
Juventus x JEe

Açõesparaurnnap�da
seguraaos torcedores
Para o clássico contra o Joinville, amanhã à tarde,
em Iaraguá do Sul, diretoria do Moleque Travesso
fez algumas alterações para evitar confrontos
entre as duas torcidas no Estádio João Marcatto.

Página 19

Investintentos

Expectativa demelhorias na
qualidade do ensino público
Pacto pela Educação vai garantir a Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba
e Schroeder a continuidade de obras em
andamento e irá financiar novos projetos.
Página 17

Trânsito em Jaraguá do Sul

Começam as pinturas
dos corredores de ônibus
A sinalização das vias centrais de Jaraguá do Sul, que irão organizar o trânsito
com a instalação das vias exclusivas para coletivos e as ciclofaixas, começam
hoje à noite e têm previsão de terminar na madrugada de segunda-feira.

Página

Cultura
Servidores acusam

presidente de
perseguição.

Patricia Moraes

Plenário, página 4
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Comemora hoje 12
anos de atividades
este estabelecimento
,hoteleiro que é um dos

destaques da atividade
em nossa região.

Ice Kar
Com foco nos aparelhos
de ar condicionado
instalados em veículos,
com�mora hoje 17 anos
de atividades. Em nossa

região, no verão, é uma
tortura quando o at

·····Gúndicionado pifa.

,ronatec
O Programa Nacional
de Acesso aoEnsino
Técnico e Emprego
conta com entidades
credenciadas, entre as
quais estão as escolas
federais, escolas da rede
estadual e entidades do
Sistema S. Em 2012, o
Senai havia pactuado
em nossa região 1.215

vagas, que subirão

para 1.935 este ano.

O Senac passará de
880 para 1.568 vagas
pactuadas no mesmo
período. Considerando
estas vagas para cursos

técnicos, somadas com
as 2.100 vagas para
MenoresAprendizes,
temos quase seismil

vagas para cursos

gratuitos, que estão à

disposição dos jovens
que se enquadram
nas normas destes

programas. São
muitas oportunidades,
especialmente para quem
estuda em'eãcola pública.

saber se omercado
't

..
,'.,

"
r

, "�'se sustentara com a

�
.

progressiva redução
.

nos incentivos do IPI
e com os preços dos
combustíveis em um

. �

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

CrescilDento da eeonomía

Oíndice de Atividade Econômi
ca do Banco Central, divulga

do no último dia 20, aponta para
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) do país de 1,64% em

2012. Este índice é considerado um

sinalizador e antecipa o cálculo ofi-

cial que ainda vai demorar e passar
por diversas revisões. No entanto, o
mercado acredita que o número real
está mais próximo de 1%. O FMI e o

Banco Mundial também apontaram
para um número menor em suas úl
timas divulgações.

.

Criatividade
"Viva intensamente sua felicidade". Com essa mensagem na

caixinha de um bombom, a Proma surpreendeu positivamente
todos os clientes do Madalena Cozinha entre os dias 10 e 3 de
fevereiro. A ação teve como objetivo divulgar o Milano Residenziale,
um empreendimento diferenciado, localizado no Centro de Jaraguá
do Sul e com uma exuberante vista da cidade.

Fampesc
A entidade que congrega as Associações de Micro � Pequenas Empresas
empossou Diogo Henrique atera na presidência, como sucessor de
Marcia Manuel da Silveira. Destacamos os empresarios de Iaraguá do

. Sul que fazem parte da nova diretoria: o vice-presidente para Tecnologia
e Inovação, Alessandro Truppel, e o secretário administrativo, Leonir
Zacarias de Souza. Os empresários jaraguaenses têm uma tradição de

participação decisiva na Fampesc, que luta bravamente pelo direitos das
empresas por ela representadas.

.

CONCESSÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

Alenice Indústria Têxtil Ltda,torna público que recebeu da Fundação
do Meio Ambiente de Guaramirim a Licença Ambiental de Operação,
válida por 4 anos, para atividade de Confecções de roupas e artefatos de
têxteis de cama, mesa, copa e banho, com estamparia, localizada na Rua
Rodolfo Tepasse, 111 - Guaramirim - SC, CEP:89.270-000.

INDICADORES ÍNDICE PERÍODO
16.JANEIRO.2013'
21.FEVEREIRO.2013TR

CUB FEVEREIRO.2013
........................................................

ªº�!!iJ>'.\.... �:Q!Q�,,(o: ?}:f.:E.:YE.ªJ!]mº,?Q�.?.
.l\l:�.I.».�� :II::}!º��(o 21.f.:E.:YE.ª_BJIªº,gQ1?
AÇÕES PETR4 17,32 -1,70%

VALE5 34,82 ii" 0,06%
BVMF3 12,95

..... ..� .. :�.,.�2"!0.
�()l!""�9:11: 0,4134 22.FEVEREIRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT .J -1,74%
OURO 1t 0,01%

US$ 115,360
US$ 1576,910

Ç�II�9 . Ç91VII'I14 �l\l:J)'.\. YI',ª,
. Pº�@ ºQM, .. 1!�??1. 1!�7?? :tº}�"(o
Pº�.@TTJ.J.l,: }!��ºQ ?,º�ºQ !Q,�º"!o.
EURO 2&Qlª 2.,f:i92.? ::'.:.:9,)9"(0
LIBRA 3,0089 3,0106 .0,72%

Governo
O governo - especialmente a presidente
Dilma - não perdem ocasião paramostrar
otimismo em relação ao crescimento em

2013 e, principalmente, 2014. A aposta
do governo, no entanto, não está em uma

recuperação do mercado interno e sim numa

recuperação da economiamundial, o que
alavancaria as exportações de commodities
e, por tabela, dinamizaria a economia
interna. No entanto, a probabilidade de isto
acontecer rapidamente é pequena e, por isto,
só temos esperança de um crescimento mais
robusto se o governo finalmente destravar
os investimentos, em especial as concessões
para a iniciativa privada.

FCI
Esta nova sigla se refere à Ficha do Conteúdo
de Importação, que é a grande vilã do
momento e está provocando uma enxurrada
de pedidos de liminares. A FCI deve ser .

preenchida para todo produto que utiliza

matéria-prima importada. Caso o valor do
material importado seja superior a 40%
do preço de venda do produto resultante,
aplica-se o percentual de 4% de ICMS na

operação. O preenchimento desta ficha, no
entanto, significa revelar os custos incorridos
pela empresa e sua margem de lucro e,

portanto, implica na revelação do sigilo
comercial. Até agora.ninguém tem certeza

em relação a como isto vai ficar. Lembrando

que produtos que foram importados ou
adquiridos pelas empresas no ano passado,
não se enquadram nestas regras. Para as

empresas, ficamais um monte de serviço,
desconsiderando todas as outras questões.

Maricultores
O vazamento de óleo em uma subestação
desativada da Celesc já custou à empresa R$
1,25milhão em indenização aosmaricultores
de Florianópolis, por conta dos prejuízos com a

interdição da área em que o vazamento chegou.
Claro que esta conta poderá crescer aindamais.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04738
10 77.146 250.000,00
20 44.713 17.100,00
30 - 45.181' 16.600,00
4° 02.413 16.100,00
5° 37.774 15.200,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1325
05 - 09 - 12 - 25 - 29
30 - 35 - 39 - 41 - 49
51 - 57 - 62 - 77 - 79
83 - 84 - 86 - 87 - 98

MEGASENA
SORTEIO N° 1470
02 - 34 - 36 - 38 - 51 - 55

-

QUINA
SORTEIO N° 3124
28 - 37 - 56 - 59 - 65

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponhne.com.br SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2013 131 OPINIÃO

Editorial

Melhoria da educação, já!
"Qgevemo do Estado lançou ontem o Pacto PelaEdu

cação. O projeto visa investir R$ 500 milhões no

aprimoramento pedagógico dos estudantes e profes
sores.Além disso, o dinheiro será aplicado nas reformas
dàs escolas estaduais.

Amedida só terá eficácia se houver um compro
metimento motivacional aos profissionais da educa
ção em colocar em prática ações que possam garan
tir a formação de estudantes altamente qualificados
para encarar os desafios do mundo profissional,
como também, cidadãos que primem sempre pela
qualidade, ética, disciplina e seriedade na execução
das suas ações.

Atualmente, o cenário educacional brasileiro luta

mação intelectual dos alunos.
Devido ao descaso com os profissionais e as es

truturas, em alguns casos a escola é tratada como

um depósito de jovens e não como centros de for

mação humana que resultem em pessoas com gos
to pelo conhecimento. Infelizmente, pouco temos

para nos orgulhar do nosso sistema de educação.
As ações que despontam como diferenciais, ainda
mais na esfera pública, são realizadas por valorosos
professores que não se abateram com as dificulda
des da carreira e, de forma criativa e profissional,
realizam ações dignas de reconhecimento. Espera
se que esse pacto ajude a padronizar a nossa edu-
cação pelo nível mais alto de qualidade.

.

o cenário educacional brasileiro luta contra
uma série de problemas causados pelo

abandono e não comprometimento de governos
com amellioria do sistema de ensino.

contra uma série de problemas causados pelo aban
dono e não comprometimento de governos com a

melhoria do sistema de ensino. Além da baixa valo

rização salarial, que afasta as pessoas com potenciais
da carreira domagistério, nos últimos anos vimos um
nivelamento por baixo do comprometimento à for-

Charge

É, E:SSA É- BEM
A CARA DO BAASIL !

Do leitor

Maior segurança
/\ pós anos de discussões e

Ilincertezas quanto aos parâ
metros norteadores da valora

ção das multas pecuniárias por
infrações ambientais, em 7 de
dezembro de 2012, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renová
veis (Ibama) editou a Instrução
Normativa n-. 10f,2012, que fi
nalmente regulamenta os pro
cedimentos e critérios objetivos
para fixação dos valores a serem
impostos a título de sanção no

âmbito do órgão.
Ou seja, a Instrução Nor

mativa (lN) Ibama 10/2012
veio tardiamente atender re

ferida previsão legal de modo
a estabelecer, objetivamente,
critérios de fixação de penas
pecuniárias, uma vez que, an
tes de sua edição, o que se tinha
como base era, apenas, o texto

legal do referido Decreto n-.

6.514/2008 (que regulamenta a

Lei de Crimes Ambientais - Lei
n. 9.605/98), que traz em seu

bojo valores de multas variáveis

de R$ 50,00 a R$ 50 milhões,
sem detalhamento dos critérios.

É certo que, por conta de
norma tão aberta, as sanções
até então impostas dependiam
da subjetividade do agente, o
que dificultava e ainda dificulta
sobremaneira questionamen
tos acerca dos critérios de valo

ração da sanção pecuniária.
Ao mesmo tempo em que o

suposto infrator terá a oportu
nidade de saber as razões que
levaram à valoração da multa

pecuniária imposta, garantin
do-lhe maior segurança jurídica
na relação jurídico-processual,
a autuação em si terámaior em
basamento e robustez. A objeti
vidade trazida pela IN, portanto,
fatalmente representará maior

segurança jurídica às partes en
volvidas: o suposto infrator e o

próprio agente fiscalizador.

Catarina l'uguIinPérez lUves
eVictoI' Penitente Trevizan
são advogados das áreas

Ambiental e de lnfI'aestrutura

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

(

I
�

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarIo Prates
Bons emaus

Sem essa de "Pacto pela Educação"... Pacto signi
fica acordo, e eu quero é desacordo. Já explico.

A "educação" brasileira, desde os tempos das mal
fadadascaravelas de Cabral, primapor alicerçar-se
em igualar os desiguais, coisa típica de nações pa
ternalistas, dominadas historicamente por caudi
lhos ou gente da esquerda burra e fracassada.

Nemvou perdermeu tempo dizendo que "edu
cação" é discussão de questões de ordemmoral,
dos valores, responsabilidade, no caso da forma

ção moral das crianças, de pai e mãe. São o pai e a
mãe os que respondem pela educação das crian

ças, à escola cabe "instruir", passar questões que
possam vir a qualificar os jovens para suas futuras
atividades profissionais.

Então, que fique claro, precisamos é de boa ins
trução e, claro, de responsabilizar os bichos de cio,
isto é, os pais que só sabem "fabricar" os filhos, não
educá-los e encaminhá-los bem para a vida futura.

Agora vem essa de Pacto pela Educação, um
pacto que visa, antes de-tudo, a reformar salas de

aula, isto é mais aquilo, não é do que precisamos.
Precisamos é de professores competentes, muito
competentes, bem treinados, bem pagos e ardoro
sos napaixão pelo que fazem. Aonde isso por aqui?

E, é claro, precisamos parar de tratar por igual
aos desiguais, isto é, de tratar bons e maus alu
nos por igual, coisa típica da odiosa pedagogia do
amor. Bom aluno tem que ser distinguido emsala
de aula, tem que ter o nome grifado, a foto nomu
ral, tem que ser premiado e tratado de modo dife
rente. De outro modo, o vagabundo desordeiro vai
continuar se achando no direito de ser respeitado
e tratado por igual. Semmeritocracia nada progri
de, nem empresas, nem escolas, n,em o Vaticano ...
Bah! Aos bons tudo; aos maus a punição, só assim
o "pacto" pode dar certo. O mais é perfumaria, ta-

par o sol com a peneira da dissimulação.

Exemplo
Presume-se que uma criança, um jovem, em sala

de aula lá esteja porque suas funções intelectuais es
tão a funcionar adequadamente, certo? Não tendo

qualquer disfunção grave que a impeça de estudar,
por que então admitimos cotas e tratamentos espe
ciais nas escolas se são todos iguais? Sendo saudável,
o aluno só tira notas baixas por não estudar, por ser
vagabundo, e essestipos têm que saber disso.Atépor
uma questão de exemplo, os bons exemplos devem
ser reconhecidos, é bom que tudo comece em sala
de aula, com os bons alunos sendo destacados, pre
miados. Fora disso, omais é tratar por igual aos desi
guais. E o resultado disso se chamaBrasil...

Postura

Comportamento de aluno em sala de aula? Pois

não, quieto, atento, educado, trabalhador, dedo le
vantado em silêncio na hora da dúvida, deveres fei
tos aplicadamente em sala de aula e boas maneiras
nos recreios. É isso. O que mais? Ah, claro, e apare
lhos eletrônicos deixados lá na frente, com a profes
sora ao entrar em sala de aula. Lugarde abobados do
celular é em casa, não na sala de aula.

