü,
t nl0sctraAl;)rahàm.uncomtênt�a@atodo custo'

..... pjénto c;n,m'umé;l'negra. '. "0 .,' ."'_" ,;" �." ,'"" ,,'Âmur'" ,Aven- ,

�p�õ:v�,a 90��3el; �a1iô�'quê 'el� vê�ãÔ apertaS:: '��, ",Salvariâçi- o.!iliQe üe um desastre total;" a�" túrâs de ,
7' .;" .' ....• '_

","'ii'
-

,.'
,-"'.. )t. ,51 '" _','.' "

_�
'" ;"'.' '''''', Iii ., '_.' ,"'" ,

,_
.•..

_

.' :,
.'

,""_ '"" ._ ,_'.' � ,!II,. '-, '1; �

c:.0:n� .�a, sa.ída p:�a e!lc?��;� gq:el1<li da ses .c0�llpsi;Çãp���p�t;�Day�J;;ewi.spasa;.
.

t<l;:}
, ,

cessao, mas;,tambel]l (e pnp.clp�ent!':), como, ' g9mst� e, �em dúvida alguma, o.pento ,Q.ga
icoisa certa a ser .féita. E é�sível a' illtenção do' narrativa. SeuAbrahamLincoln, fpesar d�'vi\rer.
rq,teirista de tran;ton,ll� Íihcoijl n�ó apenas "'em: 001,anibiente'"lMico, eÃ��lt9,�ln s��l)]!as

vnum homem, mas em um ícone, alguém cuja, e fumaças, é'uma pes,soa rarísmátíca, de, fala
luta solitárià contra a escravidão é inclusive mansa, que tira o discurso de dentro da cartola

Novelas
LimO .II. LimO - GLOBO - l8R

Fernando diz a Edgar que ele não tern provas para
incriminá-lo. Albertinho pede à mãe que decida entre
o casamento com Esther ou o convívio com Elias.
Bonifácio fica furioso ao saber por Edgar que Fernando
lhe deu um golpe na compra das ações da fábrica.
Albertinho visita Elias. Margarida exige que Fernando
devolva as ações para Bonifácio, e ele resolve transferi
Ias para o nome da mãe. Albertinho propõe a Esther que
eles se casem e morem em São Paulo. Isabel resolve

desmanchar o noivado com Zé Maria. Mario pede Diva
em casamento. Edgar avisa a Catarina que Melissa
vai morar com ele. Laura repreende Isabel por ela ter
mentido sobre seu amor para Zé Maria.

GUERRIl DOS SEXOS - GLOBO· 19R
Oharíô acredita que o mapa é mais um plano de

Otávio e decide não sair de casa. Roberta se recusa a

aceitar a comida que Nando furtou. Felipe se desespera
comp fato de ter dormido com Carolina. Nando pede
carona na estrada. Nieta dá dinheiro para Nenê viajar.
Vânia tenta convencer Ulisses de que Nando é Juliana

podem ficar juntos. Juliana pensa em Nando. Fábio
leva Ciça para um piquenique. Vânia e Ulisses se

beijam. Fábio e Juliana se encontram no parque. Nieta
descobre que Carolina viajou sozinha com Felipe.
Nando e Roberta chegam ao hotel em um caminhão de
lixo. Carolina diz a Felipe que manterá silêncio sobre o

que aconteceu entre eles. Roberta e Nando encontram
Carolina e Felipe na recepção do hotel. Lucilene flagra

Vânia e Ulisses em casa, mas não percebe o clima
entre eles. Juliana e Fábio conversam como amigos
no parque. Veruska chega ao Rio de Janeiro. Roberta
descobre que sua reserva foi cancelada por causa de

Felipe.

SllLVE JORGE - GLOBO - 21R
Theo e Lívia discutem e Áurea fica assustada.

Russo confirma a gravidez de Morena. Mustafá
questiona Adam sobre Morena e descobre que ela

lhe falou a verdade. Aisha faz o exame de DNA para
confirmar se o rapaz que encontrou pela internet é
mesmo seu irmão. Lurdinha conta para a delegada
que conheceu Santiago que lhe foi apresentado como
sobdnho de Wanda. Mustafá pede para Zyah ir à boate
falar com Russo sobre.Morena. Lurdinha vai até a

delegacia e reconhece a foto de Santiago. Raissa se

revolta contra Antônia. Márcia aconselha Érica a ter

cuidado com Celso. Relô se surpreende com o que
Theo fala de Lívia e pede para conversar com elé. Lívia

procura Stenio. Helô suspeita de que Morena tenha sido
traficada. Waleska tala para Morena que Mustafá esteve
na boate procurando Russo. Morena·teme que Mustafá

queira contar sua proposta para Russo. Galdino cobra
a cadeira que encomendou a Pescoço para Delzuite.
Lívia deCide processar Theo. Raquel percebe'a troca
de olhares entre. Élcio e Bianca. Berna estranha a

inquietação de Mustafá. Zyah vai falar com Russo.
Tamar conta para Ayla que seu marido foi a urna boate.
Russo negocia o preço de Morena com Zyah.

* o resumo dos capíbdos é de r�sponsabilidade das emissoras.

Lançamentos

o Hobbit·
J R. R. Tolkien

Bilbo B@lseiro é um
, ,hobbít que levaw:nayida

eonfortâvel e sem ambições,
raramente avel'1tt.rrartdo·se
para além de sua despensa.
ou sua é;ldega.Mas seu
contentamento é perturbado
quando Gandalf, o mago, e
uma companhia de anões
batem em. suaporta e levam

.

no para uma expedição.

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.brou encontre um
companheiro de estimação nas páginas do Facebook

daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Jacke está triste

porque precisa de
um lar. Ele é muito
bonito e carinhoso.
Se você quer adotá-Io,
entre em contato com

Adriana 9949-5101 ou

3376-0260

-

�����amam�am��Dn�Dn����,,��.����§I�����

�i1Tersarian��S
I 18/2 Greice Monique Stre.low

Adolar Bayer Ivo José Ramos

Bruna L. Hornburg Ivonei de Brito Lazzarotto
Bruno R. Cardoso Jackson Q. de Lima

Cauê L Mateus Jássica Laube

Cenira M. da Silva Jonathan S. Tavares
Cristiane Jaqueline de Souza Lucas Boschmammer

Cristina Gadotti Mareio A. Moass

Curt Westphal Maria Elizabete Gonçalves
Diego Marquardt Mariane Pelens

I
Ederval Stahelin Marili Ronghetti

'I·' Egon Schmidt Marli Kreknicki

EMilia de Quevedo Oppermann Marlice L Mahlstedt .

Erondi C. Lopes Maurici Venancio Junior

Estela Maris Muller Milton A. Ziehlsdorft

Nair H. Barnbora Aline Esperança Gisele R. Stasuhn Marcià W. Darius
. Nilton De Oliveira Simões Andersen Silvino Aben Gisele Stasuhn Marino Paterriolli
Nivaldo Campregher Arlindo Hass Helton Petry Nahum Gabriel
Olmiro Massaia Cleber Hernaki Herberto Borchardt Neide M. B. Darsrn.. ". ;

Patricia J. Kurt Doraci L Demarchi Ismário José Kubnik Neide llrbanski
.

Raquel M da silva Eduarda Paulina Petrikosvisk José Vieira .' Nicoli Helena Bocha
Silvia Maria Santos Elcio Farnceschi Júlia Vitoria Bento Paulo C. Maba
Silvio Jose Zoz Elizandra Taborda Juliane B, Brandt Paulo Schmitz
Tânia M. dos Santos Elsita Stassun Jurandir José-Leskowicz Ricardo Sasse .

Valdecir Marcchetti Emily C. Zanella Laudia lttnes Ronald Sieuverdt
Eva Salete da Silva Ligia Sisuverdt " Roseli S. Maba

19/2 Eva Salete da Silva Luana Konell Sandra Siebert

Alexandre Danielinski Fabianna Garcia Mara R. Pacheco Schirlei Pasold.

Alfeu Sehn Fabiano Schuster Mareio de Marco Sonia N. W, de Luca

Aline Engicht Francielly Mariana Franzner Mareio Leitholdt

: ! f I Í " r·�. t � t 1 tt :tUUUiHÜt����ii��, '��'k � J'
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Papai do Céu, peço que você

abençoe, proteja e sempre
leve para o bom caminho

O meu amiguinho Breno
ViIúcios Rosá, que fez 1

aninho no dia 12. Beijinhos
da Thaeme e da mamãe

Tamara Fossile

Parabéns ao pequeno
Arthur Henrique Jahn
da Silva, que no dia 13

completou 1 aninho. Que
Deus continue abençoando
este anjo, que só nos trouxe
alegrias! São os votos de
seus pais Carlos e Loili

Anísio Ruediger completou 50
anos de Vida dia 2 de fevereiro,
com grande festa na Sociedade
Alvorada. A esposa Sônia, a filha
Daysi e os netos Theodoro e

Evelyn, jW1tamente com o genro
AlexandreMinatti, lhe desejam
toda a felicidade deste mtmdo!

Parabéns para Jackyane
Marquardt, que completou 21

anos no dia 17. Os familiares,
amigos e namorado (na foto)
desejam os parabéns, tanto
pelo seu aniversário como

pela formatura no dia 9.

