
Literatura

AScar será a nova casa
da Feira do Livro de Jaraguá
Devido à melhor infraestrutura e maio_r espaço,
o evento será realizado'no Centro Cultural. A
sétima edição da feira acontecerá de 6 a 16 de

junho. O escritor Rubens Figueiredo
já é presença confirmada.

Sob suspeita
Polícia abre inquérito sobre
suposta fraude em licitação
Participantes da concorrência pública /

suspensa pelo prefeito Mario Fernando
Reinke, na última quarta-feira, devem ser

interrogados para dar explicações a respeito
de possível prática ilegal. Página 19

CONFIRMADO!
J

[araguá do Sul vai sediar
/

evento do UFC naArena
A data prevista para a realização dos combates é 18 de maio. O acerto

foi realizado nofinal da tarde de ontem entre a Fundação Municipal
de Esportes e a organização da competição. Luta principal terá o

brasileiro Vitor Belfort contra o americano Luke Rockhold.

Página 19

Controle
o poder público

precisa ter ferramentas
eficientes para

combater fraudes.

Plenário, página 4

Para evitar
as perdas
Em Jaraguá do Sul, 40% da

água tratada é desperdiçada por
causa de vazamentos ou ligações
iITegulares. Samae investe em
novas tubulações e controle para
reduzir esse alto desperdício.
Página 17
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Arte Calhas
Comemorahoje 18
anos de atividades esta

que é uma das mais

representativas empresas
do ramo na região.

Brimadec
Esta loja tornou-se uma
referência em equipamentos
para decoração natalina
e hoje comemora 14

anos de atividades.

Dalila Têxtil
Seu início foi bem
modesto, mas, ao longo
dos anos, transformou
se em um dos maiores

competidores no
mercado de malhas no

.país, Por isto, os 40 anos
comemorados hoje são
motivo paramuitas

comemorações.

Dessis
Informática

. o mercado de software

.

.de nossa região recebia,
18 anos atrás, mais um
competidor que, ao
longo deste tempo,
soube. ocupar o seu

nicho de mercado.

Drogaria
da Barra
Provavelmente a mais
tradicional farmácia
do município, o
estabelecimento de Luiz
Zonta comemore-hoje 48
anos de atividades. Além
de farmácia, é ponto de

encontro de amigos na
Barra do Rio Cerro.

Marca
"

Roupa
Apostando no mercado
de enxovais, esta empresa
que completa hoje 18
anos de atividades,
encontrou espaço
para seu crescimento.

www.ocponline.com.br

lkarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

Vicente Donini

Convidado pela Câmara de Diri

gentes Lojistas de Iaraguá do Sul,
o empresárioVicente Donini falou so
bre as perspectivas para a economia
brasileira em 2013. Ele descreveu um
cenário que remete para a cautela,
embora acredite que amédio e longo
prazos o quadro possa se apresentar
favorável para setores como o varejo,
por exemplo. "Se-continuarmos a ter

uma moeda estável, 'se os mecanis
mos de responsabilidade fiscal fo
rem preservados e se mantivermos a

autonomia do Banco Central, temos
chances concretas de um desempe
nho razoável. No mínimo, vamos ter
o estímulo ao consumo, através da ex

pansão do crédito e da manutenção
dos programas sociais que, de certa

forma, trazem benefícios aomercado.
Mas é preciso resolver a questão dos

gastos públicos, que ainda não estão
sob controle", disse o empresário, na
reunião com associados na CDL, na
última quarta-feira, durante almoço
no ClubeAtlético Baependi.

Gumz
Contabilidade
Atendendo vasta clientela e

contando com profissionais de alto
nível, a Gurnz conseguiu. alcançar
muitas vitórias nos seus 35 anos de
atividades comemorados hoje.

Sipar
.

Ancorada nos parafusos,
mas focando as

ferramentas, em 17
anos completados hoje,
conseguiu tornar-se
uma referência no
mercado regional.