Falta dizer
-

Amoça foi tomar o café damanhãno restaurante
do hotel, chegou educada, deu um sonoro bom-dia
à encarregada do café e ouviu como resposta um

sonoro silêncio. Eu estava próximo e vi a cena. Se

dependesse de mim, a empregada estaria no olho
da rua na hora. Sem indenização, nada. - Ah, mas a

"Justiça do Trabalho"... A Justiça do Trabalho nami
nha empresa eu a faço. Era só o que faltava uma em
burrada estragando osmeus negócios.Aliás, é omais
comum no comércio...

Fale conosco

11
DESDE 1919

Diretor: Nelson Luiz Pereira' Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e Patricia Moraes
• redacao@ocorreiodopovo.combr·Fones: (47) 21 06-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 21 06-1936 • Plantão Redaçãa: 9221-1268

'Comercial: 9149-9771'Plantão Entregas: 2106-1919'99021380'91614112'Horário de atendimento: 8hàs 17h30
.

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

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÍTICA 141 SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2013

,
_.

Valores
Luiz Carlos Tamanini
(PMDB) corrige valores de
ações que a Prefeitura terá

que pagar. Pelo acidente
com vítima fatal, a família
receberá R$ 285 mil, e pelo
acidente envolvendo uma
ambulância, a condenação

, foi de R$ 50 mil.

Flagras da
, precariedade
Vereador João Fiamoncini
(PT) ficou impressionado
com o estado precário das

paradas de ônibus: "vimos
verdadeiros absurdos",
conta. Acompanhado de

Eugênio Iuraszek (PP) e

Iocimar Lima (PSDC),
Fiamonici fez mais de 400

registros fotográficos, que
foram mostrados ontem
na tribuna da Câmara e

revelam a precariedade
das paradas.

Indicação
Presidentes do Pp, PMDB
e PT devem se reunir nos

próximos diaspara definir
as vagas ainda abertas na
Câmara deVereadores. A
cadeira mais cobiçada é
a de secretário executivo,
com salário de R$ 7.700.

Oratória
Cerca de 30% dos vereadores
da região participaram do

primeiro curso promoyido
pelaAvevi neste ano. O

1 assunto abordado foi

Secretário de Saúde, Adernar
Possamí (DEM), voltou de
Brasília com boas notícias. O
valor liberado pelo governo
federal para construção da
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) passou de
R$ 1,4milhão paraR$ 2,2
milhões. Paramanutenção da
estrutura serão repassados R$
100milmensais. Possamai

.

ainda recebeu a sinalização
\._de que a cidade pode ser
contemplada com a segunda
UPA, o que ainda será
analisado. Com a notícia, o
secretário espera anunciar
napróxima semana onde a
unidade será constnúda.

www.ocponline.com.br

Plenário
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Ferida exposta na
Fundação de Cultura

Qcliina está tenso na Fundação Municipal sendo autorizada, em outros os servidores são
de Cultura. Servidores concursados da concursados da extinta Secretaria de Cultura,

Biblioteca, do Museu e do Arquivo Histórico que depois virou Fundação, e mesmo assim o

acusam o presidente da autarquia, Leone Sil- novo presidente estaria querendo que eles assi
va (PT), de promover uma verdadeira caça às nassem solicitação para se apresentar à Prefei
bruxas. A coluna foi procurada por três pesso- tura para trabalhar em outro setor.

as que se dizem vítima de perseguição e con- Um dos casos mais graves envolve uma

firmou o descontentamento com pelo menos funcionária que atua há 26 anos na Biblioteca. .

outros dez servidores. Em reunião, ontem, Segundo os servidores, autoritariamente Leo

representantes do Sinsep (Sindicato dos Servi- ne da Silva teriadito que aqueria fora de lá, pois
dores Públicos Municipais) e Leone tentaram iria nomear uma nova chefe que ficaria cons

encontrar uma saída. A versão do presidente trangida com a liderança exercida por ela nos
é de que a Fundação não tem nenhum serví- últimos anos. Questionado pela coluna, o pre
dor concursado e de que amaioria está cedida sidente argumentou que precisa fazer mudan
pela Secretaria de Educação ouAdministração ças. "Tem gente que acha que é dono. Não vou
e que a tensão foi gerada porque ele tentava aceitar". O sindicato deve continuar acompa
regularizar a situação. Já os funcionários, que nhando as reclamações. Segundo o presidente
pediram para não ser identificados com temor'

.

Luiz Ortíz, o objetivo é que nenhuma transfe
de uma represáliamaior, garantem que a histó- rência desnecessária aconteça. "Vamos voltar
ria é diferente. Segundo eles, em alguns dos ca- a nos reunir na próxima semana, mas somos

sos a transferência da pasta de origem já estava contra a decisão de transferir por transferir".

EDUARDO MONTECINO

Reunião
conciliatória

Presidente da Fundação
<' Municipal de Cultura,

Leone Silva.recebeu
ontem integrantes do

- sindicato dos servidores.

Sinsep promete averiguar
denúncias de que

funcionários

públicos estariam
sendo perseguidos.

Ninguém sabe,
. � .

nlnguem VIU

Quem passa em frente à Scar tem uma visão nada

grandiosa das bandeiras. São 28 no total, mas 25 estão

rasgadas. A r-edação do OCP procurou a entidade ontem,
mas foi informada que a responsabilidade pela manutenção

ou troca é da Prefeitura. No Paço, ninguém soube
dizer qual Secretaria tem o dever de preservar

os símbolos em bom estado.

www.thesmartoneidiomas.com.br
"'ndimento@IIJsBmartonsldlomaa.com.br

.lIIItheamartoneldlomas

---- --- -__ --��--��

Representação
protocolada
Para aumentar aindamais a

pressão sobre o novo presidente
.

da Fundação Municipal de
Cultura, uma representação
assinada pelo .servidor Luis
Clei Rosa, citando cinco
testemunhas, foi protocolada
na Procuradoria Geral do

Município. A denúncia é de que
uma filha de Leone Silva teria
trabalhado voluntariamente

alguns dias na Fundação fazendo
levantamento do patrimônio da

autarquia, o que configuraria
usurpação da função pública. Ao
saber da representação, Leone
ordenou que Clei abandonasse
suas funções na biblioteca.
Uma comissão interna deve

investigar o caso.

Lixo na pauta
Prefeitos do Vale do Itapocu se

reúnem em assembleia daAmvali
na tarde de hoje. O assunto

debatido será a possibilidade de

contratação de um estudo que
deve apontar qual é amelhor
alternativa para criação de um
aterro regional. Só em Iaraguá do
Sul, o déficit com o atual modelo
(lixo levado paraMafra) é de R$ 5
milhões a R$ 6 milhões por ano.

Do outro lado
No mínimo inusitado que a

primeira reclamação feita ao

Sinsep seja justamente contra
um secretário do PT, partido que

_ sempre levantou a bandeira dos

servidores, tanto ,que comanda o

sindicato hámais de uma década.
A diferença é que até agora o PT
nunca tinha estado no governo.

LÚCIOSASSI
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Revogação do deereto

A passagem deve ficarmais barata
'�"S:Prefeito de [araguá

do Sul anuncia na

segunda-feira a.
redução da tarifa

JARAGUÁ DO SUL

Patricia Moraes

Oprefeito Dieter Ianssen
deve anunciar na segunda

feira a revogação do decreto que

reajustou a tarifa de ônibus em

8% no fim do ano passado em

Iaraguá do Sul. A decisão foi to
mada depois de uma reunião
realizada ontem entre ele e o

presidente daViação Canarinho,
Décio Bogo.

O encontro durou cerca de
duas horas. Os dois conversa

ram sobre a situação do trans

porte coletivo. Os detalhes da
conversa não foram divulgados.
"Falamos de melhorias que são

necessárias e das mudanças
que planejamos", limitou-se a

dizer o prefeito, após a reunião,

Logo depois, o governo anun

ciou a realização de uma cole
tiva de imprensa, 'marcada para
às 9h de segunda-feira.

A expectativa é que Dieter

anuncie a redução do preço da

passagem de ônibus de R$ 3,10
para R$ 3 (embarcada) e de R$
3 para R$ 2,75 (antecipada). Se a
previsão for confirmada, será a

primeira vez na história do mu

nicípio que um prefeito baixa o

valor do bilhete.
O assunto vem sendo tratado

internamente desde o início de

janeiro, 'quando o procurador Ra
phael Rocha Lopes recebeu a in
cumbência de analisar o contrato
de concessão e todos os aditivos

apresentados até agora. Uma das

questões constatadas foi de que a

empresa não inseriu na planilha
de custos o valor arrecadado com
a publicidade nos ônibus, é nessa
brecha que a Prefeitura deve in
sistir para baixar o valor.

Além disso, a Prefeitura pre
tende fazer um amplo projeto
demobilidade urbana. As faixas
exclusivas para o transporte co
letivo marcam o início do pro
cesso. O governo garante que
'vai cobrar um serviço de quali
dade da concessionária, mas ao
mesmo tempo promete forne
cer uma infraestrutura melhor

para a circulação dos coletivos.

I
í
"

Obras na João [anuário vão
durarmais uma semana

LÚCIOSASSl

VALOR Se conf....rmada a redução, passagem antecipada será de R$ 2,75

VIA Avénida Marechal Deodoro da Fonseca será uma das ruas modificadas

Faixas e�clusivas

Trânsito recebe uma nova sinalização
As pinturas da sinalização

das vias centrais de Jaraguá do
Sul que irão organizar o trânsito,
com a instalação dos corredores
exclusivo para ônibus e as ciclo
faixas, começam hoje, à noite e

têm previsão de terminar nama
drugada de segunda-feira.

As ações serão realizadas so

mente' no turno noturno. Du
rante o período das 21h até as

4h o trânsito será interrompido.

A primeira intervenção será na

pavimentação asfáltica na Rua
Ex-combatente Antônio Rita -

trecho compreendido entre a

Avenida Getúlio Vargas e a Rua

Expedicionário Gumercindo
_ da

Silva -, que estará interditada até
a conclusão da obra.

Depois, serão realizados os

trabalhos nas ruas Henrique
Piazera e Francisco Fischer e na

Expedicionário João Zapella (ao

lado do ColégioMarista São Luís)
e naAvenidaMarechal Deodoro.

O diretor de Trânsito Rogé
rio Kumhlen explicou que essas,

pinturas vão direcionar o orde
namento do trânsito com os es

paços para as faixas exclusivas
de pedestres, ciclistas e ônibus.
''A partir desse trabalho, será ini
ciada uma campanha de cons

. cientização da população sobre
como usar essas faixas", revelou.

- As obras na Rua João Ianu- que omotivo da queda deve-se
ária Ayroso devem continuar ao excesso de umidade. "Infe
ainda durante mais uma se- lizrnente, tivemos esse proble
mana. A previsão era que.os ma e agora pedimos a compre
trabalhos fossem finalizados ensão da população para que
ontem, mas a queda de uma entenda o nosso trabalho para
vala que estava aberta para a recuperar o local. Os tubos fo

instalação da tubulação vai ram instalados. Até a semana

atrasar em uma semana os tra- que vem vamos finalizar o fe
balhos. O trânsito deverá ficar chamento das valas P?Ia .pos
interrompido. O presidente do .teriormente pavimentarmos a

Samae, Ademir Izídoro, disse via", afirmou.
LÚCIOSASSl

IMPREVISTO Um problema nnina das valas .

resultou no atraso do fechamento da canalização

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL I 6 I SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2013 www.ocponline.com.br

Educação infantil.

Centenas estão fora das creches
Mãe de duas meninas, uma de'
seis e outra de um ano e quatro
meses, Maira tem emprego ga-

. rantido, mas não pode aceitá-lo
por não ter com quem deixar a

caçula da família. "Pagar uma
creche particular é inviável. Te
ria de trabalhar apenas para pa
gar a mensalidade", afirma. Os
custos das instituições de ensi
no infantil particulares variam
de R$ 400 a R$ 600 pela estadia
da criança em período integral.

Maira e a família moram
em uma casa alugada no lote
420, no Loteamento Schmí
dt, às margens da SC-413, e no
segundo semestre de 2012 ela
cadastrou a pequena Gabrielle
nas três unidades do município
que estão mais próximas ao lo
cal onde mora e em todas elas a
menina foi colocada na lista de

espera. "Enquanto isso eu não

posso trabalhar e minha filha

perde a oportunidade de con

viver com outras crianças e de

aprender", desabafa. Nos cen

tros procurados pela mãe de
Gabrielle, 'a demanda por vagas
é superior a 150 crianças e algu
mas também esperam desde ó

segundo semestre de 2012.

"Ainda não temos uma decisão
efetiva para o problema, Mas,
estamos caminhando. Nosso

primeiro trabalho foi o de con
cluir o projeto de ampliação do
CEI Roseli Ullmann, no Bairro
Caixa d'Água, que deve ser lici
tado em breve", concluiu

Segundo ela, em 2014 serão
abertas mais 200 vagas para a

educação infantil. A secretá-
.

ria afirma ainda que estão em

construção no município duas
novas unidades, uma no Bairro
Figueirinha e outra no Bairro
Amizade, Também deverá ser

lançada em breve a licitação
para reforma e ampliação
da unidade do Bairro Caixa

d'Água, que atualmente aten

de 70 crianças. Com a amplia
ção, este número passará para
100 crianças.

Prefeitura diz que
400 crianças estão
sem atendimento. Já
Conselho acredita que
número chega a 600

GUARAMIRIM

Carolina Veiga

Um levantamento preliminar
da Secretaria Municipal de

Educação de Guaramirim apon
ta que, atualmente, 400 crianças
com idades entre quatro meses e

quatro anos aguardam por urna

vaga emum Centro de Educação
Infantil do município. O proble
ma é maior para os moradores
das regiões laterais à rodovia SC-

413, que são atendidos por ape
nas 'duas unidades localizadas
nos bairros Ilha da Figueira e Rio

Branco, que têm todas as vagas
ocupadas, Nas localidades de
Malíbu, Vila Freitas, Bananal do
Sul, Beira Rio, Ilha da Figueira e

•

no Loteamento Schmidt não há
atendimento.

No levantamento realizado

pelo Conselho de Lideranças CO-.

DIFICULDADE Maira não pode trabalhar fora
porqUe não tem onde deixar a fiIIÍa pequena

maio de 2012, a Prefeitura tem
até junho deste ano para criar
400 novas vagas para a Educa

ção .

Infantil. Mas, a secretária
de Educação, Cláudia Chíodí
ni, afirmou que, apesar de ter'
ciência da gravidade do pro
blema, o município não possui
recursos orçamentários e fi
nanceiros suficientes para su

prir a demanda total neste ano.

munitárias, a estimativa é que a

lista de espera de vagas em cre

ches no município é maior. Se

gundo a presidente da entidade
Maria do Nascimento Isidoro,
quase 600 crianças estão sem

ess� atendimento .