Felicidades e sucesso!

A partir da
esquerda:
Matheus,
Roberto e Michel
em apresentação
no Palco Aberto
do Sacramentum

,

Pub. Todas as

quartas-feiras o

trio se apresenta
com músicas

próprias

Tirinhas

I

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
• ARCOPLEX 1
• As Aventuras de Tadeo - Dub. -14:QO, 15:50, 17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 2
• De Pernas pro Ar 2 - Nacional - 16:30
• Detona Ralph - Dub. - 14:20
• Jack Reacher - O Último Tiro / Leg. - 18:30, 21 :00
.ARCOPLEX3
• João e Maria: Caçadores de Bruxas - Leg. - 14:10, 16:00, 17:50, 19:40,21 :30

Horóscopo
CYl ÁRIES

I Na dúvida ou na incerteza, não convém tomar decisões.
O astral revela uma certa instabilidade emocional

hoje. Há uma tendência para a dispersão e pode ter
aborrecimentos com papéis ou perda de dados. ótima
sintonia a dois. Cor: azul-escuro.

.n. UBRA
- Não faça nada na dúvida ou na incerteza. pois não

convém apressar o rumo dos acontecimentos. O setor

profissional atravessa uma onda de instabilidade. Uma
nova paixão pode pintar e dar um colorido diferente

para sua vida: deixe acontecer! Cor: lilás.

\,.J TOURO

U O dia revela a possibilidade de atrito com uma pessoa
amiga e o motivo pode ser assuntos financeiros. O
momento é desfavorável para os/negócios e compras de
um modo geral. Em compensação, a sua vida amorosa
recebe a proteção dos astros. Cor: branco.

m ESCORPIÃO
II L. Não conte com a sorte neste dia, mas persiga seus

objetivos com determinação. Manter o bom humor

pode ser fundamental para aliviar a tensão. Com a

pessoa amada, priorize os momentos de aconchego ao

invés de forçar uma exposição social. Cor: amarelo.

li GÊMEOS
Tenha cuidado com a concorrência ou com o clima
de competição no campo profissional. Você pode
ter aborrecimentos com fofocas, perda de dados ou
problemas de comunicaÇão no trabalho. Passeio ou
encontro pode beneficiar seu romance. Cor: vermelho.

• /\ SAGITÁRIO
'

)(.
-

O astral revela um conflito entre os seus anseios mais
íntimos em relação ao que os outros esperam que
faça. Questões que envolvam o passado ou-o seu
universo familiar podem mexer com seu humor. A dois,
o clima é de perfeito entrosamento. Cor: creme.

VL CAPRiCÓRNIO

'P O dia de hoje revela uma grande instabilidade
profissional, devendo ter cuidado com problemas de
comunicação. Caso esteja livre, pode se interessar
por alguém do seu convivio. Seja gentil com o par e
receberá omesmo de volla. Cor: tons pastel.

� CÂNCER
� Não desanime nem se culpe diante dos obstáculos que

podem surgir. O dia revela um possivel desentendimento
no emprego. Então, foque em suas atividades e não dê
ouvidos aos comentários alheios. Com o par, o clima é
de forte erotismo. Cor: vinho.

-..[) LEÃo .

UL Mantenha um certo afastamento dos seus amigos, pois
brigas não estão descartadas neste dia Por isso, tenha
cautela com as palavras, intrigas ou mal-entendidos. Na
relação a dois, o astral é de grande entrosamento, união
e cumplicidade. Cor: cinza

� AQUÁRIO
� A sua dificuldade financeira pode exigir rnaís disciplina

com o seu dinheiro. Moderação é a palavra de ordem
deste dia! Já no campo sentimental, o clima é de festa
e muita excitação a dois: curta a intimidade com sua

cara-metade. Cor: cinza

YYk VIRGEM

11_f Não alimente o clima de competição no emprego ou

poderá se prejudicar.A fase é de instabilidades no
ambiente profissional, então, evite conflitos com os

colegas. Em compensação, você terámomentos muito
excitantes na área afetiva Cor: branco.

PEIXES
Controle a sua impulsividade e inconstância neste

momento, pois mal-entendidos, intrigas ou problemas
'

de comunicação podem ocorrer, principalmente no

trabalho. Na intimidade, aproveite os momentos a sós
com aquela pessoa especial. Cor: laranja
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Troca de eomando

MARCELE GOUCHE/ARQUIVO OCP

Leonir de Souza pretende
estimular ações com os

associados nos outros

municípios da região
JARAGUÁ DO SUL

Da Redação

Empresária do setor de serviços volta
dos à qualificação profissional, Leo

nir Zacarias de Souza foi eleita ontem a

nova presidente daAssociação das Micro
e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu
(Apevi). Em março, ela assume o cargo
do atual presidente Alessandro 'Irupell
Machado para o mandato de um ano na

entidade que abrange 1,3mil associados.
A met.a da futura diretoria é ampliar

as ações da Apevi em outros municípios
na região, como disseminar a prática do

programa 'Apevi Nos Bairros", que atual
mente está concentrada em Jaraguá do
Sul e Guaramirim. "Pretendemos fazer

parcerias com entidades para a realiza

ção de eventos e cursos em outros mu-

nicípios, voltados ao desenvolvimento
dos associados", projetou a presidente
eleita. Outra ação é trabalhar em parce
ria com os municípios para que sejam
implantadas políticas de estímulo ao

microempresário. "Estou muito satisfei
ta em assumir esse desafio, que é grati
ficante, ainda mais quando a entidade
tem uma boa estrutura", destacou. Leo
nír tem experiência na Apevi, ela está há
cinco anos lia diretoria da entidade e na

atual gestão ocupa o cargo de vice-pre
sidente. A posse será no dia 12 de março.
Até essa data, o atual presidente Alessan
dro TrupellMachado pretende levar a voz
contrária daApevi ao decreto do governo
do Estado que aumenta os gastos de im-o
postos do ICMS do empresário do setor

que está inscrito no Simples. "O empresá
rio não pode ser penalizado commais au
mento da carga tributária porque quem
vai pagar isso é a população, pois tudo é

repassado aos preços dos produtos e ser

viços", disse. O setor das micro e peque
nas empresas é responsável por 65% dos

empregos formais na região.

Empresáriavai presidir aApevi

REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESD\DODESANlACA1ARINA
Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - CHlUS1i\ INGEHllLEWAGNER, Interventora

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

EDTIl\LDE INTIMAÇÃO

UETAIDIVULGAÇÃO

EXPERIÊNCIA Leonir está
há cinco anos na diretoria

PREsmENTE Alessandro

Trupell Machado fica até ma.rço

Saibam todos que virem o presente ed.itaJ, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacío
nados, ficando os devedores intimados a.partír da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo
legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no
mesmo prazo, sob pena de, em não O fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(efh), ou pagar(em) serrem) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a, receber a intimação no
endereço fornecido pelo apresante,�do em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG).

Protocolo: 41282 Sacado:ADILSON JOSEDESOUZACPF: 936.418.939-68 Endereço: Rua MariaZastrow
n" 280, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: MADVIlLE COMERCIO DE COMPENSADOS
IlDA CNP): 07.062.174/0001-28 Número do Título: 3293/12-'1 Espécie' Duplicata de Venda Mercantil por
lndícação'Apresentante: BANCO BRAD]SCO SA DataVencimento: 07/0112013 Valor. 766,00 liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41538 Sacado: AMANllNO DAU AGNOL CPF: 006.268.169-87 Endereço: Estrada Ribeirão
Wdde n" s/no, RibeirãoWilde, 89108-000, Massaranduba Cedente:RAÇüES CA1l\RlNENSE IlDA CNP):
08.761.945/0001-38 Número do Título: 2052756U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 30/0112013 Valor.
2.509,65 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 68,54, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41726 Sacado: ANDERSON ALVES CPF: 079.468.539-04 Endereço: Estrada TIbagi n" sn,
Tibagí, 89270-000, Guaramitim Cedente: PPEDRA - COMERCIO E INTERMEDIACAO IlDA CNP):
82.104.597/0001-89 Número do Título: 743151-1 Espécie: Espécie de Connato Apresentante: PPEDRA -