Apevi
O ainda presidente daApeví,AlessandroTruppelMachado, assina
convite para a posse da nova diretoria comandadapor LeonirZacarias
de Souza, que acontece no próximo dia 12 demarço, às 19h30, no
Auditório do Centro Empresarial. Após a cerimônia de posse, acontece
o tradicional jantar. Convites podem ser adquiridos junto àApevi.

.

ISSEM -INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N" 02/2013

o ISSEM de Jaraguá do Sul - SC comunica que se encontra instaurada a

licitaçâo abaixo especificada:

- Processo Licitatório n° 02/2013
- Modalidade: Tomada de Preço
- Tipo de Licitação: Melhor Preço por Item
- Forma de Julgamento: Total por Item
- Objeto: Equipamentos de Informática (Monitores)
- Data da Abertura: 19/03/2013
- Horário: 14:00 horas

RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O edital estará disponível na

Internet no endereço> www.issem.com.br sem qualquer custo. Informações,
dúvidas e esclarecimentos poderão ser solicitados por escrito através do e-mail
compras@issem.com.br, ou na sede do ISSEM, na Rua Walter Marquardt, n°
623 - sala 05 - Bairro Vila Nova, Jaraguá do Sul - SC.

Justino Pereira da Luz
Diretor Presidente do ISSEM

INDICl.\'DORES ÍNDICE - PERÍODO

SELIC

TR

16.JANEIRO.2013

28.FEVEREIRO.2013

CUB
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Açoiiis PETR4 16,61 • -1,19%
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POUPANÇA 0,4134
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PETRÓLEO - BRENT • -0,04%
OURO • -0,03%
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US$ 113,370
US$ 1580,600
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................................ ..
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.........................................................................
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EURO
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.
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?,i'íªl'í9 2..!.i'í.ª7..�.... :":(),?Ei"l°
3,0017 3,0048 .0,41%

Mecânica Baumann
Estabelecida desde Iode março de 1988,
conseguiu destacar-se através de um trabalho

diferenciado, que cativou os clientes.

Voando alto
Por uma questão de princípios, os EUA
produzem suas armas no próprio país. A grande
maioria dos componentes do Super Tucano é

produzida nos EUA e o mesmo também deverá
sermontado por lá. É Q melhor produto no seu

segmento no mercado mundial e, por isto, o
fato de ter sido projetado pela Embraer acabou
ficando em segundo lugar. A confirmação da
venda de 20 aviões não chega a ser um grande
negócio sob o ponto de vista financeiro, mas
certamente dará um grande impulso às vendas
do produto para outros países. É o avião
utilizado pela Esquadrilha da Fumaça, da FAB.

DIVULGAÇÃO

Palestra no Cejas
A equipe técnica da Proma Incorporações participou no dia
20 de fevereiro da palestra "O mercado do cimento no Brasil",
com o engenheiro civil emestre em Tecnologia do Concreto,
JeanMarcelo Fernandes Souto. O encontro, promovido pelo
Sindicato da Indústria da Construção Civil de Iaraguá do Sul,
aconteceu no Centro Empresarial. Entre os temas abordados,
destacam-se as evoluções do mercado do cimento no
Brasil e as vantagens e as tendências do concreto usinado.
"São assuntos importantes para o progresso tecnológico
da construção civil predial, pois trazem subsídios e novos

conhecimentos para a equipe técnica executora de obras",
afirma Paulo Obenaus, presidente do Sinduscon e da Proma.

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1327
02 - 04 - 08 - 19 - 20
21 - 23 - 27 - 42 - 47
53 - 54 56 - 57 - 59
68 - 76 - 95 - 96 - 99

MEGASENA
SORTEIO N° 1472
12 - 18 - 23 - 25 - 45 - 50

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04740
1 ° 88.155 250.000,00
2°' 88.804 17.100,00
3° 13.071 16.600,00
4° 76.422 16.100,00
5° 52.033 15.2.00,00

QUINA
SORTEIO N° 3130
07 -"30 - 44 - 45 - 57
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Editorial

Uma atitude quemerece reconhecimento
/\ postura do prefeito de Massaranduba, Mario
I\.Fernando Reinke, em interromper uma reunião
de apresentação das ofertas de preço durante uma

licitação para a compra de materiais de limpeza
para a Prefeitura, por causa das suspeitas de frau

des, serve de referência para todos os ocupantes
dos cargos públicos. Esse tipo de esquema e outros

tantos acontecem diariamente em diversas repar
tições públicas pelo Brasil afora, muitas vezes até
com a conivência dos servidores e até dos próprios
mandatários dos cargos executivos.