De acordo com o Termo de

Ajustamento de Conduta (TAC)
firmado entre o município e o

Ministério Público Federal em

Sem vaga,
sem emprego

Entre as prejudicadas pela
carência de vagas nos centros

de educação infantil está a dona
de casaMairaValler, de 33 anos.

r'

.
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Apontamento: 238816/2013 Sacado: MCV COM E INSIl\lAÇOES ELETIUCAS ITDA Eodereço: RUA ERI
CHMIELKE,80 - Iaragua do SuI-SC - CEP: 89251-350 Cedente: ElEIROCAL INDUSTRIA E COMERCIODE
MATERIAIS ELET Sacador. - Espécie: DMl - N"TItulo: 0125643 05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
516,74 - Data Rara pagamento: 27·/02/2013- Valor total a pagar R$588,10 Descrição desvalores: Valor do
título: R$ 516,74 - Juros: R$I,55 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 238815/2013 Sacado: EDUARDO LUJZ POZZEBON Endereço: RUA GUSTAVO MARQUAR
DT 125 - jaraguã do Sul-SC - CEF: 89260-000 Cedente: INFRASUL - 1NFRAESTRU1URA E EMPREENDI
MENT Sacador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 0204346013 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 216,43 - Data
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- Juros: R$ 1,51 Emolumentos: R$12,2§ - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dílígêncía: R$
20,96

Tabelionato Griesbach
Notas e P�otesto

. EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do cqdigo 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 osmotivos da sua J:eCl!sa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO
PROTESTO:

Apontamento: 238586/2013 Sacado: A3 INCORPORADORA LIDA Endereço: RUA NELSON NASATO,
61 - CENTRO - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-702 Cedente: SO BOMEAS COMERCIO E ASSISTENClA
TECNICA ITDAEP Sacador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 003.176 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ .

210,75 - Data para pagamento: 27/02/2013- Valor total a pagar R$281,26 Descrição dos valores:' Valor do
título: R$ 210,75 - Juros: R$ 0,70 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: 1\$ 23,10 Condução: R$ 24,50
: Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 238500/2013 Sacado: RODNA INDUSTRIA MED\LURGICA ITDA Endereço: RUA ClARA
SCHEREINER VERBINE 198 - jaraguã do SuI-SC - CEP: 89254-357 Cedente: TRAFILEOR INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE BORRACHAITD Sacador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 6662-4 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 584,20 - Data para pagamento: 27/02/2013- Valor total a pagar R$669,88 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 584.20 - Juros: R$ 1,75 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: RS 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 238488/2013 Sacado: ENIO KRUGER Eodereço: RUA ALBERTO UTPADEL - RIO CERRO
11- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89261-600 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO Sacador. - Espécie: NP - N° TItulo: 00265988110270368023 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$14.890,14 - Data para pagamento: 27/02120i3-Valor total a pagar R$19.147,92 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$14.890,14 - furos: R$4.169,23 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 238487/2013 Sacado: ROSEIJ PINTO Endereço: RUAADOLF PUTTJER 409 - BARRA RIO
. MOLHA - Iaragué do SuI-SC - CEP: 89259-600 Cedente: BVFINANCElRASA CREDITOFINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N°TItulo: 251007786 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
3.970,66 - Data para pagamento: 27/02/2013· Valor total a pagar R$5.187,99 Descrição dos valores Valor
do título: R$ 3.970,66 - Juros: R$1.147,52 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96
.. - - .. ----_----_-_-_--------------_-------------------_..:_----------------------------------------------------------

Apontamento: 238576/2013-Sacado:ROZWar SERVICOS DEALVENARIA ITDAME Eodereço: RUAGUS
TAVO HAGERDORN 215 - NOVA BRASILIA • JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-265 Cedente: BANCO
COOPERATICO SICREDI SA Sacador. DESTRA SERV E INFORMACAO ITDA Espécie: DMl -. N° TItulo:
1076510/12 - Motivo:faItade pagamentoValor R$ 5.115,99 - Datapara pagamento: 27/.02/2013-Valor total
a pagarR$5.211,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.115,99 - Juros: R$ 20,46 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$14,71

.

����;�;�-23á133i2013-&;�d��siMAD-Ai.iMENIDs'iiDÃ�ME--fud;;;;;;R-ViNTI-E-CiNcõ-DE
JUlHO 2080 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: GWBAL SECURII1ZADORA S/A Sacador: FRIGORIO
- FRIGORIFICO RIO CERRO ITDA Espécie: DMl - N° TItulo: 3552�-1 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 384,00 - Data parapagamento: 27/02/2013- Valor total a pagarR$450,14 Descrição dos valores; Valor .

do título: R$ 384,00 - Juros: R$ 1,02 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução; R$
24,50 - Diligência: R$ 5,27

.

Apontamento: 238280/2013 Sacado: FERNANDO RIBEIRO Endereço: R JOSE THEODORO RIBEIRO 2744
AP 2 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89258·468 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador: - Espécie: CEI - N°
TItulo: 251018039 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.860,88 - Datapara pagamento: 27/02/2013-Valor
total apagarR$2.366,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.860,88 -Juros: R$ 429,86 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 23822112013 Sacado: ALESSANDRA NlELS RODRIGUES Endereço: RUAMARTIM STAHL
593 APTO 401 - laraguá do SuI-SC - CEP: 89259-310 Cedente: GISDANYARTEFATOS MED\IS ITDA Saca
dor. - Espécie: DMl- N°TItulo: 3131-Motivo: falta de pagamentoValor. R$361,00 - Data para pagamento:
27/02/2013-Valor total a pagar R$427,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 361,00 - Juros: R$I,08
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 238562/2013 Sacado: FIAVMAQTIDA-ME Endereço: RUA]OAO JANUARlO AYROSO 2700
- JGUA ESQUERDO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente: ALBERTON GASES INDUST ITDA
ME Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1277 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 500,00. - Data para
pagamento: 27/02/2013-Valor total a pagarR$576,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Ju
ros: R$ 2,16Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23;10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

. Apontamento: 238478/2013 Sacado: AliCE GARCIA KUHNEN Endereço: RUA FRITZ SETTER 130 CASA

-laraguádoSuI-SC-CEP:89257-500Cedente:BVFINANCEIRASACREDITOFINANCIAMENTOEINVES
TIMENTO Sacador: - Espécie: NP - N°TItulo: 00097751/09 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$30.264,40
- Data para pagamento: 27/02/2013- Valor total a pagarR$45.238,34Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 30.264,40 - Juros: R$14.890,08Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 238585/2Q13 Sacado: JVM GRAFICÁ EDITORA ITDA ME Endereço: RUAPRES.EPITACIO
PESSOA 1301 - JARAGUA DO SUL-SC - CEF: 89251-100 Cedente: TBS BRASIL COMERCIO E SERVOÇOS
DEMANUTE Sacador. - Espécie:DMl- N°TItulo: 000395.4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.096,86

.

- Data para pagamento: 27/02/2013- Valor total a pagar R$3.224,47 Descrição dos valores: Valor do título:
R$'3.096,86 - Juros: R$ 57,80 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 9,96
.

Apontamento: 238274/2013 Sacado: BARE IANCHONETEWEBERPI IIDAME Endereço: RUACORONEL
PROGOPIO GOMES DE OIJVElRA, 1163 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Cedente: RADIO
HoRtENCIA ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 012621 - Motivo: faltade pagamento Valor: R$
SOO,OO·- Data para pagamento: 27/02/2013- Valor total a pagar 1\$571,47 Descrição dos valores: Valor do
tftulo:'R$ 500,00 - Juros: R$I,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento:238536/2013 Sacado: JUAN CARIDSVON EGGERT E CIA L Endereço: RUA JOAO AGOS
TINHO FABIANO 25 SAIA I - TIFA MARTINS - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-794 Cedente: SEARA
AUMENTOS ITDA. Sacador: - Espécie: DMl· N'TItulo: 3532187961- Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 489,42 - Data para pagamento: 27/02/2013- Valor total a pagar R$570,36 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 489,42 - Juros: R$ 2,44 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 23880112013 Sacado: TROPICALDECKARTEFAIDS DE MAO Eodereço: R GUIlHERME
DANCKER 161- Jaraguá do SuI-SC - CEF: 89251-460 Cedente: SHEPHERDNEGOCIOS I ITDAEPP Sacador
- Espécie: DMI, N° TItulo: P305051/001 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.546,63 - Data para paga
mento: 27/02/20í3-Valortotal a pagarR$1.634,99 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 1.546,63 : Juros:
R$18,55 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência>R$ 9,96

Apontamento: 238579/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DEMAQUINAS ITDA Eodereço: RUA JOAO
'JANUARIO AYROSO 1890 - Jaraguá do SuI-SC - CEF: 89253-100 Cedente: BAUMANN INDUSTRIA E CO
MERCIODEACOS ITDA,SacaQor: - Espécie:PMl- N°TItulo: 55594 2/3 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 648,00 - Data para. pagamento: 27/02/2013- Valor total a pagarR$724,72 Descríçãodos valores: Valor
do títUlo: R$.648,00 - Juros: R$2,16 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 238484/2013 Sacado: LUCIMARIAWORELLANDRE Eodereço: RUAPAS1:ORALBERTCH
NElDER,443 - BARRA DO RIO CERRO - Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89260-300 Cedente: BVFINANCElRASA
CREDITO FINANClAMENID E lNVESI1MENTO Sacador. - Espécie: CBI - N°Titulo: 251029106 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 6.&:7,24 - Data para pagamento: 27/02/2013- Valor total �-pagar R$7.780,?2
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 6.647,2� - Juros: R$1.052,47Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
����:_��:�?_��_���_����_����_-_�����_��a:_��_�?��_6 • \ _

Apontamento: 238486/2013 Sacado: MARCIO RODRIGUES DE SOUZA Endereço: ESTRADAGARIBAlDI
S/N - Jaraguá do SuI-SC - CEF: 89250-000 Cedente: BVFINANCEIRA Sli CREDITO FINANCIAMENTO E
lNVESI1MENTO Sacador; - Espécie: CEI - N' TItulo: 131033930 - Motivo: falta de entoValor: R$
4.968,73 - Data para pagamento: 27/02/2013-Valor total a pagar R$6.654,19 valores: Valor
do título: R$ 4.968,73 - Juros: R$1.581,71 Emolumentos: R$12,25 - Publicação e R$23,1O Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$,43,90

Apontamento: 238530/2013 Sacado: TROPICALDECKARTEFATOS DE MADEIRA IT Eodereço: RUAGUI
lHERME DANCKER 161 SAIA 02 - Iaraguá do SuI-SC - CEF: 89251-460 Cedente: INDUSTRIA E COMj:lR
oo DEMOIPURAS SANTA LUZIA ITD Sacador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 43775/02 - Motivo: falta de
pagamentoVàlor: R$ 808,00 - Data para pagamento: 27/02/2013- Valor total·a pagar R$881,1l5 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 808,00 - Juros: R$ 4,04 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 9,96
--------------_.--_--------------------------------------------------------------------------------------------,-------------

Apontamento:238546/2013Sacado:VALLESCOMERCIODETINTASTIDAEPP Eodereço:AVMARECHAL
DEÓDORO DAFONSECA 1605 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-700Cedente: PPGINDUSTRIAL DOBRA
SIL - TINTAS EVERNlZES-L Sacador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 015620603 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 3.029,77 - Data para pagamento: 27/02/2013-ValortotalapagarR$3.109,67Descrição desvalores
Valor do título:R$ 3.029,77 - Juros: R$1O,09 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 238581/2013 Sacado: CUBlCO INDUSTRIA DEMAQUINAS ITDA Eodereço: RUA JOAO
JANVARIO AYROSO 1890 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-100 Cedente: BAUMANN INDUSTRIA E CO
MERCIO DEACOSTIDA Sacador: - Espécie:DMl-N'TItulo: 54786 3/3 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 991,31 - Data para pagamento: 27/02/2013-Valor total a pagarR$1.075,19 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 997,31 - Juros: R$ 3,32 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50-Diligência:R$14,71

'

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

ApÓntamento: 238525/2013 Sacado: CUBICOMAQUINAS EEQUIPAMENTOS ITDA Eodereço:RUA JOAO
JANUARIO AYROSO 1890 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-100 Cedente: USOARAUTOMACAO INDUS
TRJALITDAME Sacador. - Espécie:DMl- N°TItulo: 8789-2 - Motivo: falta depagamentovalor; R$1.418,71.
- Data para pagamento: 27/02/2013- Valor total a pagar R$1.497,05lJescrição dos valores: Valor do título:
R$1.418,71- Juros: R$ 3,78 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência:R$14,71

;;;���;�;�;23ãã2ii2õi3&;�d��D-PAA-MAlliASm;;.:-I_;;;d;;;,;;;;R"iosETIiEoiiõRõ-RffiEiiiolooi
SL 91'- Jaraguá do SuI-SC - CEI?: 89258-000 Cedente: MEGASECUBITlZADORAOE ATIVOS EMPRESARIA
Sacador. NOVATRENIDTEXTILITDAEPP Espécie: DMl- N°TItulo: 1395011 - Motivo: (alta de pagamento
Valor. R$ 2.243,32 - Data parapagamento: 27/02/2013-Valor totala pagarR$2.338,07 Descrição dosvalores:

Apontamento: 238527/2013 Sacado: MAR! ETACICOMDEMEDIC E PERP llPA Endereço: RUAEURICO
DUWE 2322 - Jaraguá do SuI-SC - CEF: 89264-000 Cedente: CERVOSUL DISTRIBUIDORADE MEDICA
MENTOS ITDA. Sacador. - Espécie: DMl - N' TItulo: 001251757 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
281,45 - Data para pagamento: 27/02/2013- Valor total a pagar R$363,57 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 281,45 - Juros: R$I,31 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 20,96

'

---------------------------------------------------------------------------------.,.--------------------------------------,----

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na datá de
22/02/2013.

Jaraguádo Sul (SQ, 22 de fevereiro de 2013.