COMERCIO E INTERMEDIACAO IlDA DataVencimento: 10/01/2013 Valor. 4.706,88 Liquidação após a

intimação: R$12,25,Condução: R$ 20,53, Diligência: R$37,6O, Edital: R$15,00

Protocolo: 41609 Sacado: CLEBERSON FERREIRACAWAS CPF: 032.345.489-51 Endereço: Estradaltou
pava Bracinho ne s/n, Bracinho, 89275-000, Schroeder Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENJ;O
E INVESTlMENfO CNP): 07.707.650/0001-10 Número do Título: 20014476220 Espécie: Cédula de Crédi
to Bancário por Indicação Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS SA Data Vencimento: 04/08/2012
Valor. 15.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 41608 Sacado: EDSONREIKAVlESK1 CPF: 075.718.919-90 Endereço: Rodovia SC-474, km18
ne s/n, Ribeirão da Lagoa, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A CNP):
59.285.411/0001-13 Número do Título: 47392635 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApre
sentante: PORTALDE DOCUMENTOSSADataVencimento: 23/08/2012 Valor. 66.500,00Liquidação após
a intimação: R$12,25, Condução: R$ 70,76, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41423 Sacado: FABIO CABWS ROC;HA CPF: 046.665.109-07 Endereço: Rua Armando Snin
gari n"100, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEICNP): 01.l49.953/0001-89
Número do Título: 131038034 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FI
NANCEIRAS/A CEI DataVencimento: 10/09/2012 Valor: 19.434,52 Liquidação apósa intimação: R$12,25,
Condução: R�5,00, Diligência: R$24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41414 Sacado: GWBALADMlNlSTRADOHA DE BENS lIDA CNP): 02.580.422/0001-09 Ende
reço: Rua 28 de Agosto ne 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRTIDRlO CONJAllIL MAR
UAN LTDA CNP): 84.436.09610001-25 Número doTítulo: 99187 Espécie: Duplicata de Prestação de Servi
çosApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALData Vencimento: 18/0112013 Valor. ro2,61 liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 41513 Endereço: Rua28 deAgosto n"1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESOmO
RIO CONJAllILMARllAN IlDACNP): 84.436.096/0001-25 Número doTítulo: 9!i66O Espécie: Duplicata de
Prestação de ServiçosApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento:21/01l2013 Valor.
132,75 Liquidação após a intimação:R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41706 Sacado:)AIME MELCHIOREI1D CPF: 783.596.439-20 Endereço: Estradá Segundo
Braço do Norte nc sln, Segundo Braço, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPEMI1VA CRED. RURAL
INTER. SOLID. LU1S ALVES - CREDIALVES CNP): 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-90-2012-80
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por indicação Apresentante: COOPERATlVA CRED. RURAL INTER.
SOLID. LU1SALVES - CREDIALVES DataVencimento: l6/ll /2012 Valor: 20.000,00 liquidação após a inti

mação: R$ 1?,25; Condução: R$ 84,09, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 4l756.Sacado: )AlSON SOARES - ME CNP): 05.116.238/0001-09 Endereço: Rodovia SC 413, Km
63 n' s/no, Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente: MAillONADO SANCHl'.S COMERCIO E REPRE
SENTAÇOES lIDA CNP): 77.525.608/0001-64Número do Título: 0023033/03 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por indicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimen
to: 05/02/2013 Valor: 287,57 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
37,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 41760 Endereço: Rodovia SC413, Km 63 nos/no, Centro, 89108-000, Mas-

saranduba Cedente:TOU DISl1UBUIDORA DE AUTOPEÇAS IlDA CNP): 90.136.409/0001-22 Número do
Título: 110716111 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMlRlMDataVencimento: 07/02/2013 Valor. 151,48 liquidação apósa intimação: R$
12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41419 Sacado: jOARES GARRElS CPF: 030.987.789-03 Endereço: Rua)osé Dequech n"180,
Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BVFINANCEIRAS/ACEI CNP): 01.l49.953/ooo1-89 Número do
Título: 131038525 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BVFINANCEIRA S/A
CEI DataVencimento: 13/09/2012 Valor. 17.620,15 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41659 Sacado: )OCELINO JOSE FAGUNDESMARIACPF: 558.768.461-04 Endereço: RuaFun
dos Sueco n" s/n«, Fundo Sueco, 89108-000, Massaranduba Cedente: FEDERMATERIAIS DE CONS'lRU
ÇÃO IlDA EPP CNP): 81.599.367/0001-75 Número do Título: 060330/1 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento:
02/02/2013 Valor: 86,80 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 41710 Sacado: )ORGE )AGILSK1 CPF: 484.144.339-87 Endereço: Rua Segundo Braço do Norte
n" s/no, GuararúMirim, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPEMI1VA CRED. RURAL INTERSOLID.
LU1S ALVES - CREDIALVES CNPJ:'04.430.100/OOO1-09 Número do Título: 4300-2008-2012-2 Espécie: Cé
dula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: COOPERATlVACRED. RURAL INTER SOLID. LU1S
ALVES - CREDIALVESDataVencimento: 06/09/2012 Valor. 4.000,00 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$44,IO, Diligência: R$37,6O, Edital: R$15,00
Protocolo: 41711 Endereço: Rua Segundo Braço do Norte n" s/no, Guararú Mirim, 89108-000, Massa
randuba Cedente: COOPERATlVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LU1S ALVES - CREDIALVES CNP):
04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-2014-2012-396 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por indi
caçãoApresentante: COOPEMI1VA CRED. RURAL INTER. SOLID. LU1S ALVES - CREDlAIVES DataVenci
mento: 22110/2012 Valor. 2.264, lO liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 44,10, Diligência:
R$ 3.7,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41651 Sacado: JUUO CESAR DINNER CPF: 004.647.389-03 Endereço: Rua Lily Karnke n'
08, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: )AVEL )ARAGUAVElCULOS PECAS SERVICOS IlDA CNP):
79.501.862/0001-58 Número do Título: 0044119004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 28/0112013 Valor.142,25 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41651 Endereço: Rua Lily Kamke n' 08, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: )AVEL )A
RAGUA VElCUWS PECAS SERVICOS IlDA CNP): 79.501.862/0001-58 Número do Título: 0044119004
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM
DataVencimento: 28/01/2013 Valor: 142,25 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 40935 Sacado: LUlZSELSON CARVALHO CPF: 820.369.349-00 Endereço: RuaSilvio Schorck n"
59, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ANIARES ESTRUTURAS P FLTDA CNP): 01.056.607/0001-56
Número do Título: 1892/9 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNl
BANCO SA DataVencimento: 10/0112013 Valor: 3.600,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,Edital; R$15,00

Protocolo: 41688 Sacado:MIllAN PERIAGONZAl;EZ - ME CNP): 10.657.782/0001-90 Endereço: Rua Gua-
.

rani Mirim ne 000001, GuararúMirim, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL SA CNP): 92.702.067/0001-96 Número do Título: 01100728 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 23/0112013 Valor:
348,80 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 40794 Sacado: MVD TRANSP E SER\( IlDA CNP): 01.045.961/0001-85 Endereço: RuaVereador
João Pereira Lima nc 383, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: GOMES COE COMB POSTO FENlX
CNP): 04.436.076/0001-15 Número do Título: 1806 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNlBANCO SADataVencimento. 27/12/2012 Valor: 4.321.36 Liquidação após a Ulti
mação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41638 Endereço: RuaVereadorJoão Pereira Lima n" 383,Centro, 89270-000,Guaramirim Ceden
te: iITHENABANCO FOMMERCANTIL lIDA Número do Título: 0309294601 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 04/02/2013 Valor. 175,47
Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 4 t517 Endereço: RuaVereador João PereiraLima n" 383, Centro, 89270-000, Guararnirim Ceden
te:ATHENABANCO FOM MERCANTlLIlDA Número do Título: 1626485001 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA Data Vencimento: 31/01/2013 Valor. 805,80
Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência:R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41705 Sacado: NIlZA MARIA LOPES JUNKES CPF: 646.525.649-53 Endereço: Rua alto Pes
chke n'' s/no, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: COOPERATIvA CRED. RURAL INTER. SOLID. LU1S
ALVES - CREDIALVES CNP): 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-0400-2011-153 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário Apresentante: COOPERATNA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUlS ALVES - CREDIAL
VES Data Vencimento: 17/06/2012 Valor. 5.800,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41708 Endereço: Rua Oito Peschke n" s/ no, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: COOPERA-

TNA CRED. RlJRALINTER SOLID. LU1SALVES - CREDIALVES CNP): 04.430.100/0001-09 Número doTí
tulo: 4300-400-2009-849 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: COOPERATlVA
CRED. RURAL INTER. SOLID. LU1S ALVES - CREDIALVES Data Vencimento: 1lI06/2012 Valor. 5.000,00
Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 24:14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41621 Sacado: ODAIR FERNANDES SAMPAIO CNP� 15.296.280/0001-02Endereço: EstradaAlto
Guararú Mirim ne s/n, Alto GuararúMirim, 89108-000, Massaranduba Cedente: GRAFlCA GUARAMlRIM
IlDA CNP): 78.218.187/0001-91 Número do Título: 10920-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apre
sentante: GRAFlCA GUARAMlRIM IlDA DataVencimento: 05/12/2012 Valor. 430,00 liquidação apõs a

intimação: R$12,25, Condução: R$ 50,76, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41622 Endereço: Estrada Alto Guararú Mirim n' s/n, Alto Guararú Mirim, 89108-000, Massa
randuba Cedente: GRAFlCA GUARAMlRIM IlDA CNP): 78.218.187/0001-91 Número do Título: 10920-2
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:.GRAFlCA GUARAMlRlM IlDA Data Vencimento:
12/12/2012 Valor: 430,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 50,76, Diligência: R$37,6O,
Edital: R$15,00

>

Protocolo: 41416 Sacado: PRlCIlADENISE BASTIAN CPF: 037.589.019-0 I Endereço: Rua 28 deAgos
to n" 3060, Centro;89270-000, Guaramirim Cedente: BVFINANCElRA S/ACEI CNP): 01.149.953/00m-
89 Número do Título: 530219755 Espécie: Cédula de 'Crédito Bancário por Indicação Apresentaote:
CLS ORGANlZACAO E ADMINlSTRACAO DE DOCUMENTOS LTDA Data Vencimento: 08/07/2012
Valor: 18.959,38 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$24,50, Edital:
R$15,00