A atenção dada nessa licitação para compra

empresários do mesmo ramo da cidade, deve ser

seguida por qualquer gestor público que souber da
existência de possíveis acordos pré-definidos entre
as partes concorrentes.

Ao divulgar essa atitude e depois levar o caso

para ser investigado pela Polícia Civil, o prefeito re

vela uma postura de respeito ao dinheiro público,
colhido mensalmente pelos impostos pagos pelos
moradores. Que esta atitude seja exemplo para to
dos os servidores que tenham conhecimento de
atos de corrupção. Que eles tenham coragem e

honra em denunciar. Doa a quem doer.

"
Esse tipo de esquema e outros tantos

acontecem diariamente em diversas

repartições públicas pelo Brasil afora,
muitas vezes até com a conivência dos

servidores e até dos próprios mandatários
dos cargos executivos.

de materiais de limpeza, com a postura de revelar
um suposto pagamento de propinas oferecido por
empresas de fora de Massaranduba, para outros.

Charge
QUAse sor, DA Á@JA

1i<AIAtlA � 'DéSPeR'D\ÇAQ!I..
pORCAUSA De: VA1AMSNTOS,
1·IIDRÔM�T� \/E'L\J.OS e
\..\��S c:.LANDSS'fINAS",

PE:NSA. NO l'�:luízo 1/,1
/

QUE Lcx..K.URA!
EA�ÀíA'í$o
GN<.A!
I

Do leitor

O reizinho na barriga!
Sinto-me completamente

um ser oculto em meio a

vários seres falantes agracia
dos pelo reizinho na barriga.
É reizinho na barriga, aquele
que muito fala, tudo aceita e

pouco faz. Aquele que se cala
perante a injustiça. Babaca,
insolente, serzinho que tíila

pida a ética e a moral de um
verdadeiro ser humano. E

você, caro leitor, até quando
irás aturar tamanha falta de

respeito para com a tua con

duta? Não prezas a ética?

Enquanto você trabalha
diariamente em busca de
seus objetivos e propósitos
um babaca e canalha, um

ser ignóbil é condenado a 39

anos de detenção pelo "Su

premo" Tribunal. Foi preso?
Não, encontra-se solto,

tomando uma aguinha de
coco e curtindo o sol e o mar

-'

no litoral. Com que dinheiro?
O tal do Mensalão... Está rin
do de você, rindo da cara dos
trouxas... Outro caso ocorri
do refere-se ao cidadão, ou
melhor dizendo, ao bruta
monte que, condenado por
duplo homicídio, recebeu

pena de 33 anos de prisão.
Está rindo de você, rindo

da cara dos trouxas ... Saiu sor
rindo do "Supremo" Tribunal
após receber o incentivo ao

crime. Incentivo? É, incen

tivo. Brasil: país que pouco
pune a criminalidade. Brasil,
um país de todos ... E você, rei
da democracia, receba meus

votos de parabéns. Faça bom
uso daquele pedaço de papel
que nas eleições adquiristes
ao vender sua ética e moral.

Leonardo Sasse,
escritor

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlosPrates
o vínculo é o amor

Um rapaz me conta uma história "comum",
não tão comum para ele que não o faça so

frer muito. É a história de um homem, pai do ra

paz, que abandona a família e vai viver com outra

mulher. Dessa relação nasceu o tal rapaz. Pouco

tempo depois, o pai volta para a antiga família e

não mais procura pelo filho. E o filho sofre muito.
O tempo passa, o rapaz cresce, quer conhecer o

pai, e o pai lhe vive escapando.
Todavez que procurado, o pai foge, se esquiva, vi

sivelmente não quer aproximação com o filho de ou
tro casamento. O que fazer para não sofrer, pergunta
o filho? Nada. Nada além de "esquecer", é duro mas
não hámais nada a fazer.Todos já ouvimos dizer que
pai é quem nos cuida, está por perto, nos ama, seja
pai biológico ou não. Vale o mesmo para as mães. '