Manoel Gustavo Griesbacb
Tabelião Substituto

Total de títulos publicados: 26

Apontamento: 238485/2013 Sacado: MARLEI PEREIRA Endereço: RUA OSWAlDO EHLERT 4235 CASA
Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVES
TIMENTO Sacadon- Espécie: CEI - N° TItulo: 131025745 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$17.712,49
- Data para pagamento: 27/02/2013-Valor total a pagarR$25.l67,6O Descrição dos valores: Valor do título:

, .
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LETRAS
JOl'nalista
Leandl'o

Schmitz lança
"O dia a dia

em cl'ônica"

hoje, na
Biblioteca
Rui Bal'bosa

oCORREIODO POVO SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2013

Literatura

Cotidiano da
cidade em crônica
Livro também fala sobre as particularidades de Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

ob O olhar de um escritor, qualquer cena
pode se transformar em um tema. A con

versa entre estranhos no ônibus, a paixão
por um fusca ou uma ilusão amorosa,

quando passam por uma mente criativa.'
viram textos repletos de particularidades .

.

Na noite de hoje, Iaraguá do Sul ganhará mais um

ponto de vista sobre a cidade, com o lançamento do
livro "O dia a dia em crônica", do jornalista Leandro
Schmitz. O evento acontece hoje na Biblioteca Públi
caMunicipalRui Barbosa, às 19h.A entrada é gratuita.

A obra traz cerca de 50 textos, em formato de

crônica, sobre o cotidiano da cidade. Schmitz pro
duziu os textos enquanto trabalhava na editaria de

política do extinto Jornal Hoje, entre 2009 e 2010.

"Eu fazia política e escrevia as crônicas no fim do
dia. Até que fui juntando um número considerável

de textos e então surgiu a ideia de publicar um li
vro'" lembrou. Segundo o escritor, as histórias se

ligam ao longo da obra.
O autor tentou publicar o livro pela primeira vez

em 2010, em Joinville, pelo Sistema Municipal de
Desenvolvimento da Cultura (Simdec), da Funda

ção Cultural de Joinville, mas não conseguiu. Foi em
2012 que a Editora Dialogar se interessou pelo tra

balho de Schmitz e lançou a obra. O primeiro lança
mento aconteceu em setembro do ano passado, e o
segundo em novembro. "Mas ainda faltava Jaraguá,
que é o berço do livro", disse.

"O dia a dia em crônica" será vendido no evento

a R$ 18. O livro não será comercializado em livrarias
da cidade por enquanto, mas o público pode enco

mendá-lo pelo site da Livraria Midas.

SERVIÇO:
O quê: Lançamento do livro "O dia a dia em crônica"

Quando: Hoje, às 19h
Onde: BibliotecaMunicipal Rui Barbosa (Avenida
Getúlio Vargas nv 245 - Centro - Iaraguá do Sul).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CULINÁRIA E SAÚDE 18 I SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2013 www.ocponline.com.br

Tudo ótimo!

• chia na diela alimenlar
A chia é uma sementinha conside

rada um alimento funcional, Rica em

ômega 3, cálcio, magnésio, fósforo, fer
ro, potássio, manganês, proteínas, fibras
e antioxidantes; seu efeito mucilagino
so faz com que tenha a capacidade de
reter quantidade significativa de água,
devido à alta concentração de fibras,
daí que ela intensifica a sensação de sa

ciedade e pode ajudar a emagrecer. Seu
nome científico é Salvia Hispânica, na
tiva de países como Guatemala, México
e Colômbia. Há evidências históricas de

que era cultivadapelos Astecas.
A Chia promove a saciedade, com

bate inflamações, desintoxica, reduz o

colesterol, ajuda a controlar a glicemia,
auxilia na formação óssea, previne o en

velhecimento precoce e melhora a imu
nidade do organismo.

Sugerimos uma receita de suco re

positor de minerais com chia, que leva

água de coco, sementes de chia e mo

rangos orgânicos. Aproveite e saúde!
Fonte: cuecasnacozinha.com.br

: Por Renê Augusto
Rodrigues,
personal trainer
CRn 1801-G/SC

jlersonalesaude.blogspot.coni

"

Exageros

Suco repositor de lRinerais caIR chia

Rendimento: 2 copos médios

2 xícaras de chá de água de coco
1 colher (sobremesa) de sementes de chia

, I

lf2 xícara de chá de morango, preferencialmente orgânicos
Gelo à gosto

Bater no liquidificador o morango, as sementes de chia
Naturalis juntamente com a água de coco e o gelo. Sirva
logo em seguida.

DICA NUTRICIONAL
"-

A chia é rica em antioxidantes que combatem os radicais
livres. Além disso, é uma excelente fonte de fibras que são

essenciais para o bom funcionamento intestinal.
A água de coco é um isotônico natural, rica em nutrientes e

sais minerais. Ideal para repor os líquidos perdidos durante
.

a prática da atividade física, principalmente em dias

quentes.

COMO CONSUMIR
Recomenda-se uma colher de sopa diária. De sabor
suave, parecido com o das castanhas, pode ser adicionada
ao iogurte, coalhada, salada de frutas, shakes, sucos,
polvilhada no atroz e onde mais você quiser experimentar.

o perigo é passar do� limites e empregar esforço"
exagerado, sem saber como está a condição de saú
de e, ainda, estando sedentário há muito tempo. Aí
as chances de surgirem problemas de saúde, como
lesões, crises de hipertensão, desidratação e até o po
pularmal súbito são bemmaiores. Por isso, principal
mente os homens, devem evitar jogar seu futebol do
fim de semana como se fosse final deCopa doMundo.
O respeito aos limites do corpo devem ser observados.

Intensificar além da conta o exercício sem estar

Quem é que não tem vontade de ficar boni- preparado e sem orientações eleva o risco de sofrer
to e em forma? .Mas a vida corrida não colabora lesões ortopédicas, entorses, distensões e contratu

e as horas livres para atividades físicas diárias ras musculares. Quem tem problema cardiovascular
tornam-se artigos de luxo. Correndo contra os -é não sabe, pode apresentar como sinais de alerta: dor
ponteiros do relógio, lá vão os atletas de fim de , no peito, dificuldade para respirar emal estar.
semana tentar recuperar o tempo perdido. Em- Antes de iniciar qualquer atividade física, o ideal
bora os médicos já tenham torcido muito o nariz seria que todos realizassem uma avaliação médica

para esse tipo de atitude, hoje eles jogam no time que inclui exame clínico e exames complementares
dos "antes pouco, que nada". Mas alertam: nada de direcionados, como o teste de esforço que avalia a

ultrapassar os limites do corpo. condição cardíaca durante a atividade. Principal-
A boa notícia que 'a comunidade médica tem mente quem tem problemas crônicos de saúde,

passado é que praticar esportes nas horas de folga, como pressão alta, diabetes, obesidade e colesterol
aos finais de semana, por exemplo, já representa alto, devem realizar avaliação médica com o objeti
um início favorável na mudança de estilo de vida, vo de ter a indicação do exercício mais adequado à
visto que a ideia é combater o sedentarismo, consi- sua condição clínica.

,
derado um sério problema de saúde que afeta 80%
da população mundial.

,
Entre ficar parado e praticar exercícios físi

cos apenas nos fins de semana, a orientação é se

exercitar, desde que a atividade seja praticada de
forma leve a moderada, Atividade física sem exa-

-

geros só traz benefícios.
Caminhada é a modalidade mais aconselhada -

não tem contra-indicações, é de fácil acesso e ainda
auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares,
no controle da ansiedade e do peso. Pedalar e uma
corrida leve também são boas alternativas. Entre as

atividades desportivas, aquela pelada com os ami

gos também contá pontos.

Todos que fazem alguma atividade física já ouvi
ram a famosa frase: "Já fez alongamento?" Na coluna
do 'dia 411/13 (Alongar ou não alongar, eis a questão)
abordei os alongamentos. Alguns estudos revelam
que o tal alongamento é um mito (e mito não quer
dizer que seja mentira, mas sim, que "fica no ar") e

que não há consenso na literatura internacional entre
a comunidade científica sobre os reais benefícios da

prática de alongamentos como prevenção de lesões.
No entanto" especialistas ressaltam que, se for

para fazer, que seja feito de forma correta, constante,
com orientação e avaliação de profissional da saúde.
ou de atividade física. A grande maioriadas pessoas
não se alonga domodo correto, por isso a necessidade
de orientação de um profissional da área.

'Esse assunto já havia sido abordado em colu
nas anteriores. Mas com o espantoso crescimento'
de "adeptos" nessa época do ano, fico preocupado"
e me sinto na obrigação de alertar sobre os riscos.

Portanto, aproveite o embalo dessa "paixão de ve

rão" pelos exercícios e mantenha esse hábito ao

longo do ano, ao longo da vida. Ninguém é tão

ocupado, que não tenha tempo para cuidar de si.

Discipline-se, organize-se, MEXA-SE!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Maisuma

para patinar
Agora é o shopping Joinville
Garten que abremais um

espaço em Joinville para
os patinadores de lâmina.
A brincadeira é de grandes
proporções e oferece uma

pista com 182m2 de área para
exercício, que comporta até 130

pessoas. Localizada na praça
de eventos do shopping, a pista
funciona das 10h às 22h.

top3
* UpperPloor. ambiente

agradável emúsica boa,
num ótimo local para
rever os amigos;
JackAmericanBar:
gastronomia diferenciada,
é com certeza um dos
melhores restaurantes
da região;
Sacramentum Pub:
ótimo atendimento,
cerveja sempregelada.

Caio Timm
-21 anos

estudante

Natural
Na última semana, Silvyo
Modenese resolveu incrementar
o cardápio de bebidas do
Mr.Beefpara o outro lado, o dos
sucos. Agregando valor, apartir
de agora só serve do natural,
abolindo completamente os

pacotinhos de polpa de sua
cozinha.A ideiaveio no gancho
da severidade da nova Lei Seca,
oferecendo assimmelhores
alternativas para osmotoristas.
da vez. Mandou bem!

Churrasco
Grande Leandro está

montando, para próximo
dia 25, mais uma turma
de aprendizes amestre

churrasqueira em seu curso

na Confraria do Churrasco.

Quer pegar aquelamanha pra
não errar noponto do assado?

Ligue no 3275-1449 e garanta
presença. À noite é feita

degustação de todas as carnes,

incluindo harmonização com
cervejas.

Delivery
Falando em Lei Seca, tem
serviço valendo compartilhar.
Anote: 9917-6060 e fale com
o pessoal da Numa Fria para
solicitar entrega de destilados,
cerveja, refrigerante, energético
ou gelo em casa. A equipe
trabalha com cartão. Para seguir:
facebook.com/NumaFria.

DIEGO jARSCHEL

Os sócios Rodrigo "Bulia" Fogaça, Fernando Baboch i
e Eduardo Fogaça comemorando noite de casa. !
lotada no Epic Concept Club no último sábado .........
.............................................................................................................................................

.............................

( Micheli
Bassi (E),
Milenade

Moura,
Priscila
Seidel e
Jéssica
Torsami

noshow
da dupla
Danye

Rafa, na
Patuá
Music,

em pausa
paea o
shotda

coluna

KELVYN CRISTIAN

Renata Abreu e Arquimedes
Beustolin no animado

sunsee de domingo do Villa
Restaurante e Choperia

..
................................................................................

ERICDELIMA

Mas bah! Leandrão dá um

tempo na brasa da Confraria
do Cburrasco e convida os

amigos para uma mateada
...................................................................................

I

Jfoje à noite
• 22h - Discotecagem rock com DI Leo Bizz vs Cae Peixer
Local: Blackbird 147 3275 2398

• 22h - Iadíes Free I Show com Fernando Lima e Grupo
Levando um Lero I DI Diego Feller I Elas free até as Oh
Local: London Pub 14730550065

• 22h - Música aoVivo I Show comGrupo PorAcaso
Local: Sam'bar 147 3054 4848

• 22h - Baile da Glamurosa I Show com Rafa Punk I DIVidal
Local: MoomArt n' Music, em Joinville 147 8411 7001

• 22h - Sacra-Feira I Show com Tiago e Lenílson
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

• 22h - Música aoVivo f Pop Rock com Cleyton Neumann
Local:Villa Restaurante e Choperia 147 3275 1277

Sábado 23/2

• 22h - Moom Dose Dupla I Show com a banda MOOM

Countrye Grupo SambaVibe
Local: MoomArt n' Music, em Ioinville 147 8411 7001

• 22h - Música aoVivo f Show com Lu Ramalho
Local: Água Doce Cachaçaria 147 337l 8942

• 22h - Música ao Vivo f Letícia Oliveira e grupo Conversa de

Botequim
Local: Sam'bar 147 3054 4848

• 22h - Sábado House
. LocakVllla Restaurante e Choperia 147 3275 1277

• 22h-DI Fabrício Peçanha f DJs BibbeAndreatta e Gustavo
Conti
Local: TheWay 147 8433 0083

• 22h - Pocket Show com Bruce, da bandaYellow Box

Local: Blackbird 147 3275 2398

• 22h - Música aoVivo comNatanaAlvarenga, da banda
Somecents
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

Domingo 24/2

• 22h - Domingos deVerão I Sertanejo comÁlvaro &Matheus
e Pagode com Grupo Samba Bom
Local: MoomArt n' Music, em Ioinville 147 8411 7001

• 22h - Música aoVivo f Projeto Moçambique Samba Jazz
Local: Sam'bar 147 3054 4848

• 22h - Sunset I DJ5 Leonardo Silva e FelipeAdriano
Local: VillaRestaurante e Choperia 147 32751277

CONTATOS e OUTRAS OpÇÕES:ArribaMexican Bar- 33711160/ConfiariadoChurrasco- 327514491 EspaçoOca - 337091601 Theüving Res1aurante- 33764822/london Pub- 305500651
�riaAgua Doce- 3371 89421Ucoleria -3054 0855 1 MadalenaChopp eColinha- 3055 3059 1MovingUp- 9966 6691 1Mr 8eef - 9608 21661PatuáMusic - 3055 0054 fi

RoomMusic&Arts- 9654 13731SaaamenllJmPub - 8832 1524 ITheWaya�b - 8433 0083 1UpperAcor-9915-22391DivinoOub - 96444767 lVi11aRestauranteeChoperia-3275 12n

. li IHlIH!iHIHHHIfUthliH """ v.e ,
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: COQUETEL O empresário Airson
Garcia, o médico Dr. Osmar
Andreata, as suas respectjvas

I esposas Janice Andreata e Dalva

Garcia, a bonita Rosane Mengarda
e o namorado Cleber Betmonte,
prestigiaram o coquetel de dez
anos do Saint Sebastian

r'

BolO dla!
Bom dia, urbe! Chegou mais uma sexta-feira,

dia22 defevereiro, e estamos em pleno verão.
Temperaturas legais e muitas festas farão deste

finde um encontro de gente bacana, momentos
inesquecíveis e com grandes reuniões de amigos.
Nossa terrinha está lotadaça de coisas para fa
zer, muitas festas, agitas e points com uma pro
gramação bem diversificada! Neste sentido, va
mos começar a nossa coluna, que é a mais lida
da região norte de Santa Catarina! Antes, uma

frase para você curtir: tiA maturidademe permi
te olhar com menos ilusões, aceitar com menos

sofrimento, entender com mais 'tranquilidade,
querer commais doçura': (Lya Luft)

AutógTafos
O poliMarcelo Bertoli, um dos grandes nomes
da cultura da sociedade apiunense, já está
relacionando toda a press da terrinha para uma

grande e concorrida noite de autógrafos do seu

segundo livro. Volto ao assunto!