Protocolo: 41610 Sacado: REGINA SCHERER CPF: 061.520.019-27 Endereço: Rua Clara Borinelli ne 193,
Rancho Bom, 89275-000, Sciuoeder Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E lNVESTlMENTO
CNP): 07.707.650/0001-10 Número do Título: 200117921875 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por in
dicação Apresentante: PORD\L DE DOCUMENTOS SA Data Vencimento: 23/06/2012 Valor. 13.400,00
Liquidação apósa intimação: R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41619 Sacado: ROBERTO CABWS BALOCKCPF: 739.401.519-04 Endereço: Rua Rio de Janeiro
n' 95, Schroeder I, 89275-000, Schroeder Cedente: BVFINANCEIRA SIA CE! CNP): 01.149.953/0001-89
Número do Título: 131026049 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO
SCHUlZE EADVOGADOSASSOOADOS DataVencimento: 24/09/2009 Valor. 31.668,40 liquidação após
a intimação: R$12,25, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41224 Sacado: SIDNEY ROGERIO TOMASl CPF: 577.716.009-30 Endereço: Rua Ferdinando
Campigotto Primo n" 255,Aval, 89270>000, Guararnirim Cedente: AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMEN
TOS ELETRO-ElEfRONI CNP): 03.895.171/0001-14 Número do Título: 5759/3 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARM!IRJM DataVenci
mento: 20/0112013 Valor. 1.996,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 24,50, Edital: R$15,00

P;�;���i��-�;�9�s,;;';;d�:TRANSONI-TRANsrow-m;AcN'Pi:-;5�6i2õ;-ioo;;;:;-õfud��;ii���:
dro Hackbarth ne 60, Aval, 89270-000, Guaramirim Cedente: FRONTAL PECAS E SERVIÇOS PARA CAMI
NHOES IlDACNP): 07.324.328/0001-02 Número do Título: 1124/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercan
til por indicação Apresentante: BANCO SAND\NDER (BRASIL) SA Data Vencimento: 22/01/2013 Valor:
850,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41704 Sacado: VALDIR MELCHlORElTO CPF: 222.348.299-68 Endereço: Rua Bracinho n'
s/n, Braço Direito, 89108-000,Massaranduba Cedente: COOPERATlVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUlS
ALVES - CREDIALVES CNP): 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-2014-2012-233 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: COOPERATlVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LU1S AL
VES - CREDIALVES DataVencimento: 14/08/2012 Valor: 3.339,71 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 41713 Endereço: Rua Bracinho n" s/n, Braço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente: CO
OPEMI1VA CRED. RURAL INTER. SOLID. LU1S ALVES - CREDIALVES CNP): 04.430.100/0001-09 Número
d<t-Título: 43000509200800090Espécie: Nota de Crédito RuralApresentante: COOPERATlVACRED. RURAL
rNTER. SOLID. LU1SALVES - CREDIALVESDataVencimento: 16/0112012 Valor.IO.000,00 liquidação após
a intimação: R$12,25, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41546Sacado:VICENTlNARODRlGUESCORDEIRO DA SILVA CPF: 628.171.409-15 Endereço:
Rodovia Guilherme )esen n" s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: )AVEL)ARAGUAVElCULOS
PECAS SERVICOS LTOA CNP): 79.501.862/0001-58 Número do Título: 0042903005 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AG�NCIA GUARAMlRlM Data Vencimento:
25/0112013 Valor. 186,00 liquidação apósa intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$37,6O,
Edital: R$15,00

Protocolo: 41048 Sacado: VIDRAÇARIA LC LTDA ME CNP): 03.870.093/0001-01 Endereço: Rua Athanasio
Rosa ne 130, Centro, 89270-000, GuaramirimCedente: KN.D. PRES1ADORADE SERVIÇOS lllJAMECNP):
05.525.319/0001-54Número do Título: 638/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/0112013 Valor: 549,50
liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 19 de fevereiro de 2013.

CHRIS1i\JNGEtITU.EWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jaraguá do Sul

Uma atenção ao banheiro público
Usuários reclamam
da situação precária
da estrutura na

praça. Prefeitura

planeja melhorias

I���!!�... J?� ... �.!!.�.....

Bárbara Elice

Se bater aquela vontade de ir
ao banheiro, em pleno Cen

tro de Jaraguá do Sul, o que fa
zer? Uma opção seria recorrer ao
sanitário público na Praça Ange
lo Piazera, mas é desconfortável
usar um vaso sanitário com o

assento quebrado ou não conse

guir trancar as portas, que estão

depredadas. Além disso, a janela
está quebrada, há vazamento no
mictório e as latas de lixo são bal
des de tintas improvisados.

Todos os dias, às 8h, o auxiliar
de serviços gerais, Cesar Iohann,

lava os banheiros com água e sa

bão. No período da tarde, ele ain-
/ da volta duas vezes ao local para
passar o pano com desinfetante.
"O pior dia é sexta-feira, das Uh
às 13h. Chega a fazer fila naporta
por causa da feira, aí eu ouço as

reclamações", disse Johann.
O problema está no cuida

do com o local durante o uso.

Há papel higiênico no teto e no

chão. Duas trancas foram arran

cadas das portas. Não há pla
ca que mostre qual banheiro é
masculino ou feminino, pois a

informação está escrita à mão
no caixilho da porta. "Está pre
cário e má! iluminado. Esse es

tado de má conservação, hoje,
não atende às necessidades
mínimas de .quem frequenta
a praça e o museu", afirmou o
secretário de Urbanismo, Ronis
Roberto Bosse.

Segundo o feirante Edson José
Petri, apesar dos problemas na

estrutura, ainda é possível usar os

banheiros. Contudo, para a gari
Nadir Júnior, a qualidade da estru
tura é péssima e hámuito que ar

rumar. "Falta organização e higie
ne. Se tivessemmais cuidado, um
banheiro público seria suficiente,
mas não é", afirmou.

Desde o início do ano, houve

apenas uma ligação para a Ou
vidoria da Prefeitura de Iaraguá
do Sul a respeito do banheiro

público. O pedido era que co

locassem mais banheiros na ci

dade, além de uma pessoa que
cuide da segurança no local.

o banheiro �stá
precário. Esse estado
de má conservação não

. atende às necessidades
mínimas de quem
frequenta a praça.
Bonis Bosse,
secretário

Planejamento pretende reformar local
O Instituto de Pesquisa e Pla

nejamento Físico-territorial de

Iaraguá do Sul (Ipplan) está de
senvolvendo um estudo sobre as

condições de pontos da cidade.
O objetivo é averiguar a estrutura
dos locais e planejar asmelhorias.

UÉ um projeto demorado deve le
var no mínimo seis meses. Agora
estamos dando ênfase aos pontos
de ônibus, que são mais urgentes
_no ciclo demelhorias" explicou o

presidente do Ipplan, Benyamin
Parham Fard. Quando o projeto

estiver pronto, o orçamento será

repassado para a Secretaria de
Obras e Serviços Públicos (Se
mob). Se a pasta não aprovar o

orçamento, o projeto poderá ser

repassado para a Fundação Cul
turallicitar a obra.
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SITUAÇÃO Vaso sanitário não possui assento
para os usuários e porta não tem fechadura

Melhorias no banheiro
do Terminal Urbano

Depois de reportagem pu
blicada no dia 23 de janeiro
pelo OCP sobre a péssima situ
ação dos banheiros no Termi
nal Urbano, houve melhorias
no local. Para a auxiliar de ser

viços gerais, Ivonei Aparecida'
Pereira, o maior problema' não
é a precariedade da estrutura,

mas a falta de educação dos
usuários. "Falta respeito com as

pessoas que limpam aqui. Eu
já cheguei de manhã e encon

trei fezes na parede. Hoje, uma
mulher reclamou que eu estava

limpando lá fora. Não dá, tem
que ter mais respeito com a

gente", disse.

EDITALDE INTIMAÇÃODEmorssro
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, e/co artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 238332/2013 Sacado: DANIELPAUW RAMOS Endereço: RUAINGO BLUNK, 60 - ESTRA·
DANOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-368 Cedente: BVFlNANCElRASACREDITO FINANCIAMEN·
TO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 540231497 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$2.032,34 - Data parapagamento: 22/02/2013-Valor total a pagarR$2.575,97Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 2.032,34 . Juros: R$ 466,76 Emoltnnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$17,02

Apontamento: 238147/2013 Sacado: JOAO BUENOS Endereço: RUABARAORlO BRANCO 862 - CENlRO
- JARAGUADO SUL-SC - CEPo 89251-400 Cedente: BONATIlMAIERlAL C IlDAME Sacador: - Espécie:
DM! - N"TItulo: ll08 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 686,00 - Data para pagamento: 22/02/2013-
Valor total a pagarR$758,32 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 686,00 - juros: R$ 2,51 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 9,96

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL ES1ADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380·Centro

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

R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 238330/2013 Sacado: ANDREW MOSSHEfTI Endereço: RUA MAJOR JUDO FERREIRA
120 - VIlA IAlAU . Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-210 Cedente: BV FINANCEIM S/A- CEI. Sacador:
- Espécie: CBI - N"TItulo: 197001084·Motivo: falta de pagamentoValor R$ 1.456,52 . Data parapagamen
to: 22/02/2013- Valor total a pagar R$I.638,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.456,52 - Juros:
R$106,.32Emolwnentos:R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23, !O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 238331/2013 Sacado: DEVAIR CAE1l\N0 ALVES Endereço: RUA DOMINGOS PiNACLETO
GAR0A4915 - SANTOANTONIO - Jaraguá do Sul-SC- CEP: 89266-300 Cedente: BVFINPiNCEIMS/ACFI
Sacador. - Espécie: CBl- N'Tirulo: 251012285 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.717,61 - Data para
pagamento: 22/02/2013- Valor total a pagarR$2.261,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.717,61

. - Juros: R$ 458,02 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23;10 Condução: R$ 24,50 . Diligência:
R$25,71

Apontamento: 238333/2013 Sacado:ANTONIOALEXDRESCH Endereço: RUAMANFREDOSHAillACH,
53 - CENTRO - CORIIPA-SC - CEP: 89278·000Cedente:BVFINANCEIRA SACREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Sacador. - Espécie: CBI - N"TItulo: 251017449 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.297,27 - Data para pagamento: 22/02/2013-Valor total a pagar R$1.713,86 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.297;27 - Juros: R$ 305,29 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$

-

24,50 - Diligência: R$ 51,45 .