Pai emãe são quem nos ama, ponto. O resto é correr
atrás do vento. Essahistória, essa do rapaz, vale para
qualquer tipo de relacionamento afetivo. Lembro de
umamúsica que dizia na letra: - "Quem eu amo não

me quer/quem me quer mandei embora...
" Somos

muito assim. E se alguém não me quer, dane-se,
dane-se a pessoa, eu é que não me vou danar. Mas
é o quemais fazem as pessoas, chorar por quem não

lhes quer ou lhes deixou" o que dá no mesmo.
Amor é moeda de duas faces iguais: eu te amo

e tume amas. Se não for assim amoeda é falsa. O
ser humano, todavia, parece que gosta de sofrer,
quanto mais rejeitado é mais ama, mais se apega.
Será que era isso o que o meu amigo leitor, teles
pectador e ouvinte queria ouvir? A resposta pode
não ter sido a esperada, mas foi a melhor que
achei. E, se um dia, o pai se arrepender, se lhe cair
a ficha, então que procure pelo filho.mas que não
o procure por estar "precisando de ajuda"...

Farra
Essa "farra" tem que acabar. Mas por bem é

que não vai acabar, então que se acabe com ela

por "mal"... Alguém tem que começar a tomar

"atitudes". Uma mulher chega a um posto de ga
solina para abastecer o carro e é atacada por dois

"menores", vagabundos de 17 anos que a matam

a tiros. E o que lhes vai acontecer? Nada. Ou, por
muito, serão levados para a Vara da Infância...
Infância?Vagabundos do tamanho de um touro?
Esses lixos humanos têm que sermuito bem "pe
gados" e alguém tem que começar a pegá-los, já.

Tipos
Muita gente não acredita, mas o endivida

mento mata. Mata aos poucos, fruto das conse

quências físicas do estresse. Esse estresse, que é
uma reação física às emoções, altera em muito a

fisiologia humana, a começar pelos batimentos
cardíacos etc. Lembrei disso ao ler estamanchete
num jornal gaúcho: - "Demala e calculadora", Era
uma reportagem sobre pobretões que estão avia

jar para o exterior contando tostão a tostão para
viabilizar a viagem. Em lá chegando, só sabem
tirar fotos e "postar", coitados. Mas o pior nem
lhes vai ser o endividamento, bem que pode ser o
fim do casamento e muito mais. Há quem pense
que endividamento é só ter contas a pagar, nada
como a ignorância.

Falta dizer

Queres viver bem, ter saúde e paz? Dá de om
bros para o consumo estúpido, vive tua vida por
ti, não pelos outros, desapega-te e busca um tra

balho que te faça feliz. Nadamais. A conta fecha.

Fale conosco

�l
DESDE 1919
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PAC2
No dia 12 demarço, o
assessor da Secretaria de

_ Relações Institucionais,
'

MauricioWeidgenant,
estará na sede da
Amvali, das 15 às

17h, para detalhar os
investimentos de R$ 66,8
bilhões anunciados pela
presidenteDilma Rousseff,
através do PAC 2.

Novos projetos
Entre os R$ 66, 8 bilhões
do PAC 2, mais de R$ 31
bilhões serão para novas

seleções de projetos
, municipais em diversas

áreas, Como habitação,
saúde, pavimentação,
saneamento, esportes,
infraestrutura e educação.

, Devem participar do
encontro no dia 12
de março prefeitos
daregião, secretários,
representantes da Caixa
Econômica e da bancada
catarinense. A vinda da
ministra Ideli Salvatti
não está descartada.

Convenção
Convenção municipal
do PSDB, que escolherá
o novo diretório, foi
marcada para o dia 20

demarço, às 19h, na
Câmara deVereadores. A
tendência é de que Isaura
Silveira continue no
comando da sigla.