PRESENÇA O industrial

Renato Freiberger e a sua
bonita Lurdes também

conferiram o coquetel de dez
anos do Saint Sebastian
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DIVULGAÇÃO

Coluna do Moa
Moa Gonçalves

FOTOS DIVULGAÇÃO

moagoncalves@netuno.com.br

Veneno!
O meu amigo, Antonio Merini,
está terminando a semana

com a corda toda e a língua
afiadíssima. Se fosse destilar o
seu veneno, não ficaria pedra
sobre pedra. Muita gente seria
mutilada.

NIVER

OgTande
Gustavo

Conti foi

mais

festejado
aniversa
riante de
ontem.

Parabéns!

Nas rodas
• A artista plástica
jaraguaense Tânia
Cotrim continua
realizando em New

Iarsey, nos Estados
Unidos, várias
exposições. Dia 17 de

março a amiga inicia
uma turnê pelaTurquia.
Bom também.

• Rodrigo Freiberger, o
Binski, vai amanhecer
o dia 5 de março em

São Paulo. Vai conferir

negócios e novidades da

Expo Revestir.Vêm mais
novidades por aí, anotem!

Na área
o ex-prefeito de Schroeder,
FelipeVoigt, um dos políticos
mais respeitados da região,
breve vem com novidades.

• Cristiano Limas Silveira
·,bate as taças e faz tim tim
bem nesta sexta-feira.
Mil vivas! Leitor fiel

o leitor fiel da coluna de hoje é

o amigo Adimir Bell.
Ele também acompanha a

coluna todos os dias.
Valeu mesmo, Adi!

•Um passarinhome
contou que Cesinha
Pradi vai substituir o belo
trabalho do presidente
OdenirDalri, no Beira Rio.

Tim tim
A chique e elegante Ianice
Andreata, esposa do
médico Dr. Osmar Andreata,
recebeu ontem o merecido
coro de parabéns. Os
cumprimentos da coluna.

London
A London Pub anda bombando
às sextas-feiras. No comando,
o promoter Pepe Narloch. Hoje
a casa deve receber nomes

catalogados para conferir o
excelente cantor sertanejo,
Fernando Lima. Anotem!

ARQUNO PESSOAL

. �

Niver do Italo
Por favor, não ousem esquecê
lo: hoje meu abençoado amigo,
o jovem Ítalo Rubini, é o
aniversariante mais festejado.
Liguem! Ele vai adorar saber
.que foi lembrado. Parabéns!
O meu desejo é que você
e sua linda família sejam
plenamente felizes.

Moda
A personal stylist consultant,
Byanca Bell, deu rasante
no famoso desfile da
Chanel de Alta Costura. A
fofa foi fotografada pela
Vogue francesa, a revista de
moda mais importante da
atualidade. Que saber mais?
Acesse www.vogue.fr.

Beira Rio
Hoje à noite, a partir das 19h, o Beira
Rio Clube de Campo movimenta cerveja
gelada, petisco e música ao vivo com

Cesar & lago. Boa pedida.

SUCESSO A equipe Armazém do Oaero, formada p�rMaria Clara Jardim,
Janice Jardim, Lincoln Vieira e Muriel Cristo celebraram com.

os amigos e clientes, quatro anos de muito sucesso da loja

Te contei
• Adriano Kath e sua

belaMarizaWinter
.

celebram no sábado um
ano de muito lave.

• O CW (Centro
de Valorização a

Vida) movimenta
concorrido coquetel
em comemoração aos

51 anos de trabalho
voluntário no Brasil e
oito em Iaraguá do Sul.
O encontro será dia 5
demarço, na sede da
entidade.

• Ocorre de 2 a 30 de
março, sempre nos finais
de semana, no Centro
Cultural de Pomerode,
aSO Osterfest, a Páscoa
mais alemã do Brasil..
Anotado!

• A Bela Catarina não

para de incluir novidades
em seu cardápio. Desta
vez, foram as sobremesas

que ficaram ainda mais
tentadoras..

• Procurando lugar
para o almoço de hoje?
Restaurante Lehmann's
é a dica. Cardápio chie e

barato.

• E para encerrar a
coluna social de hoje,
a dica para um happy
agradável fica por conta
do Cheers Irisn Pub,
em Corupá. Anotem aí
também!

• Adote um cão.

"
Sumido
Quem anda sumidinho QO nosso high
é Miro Maba. Ele faz falta com sua

presença, que é fonte de alegria emuita

energia positiva. Dê sinal man, please!

Errar é
humano.

Culpar outra
.

pessoa é

política.
Rubert R.

Rumpherey
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CrônicaJoão Chiodini,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Quando
Lena escutou as meninas do

escritório falando de como ela era

boa e poderosa, não teve dúvidas! Ligou
o quanto antes para marcar uma hora

com Madame Zuleide, a cartomante.
Com o testemunho das amigas lhe
dizendo que ela não errava nunca, que

parecia lermentes, estava decidido. Lena
iria desanuviar sua cabeça, cheia de
dúvidas, na mesa daMadame.
- Olá, jovem senhorita. Entre. Sente

se. O que você gostaria que aMadame

revelasse para você?
- Ai, Madame ...Bem ... Assim ...

- Pela sua energia vejo que são conflitos

do coração, não é?
- Sim, Madame, sim.
- Vamos abrir o baralho e ver o que as

cartas lhe revelarão. Corta.
- Assim?
- Isso. Tá bom. Deixe-me ver... Um

homem.
- É?
- Sim ... Um homem... Nãoestá bem claro

Novelas
LImO A LImO - GLOBO· lSR

Fátima sobe o morro com Zé Maria para assistir a uma roda de capoei
ra. Isabel conta a Afonso que vai ao cartório registrar Elias com Albertinho.

Celinha e Guerra se casam. Alzira reúne os funcionários do teatro e revela

a todos que Luciano não é filho de Manoel Loureiro. Laura, Edgar e Isabel

promovem uma festa surpresa para comemorar o casamento de Celinha e

Guerra. Laura pede Edgar em casamento. Fernando entrega o documento

que passa as ações para o nome de Margarida. Isabel suplica a Albertinho

que desista de registrar Elias para se aproximar dela.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19B

Manoela é carinhosa com Ciça, e Fábio a observa. Nando fala para
Juliana que não quer magoar Hoberta. Felipe é acusado de assediar Oaroli
na. Isadora dispensa Ronaldo e beija Kiko, para provocar ciúmes no rapaz.

Felipe foge da discussão entre Charíô, Roberta e Juliana. Veruska e Nenê

pegam a chave do bagageiro. Carolina não gosta de viajar sem Felipe. Frô
fala para Oalete que Kiko a beijou. Ulisses afirma a Lucilene que não a está

enganando. Vânia não consegue se concentrar no trabalho e procura Ulis-
.

ses. Carolina se faz de vítima para Nieta. Nando fiagra Vânia e Ulisses jun
tos. Ronaldo encontra Isadora em uma festa. Manoela fala com Fábio com

tranquilidade. Isadora não deixa Ronaldo brigar por causa dela. Carolina

ouve uma conversa entre Charlô, Roberta e Juliana: Nenê e Veruska con

seguem abrir o bagageiro no aeroporto. Carolina revela a Felipe que sabe

como ele pode vencer a aposta contra Charlô.

�JORGE·GLOBO.21B
Waleska se revolta com Rosângela por causa de Morena. Berna co

bra explicações de Mustafá Zyah deixa Morena em sua caverna. Lena

conta para Stenio que Lucimar tentará processar l.ívia. O-rica discute com
Helô, Morena vê as notícias sobre Theo e fica emocionada. Ayla acredita

que Bianca voltou para a Turquia e está na caverna de Zyah, Morena
conta a Mustafá que está grávida. Lívia fala para Wanda que Helô está

trabahando com Ricardo. Áurea critica Theo por culpar Lívia pelo desa

parecimento de Morena. Raissa apressa Antônia para se encontrar com

Celso. Arturo sente-se mal. Oemir descobre que Zyah e Mustafá estão

ajudando Morena. Clóvis não acredita que Lurdinha encontrará sua irmã.

* o resumo dosCapítulos é de responsabilidade das emissoras.

AVidente
quem é ele ...
- Moreno ou loiro? Se for moreno deve
ser o Rafael, do escritório. Se for loiro é o

Jorge, da academia.
- Vejo um homem ligado a coisas formais.

Talvez trabalho. Um homem moreno.

- Eu sabia! É o Rafael, Madame. O que
tem ele? Será que ele gosta de mim?

Porque, se gosta, ele não dá bandeira.

financeiro que não para de se insinuar

para ele!
- Veja 'só! ApareceuA Força!
- O que isso significa, Madame!
- Pode haver um grande magnetismo
físico entre eles.
- Que vaca! Que vaca, Madame!
- Mas, espere! Aqui diz que eles
não ficarão juntos. Ele nutre fortes
sentimentos por você.
- Eu sabia. Nós temos muito em comum.

- Vejo que vocês têmmuitas

semelhanças.
- Mas, e amulher, Madame?
- Bem, se você quiser, por trezentos reais
eu faço'um trabalhinho para limpar o seu
caminho.
- Trezentos reais? Que caro!
- É para comprar o material: Velas,
farofa... O trabalho é de graça.
- Trezentos? Não tem desconto?
- Você quer seu amor ou não?
- Ai, ai, Rafael! Nem casamos e já táme
dando prejuízo! Aceita cheque?

"
Bem, se você quiser,

por trezentos reais eu faço
um trabalhinho para limpar

o seu caminho.

- Vejo uma ligação entre vocês, mas,
alguma coisa não deixa vocês se

aproximarem.
- Será que é outramulher?
- Deixa virar outra carta ... A Imperatriz!
Outra mulher na vida desse homem.
- Cachorra! Eu sabia! É a vaca do

<'

Clique
animal

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

companheiro de estímação nas páginas do Facebook �
da Ajapra e do Focinhos Carentes Iaraguá do Sul

Aniversariantes

I 22/2
Ademar Menegotti
Adriana C. Neitzel
Albani D. de Souza

Alfredo Günther

Diego Douglas Rech
Edison Gessner
EUen L. Papp
Emilia V. Andreatta

Andreia W. de Souza

Angela Menestrina

Angelo Meier

.

Cesar Augusto M. Fonseca
Cristane Mokuva
Denise Aparecida B. Stein

Ério J. dos Santos
Errol Sasse
Gabriel Borke
Gabriela Fossike
Gabriela V Krueger
Gislaine Argenton

Ines Vasel
Ismael Schwirkowsky
Jacson Belegante
Jaime Cucco
Jean Joanir Pereira da Rocha

John Marinho
Josimere Pereira

Juarez R. Cardoso

Juliano Helbert
Lairtonn P. Erdmam

Leonardo Glatz
Marcela Andreata
Marcos Harmel
Marli E. Siewverdt

Mayara L Veler

Moacir M. Salomão
Neide S. Marcchetti
Patricia SeU

Marrie é de porte
pequeno, pelagem
preta e dourada, tem
idade aproximada de 2

anos, é sociável e adora

companhia.

Be:nji é de porte
pequeno, pelo bege, tem
2 anos, é companheiro.

A pretinha Ayla também
é pequena, tem por
volta de cinco meses,

é bastante dócil e
brincalhona.

Todos foram recolhidos

pelo Programa
Municipal de Controle
de Zoonoses e já
receberam tratamento

veterinário completo.
Para adotá-los, entre
em contato com a

Clínica Schweitzer, pelo
telefone 3275-3268

Elke Maravilha - arti�ta
James Blunt -eantor
Marcos Caruso - ator

Renato de Souza

Rodrigo J. Kons

Rodrigo Karsten
Romeu Deretti
Romi D. Juliani
Ruth Hoffmann

Simone B. H. Borke
Valdinei Deretti

Paulo Lennert Vitor Luís Andreghetoni
Reginaldo da Silva Viana WeUington C. Marquardt
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Horóscopo
ÁRIES
Você estará mais aberto(a) às mudanças
por necessidade de renovação em sua

vida Encare a possibilidade de mudar
de residência, cidade ou a sua rotina de
trabalho. A noite, a Lua ingressa no seu
paraíso astral: aproveite para se divertiri
Cor.marrom.

mURO
o dia é perfeito para quem trabalha com

publicidade, mar1keting, comunicação e

trabalhos burocráticos.Você estará mais
convincente do que nunca e terá sucesso
em Jll!Iestras e encontros. A noite promete
seraconcneqame com o par. Cor. vinho.

II
GÊMEOS
É tempo de conquistar o seu valor na
área profissional. Tudo que envolva
comunicação e transporte será altamente
favorecido. Bom momento para participar
de reuniões, encontros e palestras. Não
perca a chance de se declarar a quem·
ama. Cor. preto.

CÂNCER

§ É um bom períodO para investir em novos

conhecimentos e aumentar sua área de

atuação profissional.As energias da Lua
prometem atrair pretendentes como um
ímã Use e abuse do seu magnetismo
pessoal para conquistarquem deseja. Cor.
vennelho.

LEÃo
Esta sexta-feira começa com uma sen

sação de paz e preenchimento para você.
Tarefas que exijam silêncio vão fluir com

facilidade, daí seu sucesso para se dedicar
aos estudos e às atividades mentais. A
noite, expresse os seus sentimentos. Cor.
branco.

VIRGEM
O dia favorece as relações de amizade e
o convMo social. É um ótimomomento

para se entender com as pessoas ao seu

redor. Quem trabalha em equipe ou com
o público terá um dia muito estimulante.
Sua vida amorosa ganha novo impulSO.
Cor. laranja.

.n. UBRA
O setor profissional recebe poderosas
vibrações, então canalize as energias
em busca das suas ambições. A Lua
traz o estimulo de que você precisa para
investir no amor. A dois, cumplicidade e
companheirismo vão reinar no romance.
Cor. verde-escuro.