Apontamento: 23799112013 Sacado: EVANIRMUlLER Endereço: RUA LUIS BORTOUNI 643 - JARAGUA
DO SUL - CEP Cedente: BOMBAS DIESELPARANA lIDA Sacador. - Espécie:DM! - N"Titulo: 006599/2
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 500,00 - Data para pagamento: 22/02/2013- Valor total a pagar
R$577,28 Descríção dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 1,16Emolumentos: R$12,25 . Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27Apontamento: 238004/2013 Sacado: APARECIDO DONIZETI GONCALVES. Endereço: RUA FRANDSCO
PPiNSTEIN 340 - JOAO PESSOA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89257-540 Cedente: SL SERVlCOS DE CO
BRANCAS LIDA Sacador. - Espécie: DM! - N'Titulo: 003/05·APD - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
235,00 - Data para pagamento: 22/02/2013- Valor total a pagar 11$319,40 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 235,00 - Juros: R$ 0,54 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23, !O Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 238111/2013 'Sacado: FlAvMAQ lIDA ME Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO
2700 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente:ALBERfON GASES INDUST.IlDA ME Sacador.
- Espécie: DM! - N" Titulo: ll80 . Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 500,00 - Data para pagamento:
22/02/2013-Valor total a pagarR$576,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 1,83
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$14,71

Apontamento: 238109/2013 Sacado: BALMAQ EQUIPAMENTOS IlDA Endereço: R BARAO DO RIO
BRANCOSL03320-CENlRO·JARAGUÁDOSUL-SC-CEP:89251-4OOCedente:KJ-KFACTORINGSERv'
CON= lIDA Sacador. GABRIELAUGUSTO HUBERCOLCHAO Espécie:DM! - N"TItulo: 433-02 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 820,00 - Data para pagamento: 22102/2013-Valor total a pagarR$893,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 820,00 - Juros: R$ 3,28 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237957/2013 Sacado: GUSIAVO BORGES DE SOUZA Endereço: RUA JOAO PIANIN·
CHECK 1371 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Cedente: DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO
DE SERVlCOS Sacador. - Espécie: DM! - N" Titulo: 0000597312 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
925,00 - Data para pagamento: 22/02/2013- Valor total a pagar R$1.oo5,96 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 925,00-- Juros: R$ 2,46 Emolumentos: R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$_
24,50 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 238ll0/2013 Sacado: BAIMAQ EQUIPAMENTOS IlDA Endereço: R BARAO DO RIO
BRANCO SL 03 320 - CENlRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-400Cedente: KJ-K FACIORINGSERv.
CONSUIT. lIDA Sacador: GABRIELAUGUSTO HUBERCOLCHAO Espécie:DM! - N"TItulo: 433-04 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 820,00 - Data para pagamento: 22/02/2013-Valortotal a pagarR$893,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 820,00 - Juros: R$ 3,28Emolumentos:R$12,25· Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 238225/2013 Sacado: INDUSTRIA QUIMICAREUNIDAS Endereço: RUA BARAO DO RIO
BRANCO 309 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254·400 Cedente:WXCOMERDO INTERNACIONAL lIDA Sa
cador. - Espécie:DM! - N'Titulo:672/1-Motivo: falta depagamentoValor. R$ 723,05 - Data para pagamen
to: 22/02/2013-Valor total apagarR$795,75Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 723,05 - Juros: R$ 2,89
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 238091/2013 Sacado: CUBlCO INDUSTRIA DE MAQUINAS lIDA Endereço: RUA JOAO
JANUARIO AYROSO 1890 - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89253-100 Cedente: BAUMANN INDUSTRIA E CO
MERDO DE ACOS IlDA Sacador: - Espécie: DM! - N" Titulo: 54647 3/3 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 928,32 - Data para pagamento: 22/02/2013· Valor total a pagarR$1.005,04 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 928,32 - Juros: R$ 2,16 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução:

1111111
I ! ii 'I Ij

Apontamento: 238233/2013 Sacado: JACKSON SACZUC FARIA Endereço: RUA INGO BLUNK, 255 - ES
TRADA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC . CEP: 89254-368 Cedente: OFICINA MEC BAUMANN lIDA ME
Sacador. - Espécie: DM! - N"Titulo: 1024-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 238,59 - Data para pa
gamento: 22/02/2013-Valortotal a pagarR$317,68Descrição dos valores: Valor do título: R$238,59· Juros:
R$ 2,22 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 238131/2013 Sacado: LOURDESNEITZELME Endereço: RUAPADREALBERTOJACOB 478
. Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-280 Cedente: OESACOM EREPRES IlDA Sacador' - Espécie: DM! - N"
Titulo: 2665315B - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 413,52 - Data para pagamento: 22/02/2013-Valor
total a pagarR$489,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 413,52 - Juros: R$ 1,51 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con�ução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

'

--------------------------------------_.-_---_-------------------------------------:--------------------------------_--------

Apontamento: 238166/2013 Sacado: MARCIO NELSON GAIllNAFlLHO Endereço: AVPREFEITOWAL·
DEMARGRUBBA3841- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-501 Cedente:MUITlPO PINTURAELETROS
TATlCA lIDA Sacador. - Espécie: DM! - N" Titulo: 224 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.781,62
- Data para pagamento: 22/02/2013- Valor total a pagar R$I.B74,32 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.781,62 - Juros: R$ 4,15 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 238098/2013 Sacado: RODIVA'INDUSTRIAMlITALURGICA IlDA Endereço: RUA ClARA
SCHEREINER VEREINE 198 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-357 Cedente: TRAPILBOR INDUSTRIA DE
ARTEFATOSDE BORRACHAlID Sacador: - Espécie:DM! - N"TItulo: 6662-3 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 584,20 - Data para pagamento: 22/02/2013- Valor total a pagar R$669,49 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 584,20 - Juros: R$I,36 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência:R$ 24,08

Apontamento: 237883/2013 Sacado: SAlEIE AVIIA DE ALMEIDA Endereço: RUA JOAO AGUSTINHO
FABIANO 140 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-794 Cedente: INFRASUL - INFRAESTIlUTURAE EMPRE·
ENDIMENT Sacador. - Espécie:DMI - N'Título: 0210650008 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$317,16
. Data para pagamento: 22/02/2013- Valor total a pagar R$397,45 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 317,16 - Juros: R$I,79 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência: R$18,65

Apontamentó: 238140/2013 Sacado: VANl APARECIDA MORAIS Endereço: SERVIDAO 262 RECANTO
DA SAUDADE - NOVABRASlI1A - Jaraguá do Sul-SC . CEP 89250·000 Cedente: INSTITUICAO COMU
NlTARlA DE CREDITO BLUMENAU SOUDARlEDADE - ICC BLUSOL Sacador: .. Espécie: CI - N" Titulo:
20120522-03 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.337,61 - Data para pagamento: 22/02/2013- Valor
total apagarR$2.541,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.337,61 . Juros: R$129,34Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado na jornal "OCorreio do Povo", na data de
19/02/2013. Jaraguá do Sul (sq, 19 de fevereiro de 2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 19

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ClilDa de Verão

Chuva deixou um rastro de estragos
Defesa Civil interditou duas casas em [araguá
do Sul devido a risco de desmoronamento -

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor e Carolina Veiga

I\. Defesa Civil registrou mais
Ilde 40 ocorrências de danos
em 14 localidades e interditou
duas casas em Jaraguá do Sul,
devido ao forte temporal do úl,
timo domingo. Os imóveis ficam
na RI 97, no Bairro Iaraguá 99.
Um deles estava vazio e no ou

tro os moradores não poderiam
permanecer no local. Eles foram

para casas de parentes,
Na Tifa Martins, a chuva

deu um susto numa família na

casa 186 da Rua Primavera. O

que era garagem e jardim ago
ra é um amontoado de telhas e

pedaços de madeira. O desabá
menta da estrutura aconteceu

"
De repente, tudo
veio abaixo. Eu

estava no quintal,
vi tudo, mas na

hora dá um branco,
fiquei paralisada.