Nos cemitérios
Prefeito Dieter Ianssen
(PP) fez uma vistoria

'\
ontem pelos cemitérios da
cidade. APrefeitura deve
fazer um levantamento da

situação, para saber quais
são as obras necessárias.
As melhorias devem
iniciar em breve.

Uniforme
escolar
Secretaria de Educação

'

concluiu levantamento
nas escolas e agora
prepara edital de licitação
para compra de uniforme
escolar; que deve ser
distribuído a 14mil
estudantes do ensino
fundamental.A previsão,
segundo secretário Elson
Cardozo, é de que a

concorrência seja lançada
emmarço e a entrega
ocorra entre junho e julho.

Pie
, .

ano
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

o eamfnho da corrupção
/\ trasos em obras. Preços exorbitantes.,
.l1Aditivos e mais aditivos. Sintomas de

que urn país vai mal, ou que pelo menos

deveria estar muito melhor. Na história
brasileira o tema corrupção nunca saiu de
moda, não pela batalha que se trava con

tra ela, mas muito mais pelos sucessivos
escândalos que mostram como o dinhei
ro público acaba indo pelo ralo. Fruto da
ausência de participação política, da falta
de transparência contábil e de adminis

trações ineficientes e, às vezes, mal inten

cionadas, os estudos têm revelado que as

fraudes em licitações representam hoje o

maior inimigo da sociedade.
O caso registrado em Massarandu

ba nesta semana ilustra urn dos tipos de

trapaça utilizados por empresários que
querem lucrar mais à custa do dinheiro
público. Como apontam comerciantes da
cidade, empresários de fora ofereceram

propina de R$ 3 mil para garantir que não'
teriam concorrentes e, entre eles, prova
velmente combinaram quem levaria o

pregão, que poderia chegar a R$ 340 mil
para compra demateriais de limpeza.

O poder público precisa ter ferramen
tas eficientes para combater este tipo de

fraude, que vem semodernizando a cada
dia. Levantamentos do Instituto Brasil
Verdade apontam que os contratos de in

formática, obras e terceirização de mão
de obra lideram o ranking em questão de
volume de desvios. Já o maior índice de

irregularidade ocorre na contratação dos

serviços, em decorrência da ausência
de critérios técnicos. Gestores públicos
não podem ser negligentes quanto a esta

ameaça aos cofres públicos, que acaba
encarecendo drasticamente as obras e

diminuindo. a quantidade de investi
mento e melhorias.

DIVULGAÇÃO

Arrancada para nova era'
Prefeito de Joinville, UdoDõhler (pMDB), governadorRaimundo Colombo (PSD)
e o prefeito de Guaramirim, Lauro Frõhlích (PSD), durante inauguração da fábrica
daGM namaior cidade do Estado. ParaFrõhlích, este é o primeiro passo para
transformar o Norte de Santa Catarina em urn pólo do setor automotivo. A região
receberá ainda urna segunda fábrica damarca norte-americana e urnamontadora
daBMw, emAraquari: Juntos, os três investimentos superam R$ 2 bilhões.

Modelo
de gestão
Presidente do Samae, Ademir
Izidoro (PP), não é contra a

criação de uma usina para
incineração de lixo. Defende

apenas que o investimento
e a exploração fiquem com

unia empresa privada, se os

estudos apontarem que este
, é o melhormodelo.

Mudança no PT
Vereador João Fiamoncini assumiu a

presidência do. PT em Iaragua do Sul, até
o dia 16 de março, quando será realizada
escolha dos novos integrantes do diretório.
A saída de Riolando Petry foi motivada
pelo regimento do partido, que impede
que ocupantes de cargos comissionados
no Executivo façam parte do comando da

sigla. Já em novembro, acontece a eleição
para formação do novo diretório do PT.

Virada de mesa
As passagens de ônibus
amanhecerammais baratas na
manhã de ontem em Jaraguá do
Sul. Baixaram de R$ 3 paraR$ 2,75
no cartão, edeR$3,10paraR$3,OO
a embarcada. Importante vitória
política e administrativa do governo,
mesmo que a concessionária
do transporte coletivo tente
judicialmente reverter a situação.