ESCORPIÃO
Siga em busca dos seus objetivos de vida
e de seus sonhos. Tarefas que envolvam a

comunicação estão especialmente favore
cidas. Você estará esbanjando bom humor

e criatividade. No amor, você atravessa
um período de grandes realizações. Cor.
vennelho.

SAGITÁRIO
Há uma predisposição a mudar sua
rotina, seja no ambiente doméstico ou
profissional. A Lua leonina indica que você

estará muito mais autoconfiante nesta

noite. Na paixão, viagens ou passeios
podem estimular a vida a dois: entre no

clima! Cor. verde.

y\ _ CAPRiCÓRNIO
.

F Bom dia para trocar ideias e partilhar
. projetos, pois o babalho em equipe

recebe boas vibrações dos astros. Será
vantajoso ouvir o parecer de pessoas com
outro ponto de vista. No campo afetivo,
o orgulho pode prejudicar arelação, Cor.
vinho.

..-YY\
AQUÁRIO

..-YY\ Tudo o que conseguir será fruto do seu
babalho, por isso não deixe para depois
o que pode fazer agora Ótimo momento
para reorganizar suas finanças e planejar
alguns gastos. O clima deunião com
a pessoa amada estará excelente. Cor.

preto.

PEIXES
Tudo que envolva diversão vai fluir com

mais facilidade neste dia Não perca a
chance de esbanjar sua simpatia e capaci
dade de interação, pois os contatos estão
favorecidos. Nos assuntos do coração, a
privacidade há de prevalecer. Cor. rosa.

I '.
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CABANACULT

A banda jaraguaense Frade Negro acaba de assinar um contrato de

parceria com a empresa Baquetas Liverpool, para o fornecimento de

material ao baterista João Ortiz. A parceria foi fechada após reunião
entre integrantes da banda e o gerente comercial da Liverpool,
Rafael Primo "Nós ficamosmuito lisonjeados por termos o apoio de
uma empresa de renome internacional, que com certeza agregará
muito valor no cenário headbanger com essa parceria", declarou o

baterista João Ortiz. Parabéns à empresa pela iniciativa e à banda

pela conquista. Quem ganha é a cena local!

Essa semana, no Facebook, surgiu essa pergunta e, consequentemente, a
polêmica. O que seriamelhor para uma banda iniciante?Tocar somente cover
de seus ídolos ou partir de cara paraum trabalho autoral, ou seja, compor e
tocar suas própriasmúsicas? No meu ponto de vista, a internet ajudamuito as

bandas autorais, ficoumais fácil você ser ouvido ou conhecido em qualquer
parte domundo, é só postar as suasmúsicas e as pessoas acessam de onde
estiverem e pronto, alguém lá naChina 'ouviu a suamúsica ou viu o clip da
sua banda. Isso deveria incentivar as bandas iniciantes a trabalharem o seu

lado autoral e, sinceramente, acho que está acontecendo, as bandas realmente
estão usando essa ferramenta e assim divulgando seus trabalhos, mas é
inevitável, e acredito que até necessário, as bandas que estão começando a sua

caminhada tocarem os seus ídolos, principalmente quando se apresentam em

bares e casas noturnas. E outra coisa: é muito legal tocarmúsicas de bandas
que você curte. Essamescla, nomeu ponto de vista, é a formula ideal para uma
banda desconhecida começar a sua história, mas, por favor, não esqueçam
de divulgar o seu trabalho autoral. Depois de um tempo, quando a banda já
tiver suasmúsicas conhecidas e trabalhos gravados, os covers vão diminuindo
cada vezmais no repertório. É claro que existem as bandas de tributos e tal,
mas se você émúsico e tem umabanda ou só se apresenta com seu violão,
componha, escreva, mostre o seu trabalho, poste na internet, não se limite a só
tocarmúsicas de outros artistas.
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E não se esqueça: amanhã temThe Police Tribute
na Lico Bar! O show promete ser inesquecível
até para osmais críticos. A banda detona e a

festança vai ser grande. Não fique de fora dessa!

Agenda
,( HOJE_--

--��·-.-�----EÃOROBÕ�STI�
Saeramentum Pub - 22h

• DisCOTECAGEM ROCK -

Blackbird - 22h

,( AMANHA�__------�--

-. BANDATHE POUCETRIBUTE - /

---

Lico Bar - 23h

• 'pocket Show' Bruce (YellowBox -

ItajalJ - Blackbird Bar �
21h

..___

---1----

L _ �tana (J�o::.::in:.:..vill=·:_::;e):......... -

-

Saeramentum Pub - 21h
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls

Die
Kindheit erinnern
Wer hat solche kleine

Kindergebete nicht als Kind
gelernt?
Es gibt ganz schõn viele davon,
aber diese sindwahrscheinlich
sehr bekannt unter uns.
Sie sind süB und ganz einfach
zurnLernen.

soll niemand drin wohnen
als Jesus allein
Amen

b) Ich schlafe nieder
Ich lege mich und schlafe
nieder
Ach Herr, mein Gott, erwecke'
mich wieder
ftisch und gesund
zurMorgenstund
Amen

a) Ich bin keinmeinHerz ist rein
Ich bin klein
mein Herz ist rein

IN IftRfR
ANZe'Ge 5TAND

<JO�O�'O...?

<,

MelN GeW'CfIT,
MeIN Ia UND MelN
GRUNDPRf'5!

.J

..

••

Altere auf dem
ArbeitslDarkt

(.., Bundesagenlur
W filrArbeit

Jobangebote

Punkt war, dass generell die
Qualifizierung der ãlteren
Menschen nicht schlechter
als die von jüngeren
Arbeitnehmern war. In vielen
Fãllen zeigte es sich, dass
es nicht um eine finanzielle

Notlage gingo

In einer vorigen Ausgabe ging
es um flexible Arbeitszeiten.
Heute fãllt das Thema nicht
so weit weg, es geht um altere
Menschen, die mehr und
mehr auf demArbeitsmarkt
als Arbeitskraft tãtíg sind.
Fast 800.000Menschen
über 65 Iahre arbeiten in
Deutschland, so DIW-Berlin,
das Deutsche Institut für

Wmschaftsforschung.

Menschen.
Die Angaben zeigten
auch, dass die Hãlfte der
ãlterenArbeitnehmer
als Selbststãndige oder
bei derUnterstützung
Pamílíenuntemehmen aktiv
war, und dass in keiner

anderenAltersgruppe es so

viele selbststãndigeArbeiter
gibt. In denmeisten Fãllen
sind die angestellten Senioren
teilzeitbeschãftígt, wãhrend
die freiberuflichen alten
Menschen fast immerVollzeit
arbeiten.

Schlíeíslich zeigte die
Urnfrageauch,dassim
Durchschnitt altere
beruflich tãtígeMenschen
zufriedener sind in den

Kategorien Gesundheit,
Einkommen und

Lebensqualítãt als altere
Leute, die nicht arbeiten.

In den letzten 10 Jahren
verdoppelte sich dieZahl
der Senioren, die noch in
Deutschland arbeiteten, es
waren rund 760Tausend Ein anderer interessanter

Tierisch Deutsch
In jeder Sprache gibt's diese
kreativenAusdrücke, diemit
Tieren zu tun lraben und
manches sehr klar darstellen. Es
sindMetaphern, die besondere
Tiereigenschaften hervorbringen.

.Angsthase" - eine Person, die
sehr ãngstlich, sowie ein Hase,
der immer etwas furchtet.
.Brüllaffe" - eine Person, die
immer
sehr laut ist.
.Kredíthai" - man spricht von
jemandem, der Kredite zu einem
extrem hohen Zinssatz anbietet.

Kennen Sie einige?Hier lernen Sie
ein paar tolle Beispiele kennen .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2013 1151 VARIEDADES

Previsão do Tempo

Temperatura
fica mais amena
Namadrugada e manhã
de hoje ainda ocorre

-

chuva em algumas regiões,
mas no decorrer do dia
a instabilidade diminui.
O tempo melhora com
aberturas de sol e diminuição
de temperatura no Oeste e

Meio Oeste, devido à chegada
de umamassa de ar seco e

frio, mas permanece com
variação de nuvens que
alternam com aberturas de
sol e chuva isolada.

.f\.'
Ensolarado Instável

�
Nublado

� �"
Chuvoso
.. --
Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá

HOJE 1:
Jaraguá do Sul ,� �

,
e Região l

Jaraguá do Std '�'
AMANHÃ

.. .... MíN:-17°C
20°29° .- MÁX: 30°C

r-
20°C

- u
• .._,r

. ,�
129°C

� ; ..

DOMINGO

IMíN: 17°C
MÁX: 33°C

��
I(

SEGUNDA
MíN: 19°C_
MÁX: 33°C

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
'lh51: l,7m • Oh53: l,lm
• 13h38: l,5m '12h: 1m

3/2 • Baixamar • Baixamar
• 7hOS: O,3m • 7h: O,3m

e NOVA
Tábua '19h15: O,1m '19h13: O,lm

10/2 das marés lIajai Imbiluba
• Preamar • Preamar

e CRESCEm 17/2
• Oh42: 1m 'lhll: O,Sm
• 12h14: O,9m • llh21: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 25/2
• Sh55: O,4m • Sh41: O,3m
'19h19: O,lm 'lSh41: O,lm

Direção do vento Velocidade Umidade
do vento relativa (%)

• 6h Oeste-Sudoeste 4km/h 66

·9h Sudoeste 3km/h 71
• 12h Sul-Sudeste 3km/h 88
• 15h Leste-Sudeste 5km/h 92

14mm

90%
• 18h Leste 8km/h 68

de possibilidade
• 21h Leste-Sudeste 7km/h 76 de chuva.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING Programação de 22/2 a 28/2
• ARCOPLEX 1

'

• Duro de Matar - Um bom dia para morrer - Dublado - Sexta/SegundalTerça/Quinta - sessões: 15h,
17h, 19h, 21 h, Sábado/Domingo/Quarta - sessões: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30

.ARCOPLEX 2
• As Aventuras de Tadeo - Dublado -15h10
• Meu Namorado é um Zumbi - Legendado-17h10, 19h10, 21h10
.ARCOPLEX 3
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado - 14h1 0, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30

Sudoku

9

9 6

5

, Preencha um Quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

Q.l!ad�a(lQ ,(j�" 3)(3, ",

7

Palavras Cruzadas

VERTICAIS
1. Reunião alegre para todos 'Se divertirem / (Psiq,) Que

sofre de certo fenômeno patológico caracterizado pelo
deSligamento da realidade exterior e criação mental de
um mundo autônomo

2. O cantor e compositor de pop rock Reis r Faltar à verdade
3. Rede 'mundial de televisão, especializada em música /

O até logo dos matutos / Uma unidade de medida da

energia elétrica
4. Propriedade rural banhada por curso de água / Sinal so

noro

5. Confiança I Além disso I O símbolo químico do césio
6. Famosa marca coreana de automóveis I Que tem rabo

, curto (especialmente cachorro)
7. Líquida transparente, desprovido de cheiro e de sabor

f Base de montanha f O compositor ltarroso (1903-
1964), de "No Tabuleiro da Baiana"

,

8. Ir embora I Fruto usado para fazer um óleo utilizado em
,

culinária
9. Guarnecer com enchimento de algodão, seda, espuma

etc. para torná-lo mais confortável/Queira Deus!.

HORIZONTAIS
1. Um acessérío destinado a equilibrar o casco e melhorar o

desempenho dó barco /

2. No meio de / Substância dotada de uma ilimttada capa
cidade de expansão e de notável possibilidade de com

pressão
3. (Ingl.) Comando muito utilizado em programas de compu

tador / O Cobain (1967-1994), músico norte-americano
vocalista da banda Nirvana

4. As iniciais do político Taneredo (1910-1985) / Rapaz
brincalhão, divertido

5. Transferida para outra ocasião / As iniciais da atriz Fi
lardis

6. Em que lugar? / Abreviatura de senhora
1. Supertície de uma mesa

8. Certo sulfato usado na fabricação de papel, porcelana,
purificação de água, clarificação de açúcar etc, / Planta
herbácea usada corno condimento

9, Objeto que permite a utilização de vários aparelhos elétri
cos ao mesmo tempo I (Pop,) Grande

10. Olhado com aversão I Nove, em algarismos romanos
11. (Ingl,) Sinal de parada / Abertura da roupa na região 10

u�
,

12. O acento que nasala o a e o o I Uma serpente com 11

veneno muito poderoso
13. As plásticas manifestam-se por meio de elementos vi- 12

suais e táteis,

3 5 7 84 6

2
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7
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EDUARDO MONTECINO

PROJETO Ferreira é vendedor ambulante, mas se diz favorável à regu1amentação

GuaralDirilD

Comércio
ambulante
com regras

Projeto regulamentando atividade será

encaminhado para a Câmara de Vereadores

GUARAMIRIM

- Carolina Veiga e Verônica Lemus

Um projeto de lei de autoria

do Executivo, que altera o

Código de Posturas do municí

pio, complementando a regula
mentação e aumentando a fisca

lização do comércio ambulante,
será encaminhado para análise
daCâmara deVereadores de Gua
ramirim. O Código de Posturas foi
criado em 1986 pelo então prefei
to José Perfeito deAguiar e o artigo
que trata do comércio ambulante
foi alterado no passado pelo ex

prefeito NilsonBylaardt (pMDB).
Segundo o secretário do De

senvolvimento Econômico, Mo

acir Mafra, a alteração foi plane
jada devido às reclamações da

Associação Comercial do muni

cípio. A entidade pede a proi
bição desse tipo de comércio,
já que muitos ambulantes não

possuem alvará ou licença para
praticar a venda de produtos,
muitas vezes pirateados. "Não é

justo com o comerciante quepaga
aluguel, paga impostos, paga fun
cionários", disseMafra.

De acordo com o secretário,
a lei atual não dá muitas ínfor

mações sobre a fiscalização, nem
muitos poderes aos fiscais. Para

elaborar o projeto, foi utilizada
como exemplo a legislação de
Pomerode, Uma das alterações,
segundo Mafra, é que os fiscais

poderão apreender os produtos
e destruí-los caso o comerciante
não consiga comprovar a origem
da mercadoria, e 'poderão ainda

aplicar multas a quem estiver em

situação irregular. "Não é que so

Ip.os contra os ambulantes, mas é
que esse comércio precisa ser re

gulamentado", disse o secretário.