Lúcia Rosa,
aposentada

por volta das 19h30 de domin

go, quando a moradora olhava
o céu com aflição. "A chuva játi
nha parado, nem ventava mais,
e de repente tudo veio abaixo.
Eu estava no quintal, vi tudo,
mas na hora dá um branco, fi
quei paralisada", conta a apo
sentada Lúcia Rosa, de 60 anos.

A garagem caiu sobre o carro,

que teve os vidros quebrados e o

teto amassado, e algumas telhas
da casa também voaram. A fita,
amarela e a placada Defesa Civil
na porta alertam para a interdi

ção do local. "Deixaram eu ficar
na casa, mas me orientaram a sair

quando tiver uma chuva forte ou
trovoada", disse amoradora.

As árvores da RuaAfonso Ben

jamim Barbi também propicia
ramum espetáculo,mas deixaram
as residências sem 'energia por
cerca de duas horas. ''As folhas ba
tiam nos fios e tinhamuita faísca.

Algumas caíram e outras tiveram

qúe ser cortadas para não darpro-
blema", conta a moradora Marle
ne Rosa dos Santos, de 62 anos.

Em Massaranduba, duas ca

sas fqram destelhadas na noite Quem chega na EscolaMaria
de domingo. Dois cômodos da Nilda Salai Stahelin, no Bairro

resídêneía do bairro Butuca, fo- Tifa Martins, vê o muro caído

rarn atingidos e a família deve no chão. As telhas quebradas do
deixar o local em breve. No bairro ginásio ficaram espalhadas pelo
Guaranimirim o destelhamento' pátio e os funcionários se empe
trouxe alguns danos a uma resi-

-

nham em lavar as salas de aula

dência da Rua Haroldo Laffin. para tirar a água que entrou pe
las portas e janelas. Esse foi o re-
flexo da passagem do temporal
de domingo por Jaraguá do Sul.
A Defesa Civil interditou a uni

dade, que suspendeu as aulas
de 800 estudantes até amanhã. _

A orientação da Defesa Ci
vil é que as pessoas que moram
em locais de risco, como mor

ros e beiras de rio, saiam das
moradias caso perceberem si
nais de insegurança. O telefone
da Defesa Civil é 0199.

EDUARDO MONTECINO

DANOS A cobertura da quadra da Escola Maria Nilda Stabelin foi danificada

Escola de [araguá suspende as aulas
''A força da chuva era tama- ''A princípio, as aulas serão

nha que a águaentroupaidebai- retomadas na quarta-feira, mas
xo das portas e pelo vão do teto", tudo depende do trabalho e da
contou a diretora da Escola, Car- avaliação da Defesa Civil", in
laMaria Deretti. Quatro das sete formou a diretora. Ela contou

salas de aula do piso superior que na tarde de domingo, mui
ficaram alagadas, o que causou tos pais e professores se infor

infiltrações e pode comprometer mavam sobre a situação atra

a estrutura. Engenheiros da Pre- - vés das redes sociais e ontem

feitura de Jaraguá do Sul ainda muitos ainda telefonavam para
avaliam a gravidade da situação, saber da interdição da unidade.
e uma equipe começou ainda na Para confirmar o retorno das
manhã de ontem a retirar os en- aulas, os pais podem ligar para
tulhas da destruição. a escola: 3273-0057.

Falta de energia elétrica na região
A Celêsc identificou problemas na rede elétrica em Iaraguá

do Sul, Guaramirim, Schroeder e Corupá. O telefone de aten
dimento está congestionado por causa do grande número de

ligações que partem de 'todos os bairros de Iaraguá do Sul. Se

gundo O gerente regionalLuizMelro,duasequipes de SãoBento
do Sul e uma de Blumenau chegaram a Jaraguá do Sul ontem

para ajudar no restabelecimento do sistema de energia elétrica.
"Estamos recebendo ligações o dia todo, por causa de todos os
tipos de problema. Já sabemos onde há interrupção do serviço,
mas o trabalho é demorado, precisamos olhar caso a caso e per
correr toda a linha", explicou, reforçando que não há previsão
para que todo o sistema esteja restabelecido.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bueiros entupidos
A lama tomou conta das ruas em alguns pontos da cidade

A tempestade que caiu so

bre Iaragua do Sul no início da
noite de domingo deixou estra

gos em alguns pontos isolados
da cidade. Em dois deles, as

comunidades estão revoltadas.

Segundo os moradores, antes

da construção de' loteamentos

próximos aos locais atingidos,
os alagamentos não existiam.
A principal queixa é à instala

ção de tubos pequenos demais

para o escoamento do volume

de água existente.
As famílias Marcarine Piske,

vizinhas na Rua Pastor Albert
Schneider, na Barra do Rio Cer

ro' tiveram os terrenos tomados

pelo lamaçal que desceu do lo
teamento localizado há, poucos
metros de distância. Segundo
José Marcarin, com o excesso de
chuva e com a água que escorria
morro abaixo, a tubulação não
resistiu e a água transbordou,
atingindo as residências proxí-

mas, "Isso não acontecia. A tubu

lação do loteamento não com

porta a quantidade de água que
desce domorro, que cai da chuva
e que vem dos lotes", explicou.

Osmar Piske, de 55 anos, ao

perceber que a água que vinha
da rua estava subindo em de

masiado, utilizou tábuas com

borrachas para evitar que ela
entrasse na residência e teve

êxito. Mesmo assim, a lama

'atingiu a calçada e, durante a

manhã de ontem, Piske utiliza
va mangueira e esfregões para
limpar o local com a ajuda dos
familiares. Ele mora no local há
mais de 30 anos e nunca tinha

passado por nada parecido até
a construção do loteamento.
"Desde essa obra o problema
tem sido recorrente quando
chove", concluiu.

Segundo o secretário da
Defesa Civil de Iaraguá do Sul,
Marcelo Prochnow, ainda não

LÚCIOSASSI

o problema se repete
,

�

no Bairro Jaraguá'99
No Bairro Jaraguá 99, o pro

blema com os alagamentos, que
segundo os moradores começa
ram a acontecer após a constru

ção de loteamentos residenciais,
se repete. Lá, para tentar ame

nizar a sujeira Elas espessas ca

madas de barro da Rua Arduino

Perine, a dona de casa Solange
Baumgertel, de 39 anos, varria a

lama acumulada na calçada em .

frente à residência ondemora.
A comunidade, de acordo com

o presidente da Associação de
Moradores do Iaraguá 99, Laudir
Dalpiaz, reivindica a solução do

problema através da construção
de um muro de contenção en

tre o loteamento mais baixo e o

mais alto e-a troca da tubulação.
Segundo Dalpiaz, os alagamentos
iniciaram após o aterro do novo

loteamento. Ele diz que a tubu

lação utilizada pela construtora

possui bitola inferior a que já exis
te na região onde estão as residên
cias antigas. ''Além de colocarem

uma tubulação que não suporta
a pressão da água, eles também
cortaram as matas do morro e

aterraram poções de água", infor
mau. Para o presidente do bairro,
os alagamentos são consequ
ência da falta de planejamento.
O engenheiro da Protage Urba

nismo, empresa responsável pela
construção do Loteamento 25 de
Julho, Felipe Ioenck, garantiu em

visita ao .local durante a manhã
de ontem, que se forem consta

tados erros de.planejamento da

execução dos sistemas de drena

gem da obra" os danos à comu

nidade serão ressarcidos. "Se foi

'equívoco da obra, vamos arcar

com os custos", garantiu. Entre
tanto, segundo ele, a princípio o

projeto para a construção da rede
de drenagem está corteto.

_

Tanto a Defesa Civil quanto a

Secretaria de Obras só consegui- '

riam emitir um parecer sobre a si

tuação após visita agendada para
tarde de ontem no Iaraguá 99:

é possível saber exatamente se

o problema no local está rela
cionado à tubulação. ''A princí
pio, a água da chuva arrastou o

barro vermelho dos aterros do
loteamento e levou até as casas

que ficam em áreas mais bai
xas", afirmou.

Para saber exatamente a

causa do problema, é preciso
que' seja concluído o relatório
da visita técnica realizada on

tem no local.-

J
j

Assista ao vídeo
com imagens da
chuva em www.

ocponline.com.br
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SUJEIRA-
O aposentado
OsmarPiske
ficou com a casa

cercada pela lama

Recomeçar
Família perdeu tudo por causa de alagamento
A família formada por Clau

dia Nunes dos Santos, 20 anos, e
Tiago Jesus dos Santos, 24' anos,
nem bem começou e já precisa
recomeçar. Eles moram-na RUa

Papa Pio XII, no Iaraguá 99, e

tiveram boa parte dos móveis
e eletrodomésticos danificados
com a água que invadiu a resi
dência. Os alimentos da compra
40 mês de .fevereiro também
foram tomados pela água bar-

renta e precisaram ser jogados guimos retirar o berço", afirmou
no lixo. Até o final da manhã de, Claudia. A -mãe de Santos, Noeli
ontem, o casal ainda esperava a

geladeira secar para ver o tama
nho real do prejuízo.