Camelódromo

Outra alteração é que, se apro
vadaa lei, o comércio ambulante
será proibido fora do local especí
fico determinado para a prática.
"Em seguida (ao projeto) a Prefeí
tura vai pensar em um local onde
esse comércio poderá ser feito",
disse o secretário. Além disso, so
mente produtos artesanais, flores
e plantas ornamentais, alimentos
de pequenos produtores, entre

outros, é que poderão ser comer

cializados. "Sacoleíros vendendo
em repartições públicas, como es

colas e Prefeitura, também serão

proibidos, assim como não pode
rãomais vender em frente das lo

jas", completou.

Dificuldades
encontradas
Para o vendedor ambu

lante Cristiano Alves Ferrei

ra, de 35 anos, a regulamen
tação do negócio não seria

um problema, ao contrário,
representaria uma· solução
para muitos dos transtornos

pelos quais passa todas as ve

zes que encosta o caminhão
às margens da BR-280 para
vender discos de arado para
culinária. "Enfrentamos sol
a pino e corremos o risco de
sermos assaltados a qualquer
momento. Queremos sair da

rua, mas não temos condições
de pagar por um local fixo",
afirmou. Ferreira conta que já
procurou legalizar o negócio
diversas vezes e semostrou fa
vorável à fiscalização.

Proposta·
agrada

Segundo Ferreira, a possi
bilidade da criação de um cen

tro comercial para abrigar os
ambulantes seria ideal para o

crescimento do seu comércio.
"Eu produzo minha mercado

ria, que é' feita a partir do rea

proveitamento do aço, e tenho
as notas fiscais da compra da
matéria prima", contou. "Só não
tenho condições de construir
essa estrutura física", concluiu.

Residente de Corupá, o ven
dedor diz já ter tentado a legali
zação nas cidades de Jaraguá do
Sul e Guaramirirn, sem resul
tados. Atualmente, nos fins de

semana, ele loca uma chácara
em Araquari e utiliza parte do
terreno às margens da BR-280

para comercializar seu produto.

"Comércio deixa de vender
e o governo de arrecadar"

REPÚBUCAFEDIjRATIVADO BRASIL-ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim . CHlUSTA INGEHIlLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto n"1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITAL DE INl1MAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abélxo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não O fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar{em) serrem) desconhecidas, sua localização Incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente{s)
ou domiciliada(s) forada Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a recebera intimação
no endereço foruecldo pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 41623 Sacado: ADRIANACORDEIRO BEBER CPF: 007.525.659-23 Endereço: RodoviaSC413 n" 6047,Rio Branco,
89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SACNPJ: OU8L521/ooo1-55 Número do Título: 073
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por lndicaçãoApresentante: BANCQRRADESCOSA DataVencimento: 28/01/2013
Valor: 6.720,60Uquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41857 Sacado: BRASQUlSA INDUSTRIA LIDACNPJ: 02.096.814/0001 -05 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen,
km 14 n"s/n,Centro, 89108-000,MassarandubaCedente: LAD\LEMBAIAGENSMEIALlCAS lIDACNPJ: 75.182.048/0001-
67 Número do Título: 53037/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA

AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 08/02/2013 Valor. 3.428,37 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 32,99, Diligência: RS 37,60, Edital: RS15,00

Protocolo: 41335 Sacado: C K BORDADOS E CONFECÇOES IlDA CNPJ: 08.387.202/0001 -40 Endereço: Rua Rosane Gae
dtke Brumer n" 13, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: UNHAS SETD\ LIDA CNPJ: 60.887.189/0001-08 Número do
Título: 006000811 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA

.GUARAMlRIM DataVencimento: 20/01/2013 Valor: 46,40 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Di-
ligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 41727 Sacado: CRISTIANO DANNA CPF: 022.535.869-78 Endereço: Rua Henninio Stringari n" 1220, Corti
ceira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENIDS SA CNPJ: 07207.996/0001-50 Número
do Título: 42.6.435.815-1 Espécie: Nota Promissória Apresentante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA DataVen
cimento: 1I1ll/201O Valor: 34.401,60 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: RS 22,76, Diligência: R$ 37,60,
Edital: RS 15,00

Protocolo: 41578 Sacado: DANIELA ELSAREIZlAFF CPF: 936.416.059-20 Endereço: RUAHEIMUIH GAEDTKE ne 132,
CENTRO, 89270-000, Guaramirim Cedente: srCOOB - SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/0001-
99 Número do Título: 157/2012 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA Data Vencimento: 28/01/2013 Valor. 300,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 41879 Sacado: EF OFICINA MECANICA UDA ME CNPJ: 09.605.896/0001-07 Endereço: Rua 1" Braço do Nor

te ne s/n, Rural, 89108-000, Massaranduba Cedente: SOCCOLBARBIERI & CIA LIDA CNPJ: 89.425.615/0003-35 Número
do Título: 93397-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DOBRASIL SA. - AGENCIA
GUARAMlRIM DataVencimento: 08/02/2013 Valor: 352,20 Liquidação após a intimação: R$12,2S, Condução: RS 32,99,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41811 Sacado: GUSTAFARMA I1MITADA - ME CNPJ: 03.674.399/0001-84 Endereço: Rua EmiIio Manke Ju
nior n" 6105, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: CRISTAL DISTRIBUlDORA IMPORT E EXPORT lIDA CNPJ:
07.054.276/0001-00 Número-do Título: 03674399840 Espécie: Duplicata de Venda Men:antil por Indicação Apresentante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 08/02/2013 Valor. 290,48 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$10,88, Diligência:R$37,60, Edital: R$1S,00

Protocolo: 41612 Sacado: JOSEWALDECIR DE UMA CPF: 898.216299-20 Endereço: Estrada Getal Primeiro Braço n'
100, Primeiro Braço, 89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEIRAS/A CEI CNPJ: OLl49.953/0001-89 Número do
Título: 750104343 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS
ASSOCIADOS DataVencimento: 12/04/2011 Valor: 12.377,28 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 77,43,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41548 Sacado: LAURO DERETTI CPF: 026.058.839-30 Endereço: Rua II de Novembro n" 3193, Centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: FEDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO lIDA EPP CNPJ: 8LS99.367/0001-7S Número do
Título: 000361 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM DataVencimento: 28/01/2013 Valor: 1.500,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$37,60, Edital: R$IS,OO

Protocolo: 41778 Sacado: MARIA REINlLDE MARfINI BETTONJ ME CNPJ: 00.762.387/0001-13 Endereço: Esl Getal
Braço Direito ne sino, Braço Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANço COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ:
OLl8LS21/oool..5S Número do Título: 5134 Espécíej.Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: OS/Ó2/2013 Valor: 360,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 66,32,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41728 Sacado: PAUlJNO SOARES CPF: 032.485.519-36 Endereço.RuaMarcionilo dos Santos n" 100,Corticei
ra, 89270-000, Guaramirím Cedente: BVFINANCEIRA S/A CEI CNPJ: OLI49.953/ooo1-89 Número do Título: 750114960

Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVÓGADOS ASSOCIADOS Data

Vencimento: 13/06/2012 Valor: 28.792,32 Liquidação após a intimação: R$12,2S, Condução: R$ 22,76, Diligência: RS 37,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41889 Sacado: RAQUEL CORREA CPF: 063.102.809-96 Endereço: Rua Alberto Holtz ne sinO, Centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número doTítulo: 1506 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data

Vencimento: 10/02/2013 Valor: 140,OOLiquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41805 Sacado: TERRAPlANAGEM GOMES E TEODORO lIDA CNPJ: 09.132.097/0001-60 Endereço: Rua Mar
cionilo dos Santos n' 48, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: SANTINVEST S/ACREDITO FINANCIAMENTO E

JNVESI1MENTOS CNPJ: 00.122.327/0001-36 Número do Título: 5172/3000 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
lndicaçãc Apresentante: HSBCBANKBRASILSA - BANCOMUIlTPWDataVencimento: 05/02/2013 Valor. 507,91 liqui
dação após a intimação: RS 12,25, Condução:R$ 22,76, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,09

Guaramirim, 22 de fevereiro de 2013.

Ex-diretor de Comércio da

Associação Comercial e Indus
trial de Guaramirim (Aciag),
que deixou o cargo na última

quarta-feira, e lojista do ramo

do vestuário há 20 anos, Ar

naldo Krüeger é um dos pre
judicados pela presença dos
vendedores ambulantes nas

ruas da cidade. Segundo ele,
todos os setores do comércio
são unânimes quanto à insa

tisfação gerada pela concor

rência desleal. "Queremos a

fiscalização. Não é justo com

o lojista que comercializa pro
dutos franqueados, tributados
e originais", afirmou.

Para Krüger, a presença
dos vendedores irregulares
traz prejuízos para a sacieda-

CHRISTAlNGEHIlLEWAGNER, Interventora

de como um todo. "O cliente,
atraído pelo preço, compra um
produto sem qualidade, os lo
jistas não conseguem vender e
o governo deixa de arrecadar

impostos. Assim, a máquina
não gira", conclui.

"
Queremos a

fi�calização. Não é

justo com o lojista
que comercializa

produtos tributados
e originais.

Arnado Krüeger,
lojista

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EXPECTATIVA Professora de inglês, Cleia Suski, espera que Escola !lbdon Batista seja beneficiada

Pacto' pela Educação
Escolas aguardammelhorias
Programa do governo do Estado destina R$
500 milhões para obras, gestão e formação

JARAGUÁ DO SUL 500 milhões, mas não é possí
vel dizer quanto será aplicado
na região.

Das obras já iniciadas, es

tão incluídas no Pacto o tér
mino da construção de duas
escolas de ensino médio, nos
bairros Tifa Martins e Santo

Antônio, em Jaraguá do Sul, a
construção de um Centro de

Educação Profissional (Ce
dup) em Guaramirim e a re

vitalização das escolas Abdon
Batista, de Iaraguá, e a General
Rondon, de Massaranduba.

Segundo a gerente de Edu-

Verônica Lemus

OPacto pela Educação,
anunciado pelo gover

nador Raimundo Colombo,
na última segunda-feira, dia

18, vai garantir para os muni

cípios da Regional de Jaraguá
do Sul, Corupá; Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder a

continuidade de obras já em

andamento na área da Edu

cação e irá financiar novos

projetos. Para todo o Estado,
o governo pretende investir R$

cação, Lorita Karsten, o pro
grama é separado em três ei
xos: pedagógico, estrutura e

gestão. Na primeira, o objetivo
é buscar o aperfeiçoamento
dos professores, incentivando
cursos de formação. Para isso,
a SDR irá fazer um levanta
mento de demanda junto aos

professores, e depois encami
nhará uma proposta para a Se
cretaria de Educação do Esta

do, "e aí eles marcam as datas
e pagarão pelos palestrantes",
explicou a gerente.

Na área de estrutura, além
das obras já iniciadas, a SDR
deve encaminhar novos pro
jetos para Florianópolis, que
poderão ser selecionados pelo
Pacto de acordo com a priori-

dade. Por exemplo, para a es

cola Marechal Rondon, cuja
construção está sendo fina

lizada' a SDR irá em seguida
pleitear a construção de uma

quadra de esporte. A mesma

proposta será feita para a Es
cola de Educação Básica Giar
dini Lenzi, de Iaragua do Sul.

Já na parte de gestão, a ideia
do Pacto, segundo Lorita, é que
os diretores também participem
na elaboração de projetos para
suas escolas. "Eles terão que fa
zer projetos e depois apresentá
los para a Secretaria de Edu

cação do Estado. Isso já existia
antes e agora foi retomado", con
tou a gerente. As SDRs ainda se

rão informadas sobre como este

processo deve acontecer.

Abdon Batista

Realidade e

expectativas
A diretora da Escola Abdon Ba

tista, Doraci Passold, acompanhou 0-
anúncio doPactopelaEducação,mas
diz que ainda não sabe como será a

distribuição dos recursos e quais es

colas serão contempladas, Mesmo

assim, espera garantir a reforma da
Abdon Batista, que há um ano ofere
ce o programa Ensino Inovador para
as turmas do primeiro ano do ensino
médio e, neste ano, incluiu também
as turmas do segundo ano.

Com a novidade, a carga horária
dos alunos aumentou. "Eles entram
às 7h2S e saem às l6h2S", explica.
Com amudança, a diretora disse que
será necessário aumentar o número
de salas de aula, ampliar a biblioteca
e o laboratório de informática.

A professora de inglês, Cleia De
nise Suskí, conta que os professores
também estão lutando pelas cha
madas salas ambiente. Nessa estru
tura, não são os professores que se

deslocam para as turmas, mas as

turmas que se deslocam para as sa

las de cada disciplina. ISinte critica

Para a presidente regional do Sin
te de Jaraguá do Sul, CristianeMoller,
não ficou claro para a categoria "com
quem o governo está firmando o

. pacto". Além disso, Cristiane acredi
ta que o anúncio do investimento
de R$ 500 milhões na Educação foi
um ato de propaganda, já que as

eleições para o governo do Estado
ocorrem no próximo ano. "Eu traba
lho em escola que está com a reforma

parada hámais de cinco anos, o des

pejo de dejetos está com problemas,
nós e os alunos temos que aguentar
um cheiro horrível", disse.
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Fora de circulação
Polícia incinera drogas apreendidas
Queima de material
foi realizado ontem
à tarde numa olaria
no Bairro Três Rios
do Nort, em Jaraguá

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

No forno da Olaria Langer, no
Bairro Três Rios do Norte, em

Iaragua do Sul.. os tijolos deram
lugar a outro produto, na tarde
de ontem. Em poucos minutos, o

fogo consumiu os envelopes con
tendo maconha, cocaína e crack,
além de cachimbos e papel para
cigarro, que foram apreendidos
com usuários de drogas.

A queima representa o final

dos.62 processos por posse de en

torpecente, que foram apreendi
dos desde 2009. Esta foi a terceira
vez que a Polícia Militar realiza o

ato de incineração, conforme de

terminação judicial. A primeira
queima foi em 2008 e a segunda
em 2010. "Pretendemos fazer ou
tra em novembro, pois airIda te

mosmuitas drogas armazenadas",
revelouo gestordo Cartório do 14°

Batalhão da PolíciaMilitar, capitão

Alexsandro Kalféltz.
Foram incinerados aproxima

damente 500 gramas de entorpe
centes, com valor total estimado
entre R$ 7 mil e R$ 10 mil. "Isto é

apenas um terço da quantidade
que ainda está no quartel, mas

o processo precisa estar no final

para que o juiz determine a des

truição do entorpecente", explicou
o soldado responsável pelo setor

de Termos Circunstanciados (TC),
Rodrigo da SilvaNeves.

Em 2011, foram registradas 85

ocorrências relativas a posse de

entorpecentes. Este número subiu
para 107 no ano passado. Depois
da apreensão, a substância é en

caminhada ao laboratório, onde

passa por uma perícia que con

firma se tratar de entorpecente. O
material volta ao quartel da PM,
onde fica armazenado num cofre
até a determinação judicial para a
destruição da droga.