A principal lamentação de

Claudia era a sujeira nas roupas
da filha do casal, de pouco mais
de um ano. Eles não conseguiram
erguer a cômoda e a água acabou
atingindo as roupas, fraldas e

brinquedoS.- "Pelo menos conse-

Nunes, 48 anos, que mora em

uma residência na frente da do
casal, também perdeu boa parte
dos objetos que conquistou fios
últimos anos, entre eles o refri

gerador comprado à prestação. '

"Pagamos apenas três parcelas.
Estamos rezando para, que vol
te a funcionar depois de seco",
afirmou.

'

LÚCIOSASSI

CASAL

Tiago e

Claudia

observam
as paredes

ainda com as

infiltrações
causadas peIã
forte chuva
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.Jara ádo ui

DICprende
possível líder
de facção

Homem estaria envolvido com detentos
da Penitenciária de São Pedro de Alcântara

JARAGUÁ DO SUL
....... .

bate a entorpecentes. "Testemu
nhas informaram que nos quatro
dias em que está em liberdade,

Suspeito de ser um dos man- o acusado já reorganizou todo o

dantes dos atentados em tráfico de drogas em Iaraguã do
Santa Catarina, Carlos Andrei Sul, comandando assaltos e fur
Alves Rosa, de 40 anos, foi preso tos", afirmou o delegado respon
pela Polícia Civil em Jaraguá do sável pelaDIC, Eric Uratani,
Sul na tarde de ontem. Conhe- Tigrinho não quis dar en

cido como Tigrinho, ele teria se trevista, mas em depoimento à
envolvido com o grupo crimi- polícia negou qualquer envol
noso na Penitenciária de São vimento com o tráfico de dro
Pedro de Alcântara, na região gas e com a facção criminosa.
metropolitana de Florianópo- Ele foi levado pela Deic a ou

lis, onde há seis anos cumpre tra unidade prisional não in
pena por tráfico de drogas. Rosa formada, e nos próximos dias
ganhou a liberdade há quatro

.

deve sér transferido a uma pe
dias, quando foi beneficiado na nitenciãría federal.
progressão de pena e iniciou o

regime aberto.
A Diretoria Estadual de In

vestigações Criminais (Deic)
teria provas concretas do en

volvimento de Tigrínho com os

atentados que assolam Santa
Catarina desde 30 de janeiro.
A Deic pediu auxílio à Divisão
de Investigação Criminal (DIC)
de Iaraguá do Sul para cumprir
o mandado de prisão.Tigrinho
foi detido em frente ao Fórum,
onde se apresentou para assi
nar documentos, e será acusa

do por formação de quadrilha.
O homem já estava sendo

investigado pela Polícia Civil de

Jaraguá por envolvimento no

incêndio a um ônibus na divi
sa com Pomerode, no início de

fevereiro, e pela equipe de com-

Débora Remor

Prisões no
Estado

Nâ 'semana passada, as po
lícias Civil e Militar prenderam
mais de 140 pessoas acusadas
de envolvimento com a facção
críminosa.. entre elas, Quatro
advogados. Duas advogadas es

tão no Presídio Regional de Ia
raguá do Sul. Segundo o diretor
da unidade prisional, Clever
son Dreschler, elas estão sendo.
tratadas como qualquer outra
detenta. "Temos muitos presos
que dizem ser do grupo organi
zado' mas não vemos nenhum
com perfil para pedir a transfe
rência para penitenciárias fede-
rais", disse Dreschler.

-

SUSPEITA Segundo a Polícia, Tigrinho estaria
.

envolvido com tráfico e ataque contra ônibus

ASsista "ao 'vídeo da. prisão
www.ocponline.com.br

Ataques na região
•Um ônibus foi incendiado nanoite de 2 de fevereiro, na divisa
de Iaraguá do Sul com Pomerode. O coletivo estava estacio
nado em frente à casa domotorista, que acordou assustado
com o barulho e não teve tempo de salvar o veículo.

• Dois homens em umamoto jogaram uma garrafa com
álcool num ônibus estacionado no pátio de um posto de

combustíveis, no Bairro Guamiranga, em Guaramirim,
no dia 15 deste mês. Uma testemunha conseguiu conter
-o fogo, impedindo que as chamas se alastrassem.
• Um segurança evitou que um ônibus da empresa Trans

pantanal, de Schroeder, fosse alvo de dois homens, com
moto e um galão de gasolina, namadrugada do último
sábado, dia 16, no Bairro Sossego. A presença do funcio
nário assustou os bandidos, que tentaram escondera -

combustível e fugiram sem provocar danos.

. Trânsito

. Caronamorre emotorista é preso
A terceira vítima fatal do

trânsito de Iaraguá do Sul este
ano, Alesson Rodrigues Flor
da Silva, de 19 anos, foi sepul
tado na manhã de ontem, na
cidade Fazenda Rio Grande,
nó Paraná. Alesson era o pas
sageiro de um Gol que bateu
num poste de energia elétrica
naRuaBerthaWeege, na Barra

do Rio Cerro, na madrugada
de domingo. O jovem foi arre
messado para fora do veículo
emorreu na hora.

O motorista, de 20 anos, e

outro passageiro, de 18, tive
ram ferimentos leves e foram
conduzidos pelos Bombeiros
Voluntários ao Hospital São

José. O condutor fez o teste de

alcoolemia, que indicou 0,52
mg/L. A carteira de habilita

ção está vencida há mais de
um mês e o documento do
veículo também' estava atra

sado. Ele foi levado ao Presídio

Regional de Iaraguá do Sul e
indiciado pelos crimes de em
briaguez ao volante, lesão cor-

. poral e homicídio culposo. I' I

Acidente

Motorista
estána.UTI

Permanece internado na UTI
do Hospital São José, o mo
torista da Blazer que colidiu
contra uma Ranger, na Rua
Walter Marquardt por volta
das 18h de sábado. Evandro

Krueger, de 39 anos, não era

habilitado, estava sem o cinto
de segurança, bateu a cabeça
no vidro e.ficou preso nas fer

ragens. O condutor e a passa
geira do outro veículo usavam
cinto de segurança e tiveram

apenas ferimentos leves .

Golpe
Mulherperde

R$ 5mil .:

Umamulher de 49 anos foi ví
tima do golpe do falso seques
tro e perdeu R$ 5 mil, no início
da tarde de ontem, em Guara
mirim. Os golpistas disseram
ter sequestrado o filho da
vítima e pediram resgate, que
foi depositado numa conta
corrente. Quando voltou para
casa, amulher encontrou o

filho, que estava trabalhando
.

no momento do golpe.

Assalto

Vítima é

{agredida
No fim de semana, umhomem
de 49 anos foi agredido a paula
das por um assaltante no Cen
tro de Corupá, e teve suamoto
roubada. Depois de receber
atendimento, a vítima acionou
a PolíciaMilitar, que localizou
amoto já sem placas náRua
Almirante Barroso. O acusado,
de 33. anos, tentou se esconder,

. mas foi detido e encaminhado à
- Delegacia. .

EDUARDO MONTECINO

VIOLÊNCIA
Corpo de
Alesson foi
arremessado

para fora do

carro depois
da colisão
contra poste,
domingo,na
BeI1;�a Weege
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Juventus

Um pedido por socorro
Gastando R$ 200mil e arrecadando R$13 mil,
Juventus cogitou desistir do Catarinense

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus deu um grito de
socorro na última sexta

feira. Em uma rede social, o di
retor de patrimônio Claudemir

Ruediger, o popular Foguinho.:
fez um desabafo que pegoumui
ta gente de surpresa. Falando e

assinando em nome' de toda a

diretoria juventina, afumou que
o clube poderia abandonar o

CampeonatoCatarinense, càso o

tricolor não angariasse o apoio
financeiro necessário para en

cerrar a competição.
Hoje, o clube tem um gasto

mensal de R$ 200 mil, mras só
arrecada R$ 13 mil, entre 'pa
trocínio, sócios e rendas. Antes
do início do Campeonato Ca-

tarinense, a diretoria do clube
havia orçado em R$ 1,2 milhão
a participação do Moleque
Travesso no certame estadual.
Pretendia amenizar parte des
te custo com a cota de televi
síonamento - R$ 125 mil - e -o

prêmio de R$ 100 mil pago pela
Federação Catarinense de Fute
bol pelo acesso. O restante teria

que ser captado.
A expectativa do clube era

receber parte deste dinheiro
através da administração mu

nicipal. E uma negativa do Po
der Público na sexta-feira foi
o estopim da ação. Polêmica
feita, veio a repercussão e, no

sábado, o discurso no clube já
era outro, mais comedido. No

domingo, após a vitória de 1 a O

sobre o Guarani, a situação já se

desenhava bem melhor.

Após a partida, o presidente
Jerri Luft concedeu entrevis
ta onde afirmava que sair do

campeonato seria um prejuízo
muito maior ao clube, que além
do risco de ser acionado judi
cialmente, ficaria dois anos fora
de qualquer competição. "Não
vamos fazer isso. Tem muita
coisa envolvida e estamos mais
calmos. As coisas vão fluir e nós
vamos conseguir superar essa

I situação", disse Luft.

Tem muita coisa
envolvida e estamos

mais calmos. As coisas
vão fluir e vamos

superar essa situação.
Jerri Back Luft.

pres,idente

o problema.