Nem todo entorpecente apre
endido vai para o fogo. Uma pe
quena quantidade é destinada a
equipe do canil, para treinamento
de cães farejadores. "As últimas
duas grandes apreensões da PM

.

foram feitas graças aos cães, que
encontraram a droga escondida
no matagal e dentro de um armá

rio", lembrou o capitão Kalfeltz.:

LÚCIOSASSI

MEIO Qun.O Entorpecentes incinerados valiam entre R$ 7mil e R$ 10 mil

PASSO A PASSO _

Depois de apreendido,
o material é

encaminhado ao

laboratório para uma

perícia preliminar
para confirmar que a

substância é, de fato,
entorpecente

A droga é.
encontrada

com o usuário
durante a

abordagem
policial

A droga volta para
a Batalhão da Polícia
Militar, onde fica

armazenada num cofre,
dentro de um envelope
com o número do Termo
Circunstanciado e do

Processo que [oi gerado

Depois que o

usuário é ouvido

pelo Juizodo Especial
Criminal (JECRIM) e

cumpre a pena alternativa

recomendada, o
juiz determino a

destruição da droga

A Polícia Militar
realizo um ato público

de incineração
da entorpecente,

e o registra volta ao

JECRIM, onde o

pracessa finalmente
é encerrado

CHAMADA PÚBLICA PARA FORMAÇÃO
DA COMISSÃO PREPARATÓRIA DA CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL.

ETAPA PREPARATÓRIA MUNICIPAL DA
5a CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES.

DIETER JANSSEN, Prefeito do Município de Jaraguá do Sul, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 43 da Lei N°

10.257, de 10 de julho de 2001, e de acordo com a Lei Complementar
Municipal N° 65, de 01 de junho de 2007 e o Decreto Municipal N°
6.142, de 10 de agosto de 2007, tendo em vista a necessidadede

realização da Conferência Municipal da Cidade de Jaraguá do Sul;
Torna público que o Município, através do Conselho Municipal da
Cidade - COMCIDADE, instituirá Comissão Preparatória da 5a
Gonferência Municipal da Cidade, cuja primeira reunião realizar-se-á
no dia 06 de março de 2013, às 8 horas, na Sala anexa ao Gabinete

do Chefe do Poder Executivo Municipal. Compete à Comissão

Preparatória Municipal: 1) Propor a minuta do Regimento Interno da

Conferência, contendo os critérios de participação para a Conferência
e para a eleição de delegados para a Conferência Estadual; 3)
Elaborar a_ proposta de programação da Conferência Municipal;
4) Elaborar a minuta do Decreto de Convocação da Conferência

Municipal; 5) Sistematizar o Relatório final da Conferência Municipal
Extraordinária; e 6) Encaminhar o Relatório Final da Conferência para
as instâncias -governamentais. A aceitação do resultado das eleições
dos membros da Comissão Preparatória é de responsabilidade
de cada segmento social, devendo constar na ata da reunião.• Os

representantes do Poder Público Municipal serão indicados pelo
Prefeito e seus nomes serão anunciados ao final da reunião, após a

divulgação dos representantes da sociedade civil organizada eleitos

como membros da Comissão Preparatória. Mais informações serão
fornecidas pelos telefones (47) 3374-2772/2106-8273, ou através do

e-mail comcidade@jaraguadosul.sc.gov.br.

DlETER JANSSEN
Prefeito Municipal

Assalto

Dupla usamulher
.

como chamariz

Júri popul�r
Tribunal realiza

sessão no Fórum hoje
Uma loira pedindo ajuda às margens da Es

trada do Bananal, no Bairro Guamiranga, em
Guaramirim, foi o atrativo para um assalto na

noite da última quarta-feira. O motorista do

Classic, de 39 anos, parou o carro e foi surpre
endido por um homem armado que estava es

condido no bananal, por volta das 23h30. A du

pla teria fugido com o veículo, de placas MGY

3021, de Massaranduba.

Adir Antunes Fernandes, de 46 anos, se apre
senta hoje perante o júri popular, pelo homicídio
de Jorge Baader e Sivaldo Stenger, em março de

2012, no Bairro Estrada Nova; em Jaraguá do Sul.
Os três estavam no carro quando o réu, que estava
no banco traseiro, atirou contra as duas vítimas.

Baader, de 55 anos, morreu na hora, e Stenger, de
45, ficou internado quatro dias, mas não resistiu.

Fernandes está preso desde a data do crime.
, ,
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Campeonato Catarinense

Trio é arma para o clássico
Pingo, Bandoch e

Marcão fizeram
história no Joínville,
mas hoje defendem
as cores do Juventus

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Um clássico é capaz demodi
ficar a rotina de uma cida

de, motivar torcedores e desper
tar nos jogadores o desejo ainda
maior da vitória. Desta forma, o
Juventus está se preparando para
o duelo contra o Ioinville, no qual
contará com três "espiões".

O técnico Pingo, o auxiliar
Bandoch e o preparador de go
leiros Marcão, fizeram história
do rival. Entretanto, as cores

muda:ram e o "trio de ferro"

promete lutar por um bom de

sempenho contra a equipe que
os projetou para o futebol.

"O Joinville fez parte da mi
nha vida durante 18 anos. Iniciei
nas categorias de base e tive uma

passagem vencedora", afirmou
Marcão. "Fui praticamente for
mado nas categorias de base do

JEC, por quem tenho um carinho

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

MURALHA Marcão (E) construiu moa carreira vitoriosa no gol do JEC

enorme", endossou Bandoch.
"Enfrentar o Joinville é uma

honra, foi o clube que me pro
jetou e é a cidade onde resido",
completou Pingo.

Apesar de rasgarem elo

gios e lembranças, os três
sabem que a vitória é funda
mental para as pretensões ju-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
�------���----�--��--�-.�

SEGURANÇA Objetivo do acordo é proporcionar
tranquilidade aos torcedores dos dois times

ventinas na competição. "Va
mos enfrentar uma equipe
qualificada, mas acredito que
estamos também em bom
momento. Nós esperamos re
alizar um grande jogo dentro
de casa e quem sabe conquis
tar a vitória, pois será um pas
so importante para a Série D",

comentou Marcão.

"Estamos analisando os

jogos do Joinville e espera
mos um bom resultado", de
clarou Bandoch. "Será um

jogo importante para nós e a

primeira vez que reencontro

o Joinville como treinador",
finalizou Pingo.

Reunião define as normas
de segurança para o clássico
Priorizando a segurança,

membros da diretoria do Iu
ventus, Polícia Militar, Polícia
Civil e Ministério Público se

reuniram e ajustaram alguns
pontos para o clássico contra o

Ioínvílle, no João Marcatto.

Após ser multado em R$ 4

mil pelo TJD de Santa Catari

na, o tricolor foi impedido de
vender bebidas alcoólicas no

estádio. Também terá terá que
informar a proibição através
do sistema de som. Além disso,
terá que divulgar a proibição do
uso de fogos de artifício no lo

cal, seguindo normas do Esta
tuto do Torcedor.

Atendendo a solicitação da
.

Polícia Militar, não será permi
tido o ingresso de veículos dos
sócios ao portão lateral, sendo
liberado apenas para as autori-

dades que irão trabalhar no de
correr da partida.

Os torcedores ficam orien
tados a evitarem as ruas Fran
cisco Winter, Guilherme Haas,
Angelo Spezia e Vitória Spe
zia, fugindo do contato com

os torcedores do Ioínvílle, que
deverão comparecer em bom

número, graças à proximidade
das oidades, O Iuventus será

responsável pelo isolamento
das arquibancadas, impedindo
uma possível invasão e briga
generalizada.

.
No clássico da região norte,

o Iuventus busca a vitória con

tra o JEC, sábado, às 16h. Caso

consiga os três pontos, o Mole
que Travesso assumirá a tercei
ra posição do estadual, com 12

pontos, superando exatamente

o Joinville.

SE'" 4 ta; f* &; 14HM6M'$M eE *8 P.

Basquete

LigaNorte
, .

-reune equipes
A Liga Norte de Basquete (LNB)
já semobiliza em torno do
oitavo Campeonato Citadi-
no de Joinville. Uma reunião
técnica está marcada para a

próxima quarta-feira, dia 27,
às 20h, na Associação Atlética
Tupy. Em pauta, modificações
no sistema de disputa, como
a implantação de uma segunda
divisão. O assunto será debati
do entre os dirigentes.

J

Automobilismo

Abertura do
Catarínense

Osmotores roncam neste fim de
semana noAutódromo Cava-
lo de Aço, em Joaçaba. Será a
abertura da temporada 2013 do
automobilismo catarinense. A

expectativa dos organizadores é
contar commais de 70 pilotos e

um público superior quatromil
pessoas na etapa. Em disputa, as
categoriasMiniTubular; Gaiolas,
Estreantes; Marcas "N", "B" e "X';
StockCar Opala e Omega.

I
Sesiano

Prazo final
. . ,..,

paramscnçoes
Hoje é o último dia para as

empresas interessadas em'
participar dos 32a Jogos do Sesi
de Iaragua do Sul entregarem
suas inscrições na entidade, O
prazo havia sido prorrogado
na última semana. Serão 15 as

. modalidades em disputa neste
primeiro semestre, algumas
classificatórias para fases regio
nais da competição. Informa=
çõesno (47) 3372-9442.

Schroeder

Três jogos
peloAberto

,

. O 200Tomeio deVerão de Schroe
derprosseguehoje, com três jogos
noGinásioAlfredo Pasold, todos
com entrada gratuita. Às 19h15
temAngerô/Cruzeiro versus Glo
bal Pisos/Cavalete Transportes,
pelo Grupo A. Às 20h15 jogam
Coremaco /Posto Cídade/Iartec
e Néki, pelo Grupo B. Fechando
a noite, Kaiapós/Soletex/Glo
bal Pisos e Baumann jogam às

21h15, pelo Grupo C.

y
"

I
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Grandes astros que
vão do céu ao inferno
Assim como Oscar

Pistoríus, outros
atletas na história já
·se envolveram em

escândalos no auge
de suas carreiras

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Um ídolo carrega consigo a

responsabilidade de elevar
e atrair novos fãs para o esporte,
mas a história nem sempre se

gue por este rumo e pode criar

capítulos surpreendentes; Em

foco, o sul-africano Oscar Pisto
rius e os americanos Lance Ar

mstrong e TigerWoods. Primei
ro atleta a disputar Olimpíadas
e Paralímpiadas, o sul-africano
era considerado um exemplo de
superação. Com a morte da 'sua
namorada, Reeva Steenkamp,
Pistorius se tornou o principal
suspeito do assassinato e tro

cou manchetes esportivas pelas
páginas policiais. Primeiro atle
ta bilionário da história, o gol
fista Tiger Woods também foi
do céu ao inferno na sua carrei-

DIVULGAÇÃO

CRIME É cada vez mais difícil provar a inocência
de Pistorius no assassinato de sua namorada

ra. Envolvido em problemas
com alcoolismo e escândalos
sexuais, o americano perdeu
parte de seus patrocinadores e

resolveu abandonar a carreira
profissional precocemente.

Em 2012, resolveu largar
a aposentadoria e busca re

tomar <O prestígio com os fãs.
Lance Armstrong é o caso de
maior repercussão na mídia
nos últimos meses. Valen
te, o americano superou um

câncer no testículo e dois tu-

mores, no pulmão.e no cére
bro. De quebra, se tornou o

.

primeiro ciclista a vencer por
sete vezes o renomado Tour
de France. Porém, esses fatos
foram esquecidos quando fqí
diagnosticado com dopping
no decorrer de seus títulos e

resolveu assumir publicamen
te a sua culpa. Perdeu seus tí

tulos, deixou a presidência do
seu instituto contra o câncer e

responde por processos, que
podem levá-lo à cadeia.

.
'
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Adolescente boliviano é
morto na Libertadores
Na última quarta-feira, o

Corinthians estreou na- Liber
tadores com empate contra o

San José por 1 a 1, na Bolívia.
Entretanto, o resultado foi
ofuscado pela morte do jo
vem torcedor Kevin Douglas
Beltran Espada, de 14 anos,

que foi alvo de um sinaliza
dor arremessado pela torci
da corintiana. O resultado da

imprudência foi a morte ins
tantânea de Kevin, que teve o
olho étireito alvejado e chegou
a perder massa encefálica an
tes de consumada a fatalida
de. Desolado com a situação,
o técnico Tite demonstrou

repúdio e condenou a atitu
de da fiel. "Eu trocaria o título
mundialpela vida destemeni
no", declarou, emocionado, o
técnico. Apesar de não ter cos-

tume de aplicar sanções severas

aos clubes, a Conrnebol estuda a

possibilidade de expulsar o Co
rinthians da Libertadores.

A polícia boliviana prendeu
12 torcedores brasileiros. Os di

rigentes corintianos garantem
que não vão dar suporte aos ba
derneiros. "No Paraguai, alguns
ficaram bêbados e ainda conse

guimos ajudá-los quando foram
detidos. Mas, agora, não ajuda
remos", comentou um dirigente.

Lutas

O sonho do cinturão
dosmeio-pesados

Após perder o cinturão dos meio-pesados para Shogun, Lyoto
Machida iniciou a briga para retomar o posto de campeão e está

perto de ser o desafiante novamente. Para isso, o brasileiro precisa
provar o seu potencial e superar o norte-americano Dan Hender
son, neste sábado. "Quem ganhar merece esta chance de brigar
pelo título. Estou focado", comentouMachida.

Basquete

Varejão luta
paravoltar
Em noveanos na NBA, An

derson Varejão estava na sua

melhor fase da carreira. Infe

lizmente, uma lesão no joelho,
seguida de uma embolia pul
monar foram o estopim para
as lamentações do brasileiro,
que só volta a atuar na próxi
ma temporada. "Eu estou fo
cado na minha recuperação.
Se não fosse isso, eu acredito
que estaria no All-Star Game",
comentouVarejão .

Football
.

Seleção faz
testes em se
Pela primeira vez na histó

ria, o futebol americano come

ça a disseminar ia ideia de ex

pansão no território brasileiro.
Em busca de novos talentos,
os dirigentes estão organizan
do seletivas pelos diversos Es
tados. Em Santa Catarina, os

testes serão realizados nas ci
dades de Joinville e Florianó

polis. O objetivo é qualificar o
. gr]1po para a Copa do Mundo
de 2015, na Suécia.
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