Segundo o vice-presidente
jurídico do clube, Ricardo Bari
chello, a dívida do Grêmio Es

portivo Juventus hoje é de R$
3,6 milhões, entre passivos tra
balhistas, tributários e dívidas
comuns. São 48 causas contra

o clube tramitando na Justiça,
a maioria delas originada na

década de 1990.

Por este motivo, grande
parte do valor arrecadado
com bilheteria e patrocínios
acaba sendo retido em juízo.
Também por isso, o clube não
consegue obter as certidões

negativas necessárias para
receber verbas públicas, seja
da esfera municipal, estadual
ou federal. Desde que à nova

gestão assumiu o clube, em

dezembro de 2011, nenhuma
ação foi ajuizada.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CONTRAPONTO Dentro de campo, o time de Pingo vai muito bem e já é o quarto colocado no Estadual

Legislação impede repasse de recursos
A falta de auxflio financeiro

da Prefeitura de Iaraguá do Sul,
citadapelos dirigentes do Iuven
tus como um dos motivos para
crise no clube, está amparada
na legislação brasileira. Além
das dívidas trabalhistas, previ
denciárias e outras pendências
que inviabilizariam qualquer
parceria, por lei nenhum órgão
público pode destinar dinheiro
a um time ,profissional, consi
derado como entidade privada,

como é o caso do Moleque Tra

vesso. Diversas decisões do Mi
nistério Público Federal conde
nam a prática, inclusive quando
o apoio financeiro à categoria
principal é maquiado com re

passes 'gordos' para as escõli
nhas dos clubes.

Segundo o prefeito Dieter

Ianssen, a Prefeitura trabalha para
fortalecer o esporte de base.e tam
bém deve incentivar equipes con
sideradas amadoras, tudo, porém,

seguindo critérios e com a trans

parência necessária. "Nenhuma
das últimas administrações fez

repasse. Sou torcedor do luventus,
mas não posso ignorar a questão'
legal. Hoje mesmo (ontem) liguei
para o presidente e passei uma
lista de empresas que podem aju
dar. O que estiver ao meu alcance
e contar com amparo legal vou fa
zer, sem dúvida", disseDieter.

No ano de 2010, chegou a ser
avaliada a possibilidade de a Pre-

feitura municípalízar o Estádio
João Marcatto, assumindo as

dívidas do clube, que na época
estavam estimadas em mais de
R$ 2 milhões. Porém, não foi en
contrada uma alternativa para
que o projeto fosse concretizado
legalmente. A ideia era que, com
a municipalização, a Prefeitura

pudesse auxiliar o time cedendo
o campo para realização dos jo
gos, como acontece em Ioínvíl
le, com aArena.

Natação <:'-

Helena em

segundo
A nadadoraMaria Helena

Eggert conquistou o se-

gundo lugar na prova no-

tturna realizada no fim de

semana, em Bombinhas.
Ela percorreu um trecho
de 1,5 km, na categoria
de nadadores portadores
de necessidades especiais.
Maria Helena é patrocina-
da pelo jornal O Correio
do Povo.

Futsal

Aberturaem

Sehroeder
O 20° Torneio deVerão
de Schroeder inicia hoje,
com três jogos no Ginásio
Alfredo Pasold. A partida
de abertura será eritre
Kiferro e Mecânica Oli-
car, às 19h15, seguida por
Loes versus Nicocelli/Over

Bike/Transporte Maga-
lhães (20hI5) e Real Fort/
Ouro Preto versus Baga/
Asteca/GT Society.

CopaJP
Tecnopan
classificada
A segunda rodada da Copa
João Pessoa/Nova Gera-

ção foi realizada na tarde
de sábado, com quatro
jogos. A rede balançou em
15 ocasiões, perfazendo
uma média de 3,7 gols por
partida. A rodada classifi-
cou a Tecnopan/Belmec/
ABF antecipadamente às
semifinais.

Copa Tricolor
Muitos gols
na rodada

Debaixo demuita chuva,
a segunda rodada da Copa

(Tricolor da Barra/Guarany
foi realizada na tarde de
sábado. Mas isso não foi

empecilho para os atacan-

tes, que marcaram 19 gols
nas seis partidas realiza-
das, umamédia de 3,1 por
partida. A rodada derra-
deira da 1 a fase acontece
no sábado, dia 23.
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Avante!
Henrique Porto
avanteesportes@gmail.com

Ação
Sabre o imbróglio envolvendo a desistência do Iuventus

do Campeonato Catarinense, tenho o seguinte a dizer:
Foi urna irresponsabilidade que desencadeou urna série
de acontecimentos, que tiveram consequências positivas e

negativas. Ameu ver, mais negativas do que positivas (e se
coloco isso aqui, é porque abordei o assunto pessoalmente
com o presidente).Acredito que existam formas e formas de se

comunicar algo. A utilizada passou longe de ser a ideal.

Reação
Certamente a ação teve seu efeito. Graças a ela foi possível
agendar reuniões na cidade, conquistar alguns apoios de fora e.
ganhar tempo para respirar. Porém, Qproblema do Iuventus é

que essas são ações paliativas e logo o clube estará se afogando
novamente. Será que um novo desabafo terá algum resultado?

Jogos Abertos de se
.

o desejo de Jaraguá do Sul sediar os lasc acabou suscitando dúvidas.
Aprincipal delas seria o investimento necessário para trazer o evento.
Importante esclarecer que as verbas para as reformas doArthur
Müller e da pista sintética foram garantidas no ano passado. O R$ 1,2
milhão do governo do Estado viria para custear as demais despesas.

Parce
• "ria.

No sábado, presenciei a
primeira conversa entre
dirigentes do Iaragua
Breakers e do RugbyClube
Iaraguá do Sul. Existe

umapossibilidades das
modalidades unirem forças
emprol de um benefício
comum. É tudomuito
embrionário ainda, mas

.

os esportes compartilham
adversidades.Aprincipal
delas é a falta de um local

para jogos e treinos. As
conversas devemevoluir.

Tryout
Por falar nos Breakers,
a equipe realizou sua
tradicional seletiva
de atletas no sábado.
Os dirigentes ficaram
satisfeitos com o 'material
humano' disponíveL
Inclusive, afirmam ter

sido esta amelhor seletiva
em dez anos de time.
Felicidade compartilhada
pela galera do rúgbi. Como
só dez de 40 atletas foram
selecionados, sobrou .

'matéria-prima' para todos.

Tênis

Nadalvence
. noBrasil

Após se recuperar de grave
lesão, Rafael Nadal voltou
a brilhar em solo brasileiro
e faturou o Brasil Open,
sediado em São Paulo.
O torneio contou com a

presença de 57.405 expec
tadores e bateu recorde de

público. "Ganhar no Brasil

pela segunda vez foi muito
bom. Em 2005, iniciei o

.

meu sucesso e espero
que esta nova conquista
seja semelhante", disse
Rafael Nadal,

INSTITUTO DE ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3370-1867
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Diretor Técnico Responsável CAM·SC 8535

www.ocponline.com.br

Futebol

Naareia,Brasil
se classifica

Após perder para o Paraguai e
digerir a primeira derrota na
história das eliminatórias, o
Brasil venceu o Equador por
11 a 5, garantindo presença no
Mundial de Futebol de Areia. O

destaque da partida foi Bruno
Xavier, que anotou cinco gols. A
Copa do Mundo ocorrerá entre
os dias 18 e 28 de setembro, no
Taiti. Argentina e Paraguai tam
bém representam o Continente .

Lutas

Renan Barão

na espera
Por finalização, Renan Barão
venceu o americanoMcDonald
emanteve o cinturão interino
dos pesos-galos do UFC. Após
o término da luta, o brasileiro
enfatizou o desejo de unificar
o cinturão no duelo contra o

americano Domínick Cruz, que
está retornando de lesão. "Ve-

.

nho fazendo um trabalhomuito
duro. Dorninick Cruz, eu quero
você", declarou o paraibano.
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INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL, INOVAÇÃO DOS MODELOS
DE GESTÃO E VISÃO ESTRATÉGICA.

Destaques:
• Participação do Governo de Santa Catarina - Palestras nas áreas do Planejamento, Agricultura,
Infraestrutura. Saúde, Educação. Assistência Social. Fazenda e Celesc.
• Participação do Governo Federal - Palestra nas áreas da Secretaria de Relações Institucionais da
Presidência da República e_Ministérios da Ciência. Tecnologia e Inovação. Transportes e Cidades.

00

• Participação Especial:
- Tribunal de Contas da União - TCU

Público-alvo: prefeitos. vice-prefeitos. vereadores, agentes políticos, - Tribunal de Contas do Estado - TCElSC
secretários municipais. técnicos municipais. representantes do Estado - Confederação Nacional de Municípios - CNM
e da União e fornecedores de produtos e serviços. • II Encontro do Fórum Parlamentar Catarinense com os Prefeitos.

Acesse também: www.fecam.org.brISiga-nosnotwitter:@FECAM_SClfacebook.com/FECAMSC I Mais informações: (48) 3221-8800
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FLORIANÓPOLIS, 25, 26 E 27/02/2013
CENTROSUl- AV. GUSTAVO RICHARD, S/N - BAIA SUL, CENTRO.

FECAM EGEM

FUNTURfSMO
SECBmRlADE
ESTADO DE TURISMO,
CU1TUUEESPORTE
www.sDLSC.SOUI
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