Em alta
Procurador Raphael Rocha Lopes,
que comanda os estudos sobre
os contratos de concessão do

transporte coletivo e apontou os

caminhos legais para o decreto

que revogou o reajuste de 8% da

passagem, ganha pontos. O ex

presidente da OAB. foi indicado

para o cargo pela chefe de

gabinete, Fernanda Klitzke
(PT), e sabe que a batalha

pode estar apenas começando.

Multa mantida
Diretor do Procon, Luis Fernando
deAlmeida (PP), diz que o fato da
empresaCanarinho ter se adequado
ontem ao decreto que baixou o
valor das passagens não anula a
multa que está sendo calculada.

Aberta licitação
Foi aberta licitação para as obras
de conclusão do Hospital de
Massaranduba, As propostas
devem ser entregues em 30 dias.

'� Com previsão de gasto de R$ 800
mil,devemserrealizadosserviços
como colocação de portas,
pisos, janelas, parte elétrica e

implantação do sistema de gás.
As obras devem levar 90 dias.

"Espero que agora esta novela

acabe", desabafa o prefeito Mario
Fernando Reinke (PSDB).

No rebote
Reinke responde as críticas feitas

pelo vereador de oposição, José
OsnirRonchi (PP), sobre a demora
na inauguração do hospital, que
chegou a ser anunciada para o
ano passado. "Ele deveria saber
que o contrato com a empresa foi

rompido.Vereador tem a função
de fiscalizar, mas não consegue se

deixar para trabalhar só na hora da
sessão. Isso é choro de quem perdeu
a eleição e ainda não se conformou".
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Futuro compl ta 18 anos

Características gerais dos
empreendimentos da Futuro

A
Futuro Empreendimentos
Imobiliários Ltda., empre
sa jaraguaense que atua

na administração da construção
de edifícios, através do sistema de
condomínio fechado a preço de
custo, completa 18 anos de ativi
dades emmarço/2013.
A empresa realiza a administra
ção de obras de edificios, através
de um serviço que consiste no

acompanhamento e na prestação
de contas, desde a negociação do
terreno até a entrega das chaves.
Este sistema também permite

- que os clientes participem das
assembleias de condomínio,
dando opiniões durante a cons

trução e tendo acesso a toda
movimentação financeira da
obra. É um sistema transparente

que dá ao cliente uma visão geral Para 2013 e 2014, a Futuro tem
de todo o empreendimento. previsão de entregar 4 edifícios
Trabalhando em parceria com no mercado da Construção Civil

empresas especializadas, a de Jaraguá do Sul.
Futuro foi a pioneira em oferecer A Futuro também se preocupa
edifícios com 7 andares e apenas com a responsabilidade social no
um apartamento por andar, com .

meio em que atua. Por isso desen
sistema de aquecimento solar da, volve a mais de 10 anos o Projeto
água, ar condicionado Split em Comunidade do Futuro. Este é um
todas as unidades e sistema projeto focado no auxílio da

ecológico de captação da água de comunidade onde a empresa
chuva. atua, voltado principalmente
A principal vantagem que o para as crianças e os animais.

cliente/condômino tem ao entrar São várias pequenas ações que
em um empreendimento realiza-' vislumbram uma melhoria do
do pela Futuro é o preço de custo, padrão de vida dos envolvidos e

onde, dependendo do imóvel do seu entorno. Maiores informa
escolhido, o custo pode ser de ções podem ser obtidas no site
75% do CUB até 1 CUB por cada www.futuroapartamentos.
metro quadrado construído, com.br, no ícone "Projeto
conforme obras já entregues. Comunidade':

� Um ou Dois apartamentos por andar
� Alto Padrão

� Sem juros de Bancos '

� Localização Central

� Projetos flexíveis e inteligentes
� Arquitetura arrojada
� Taxas de Condomínio reduzidas

� 2a, 3a ou 4a vagas de garagem opcionais

APARTAMENTOS

Futuro Empreendimentos I�obiliários Ltda.

(47) 3372-0657 / 9973-5304
futuroemp@uol.com.br I www.futuroapartamentos.com.br
CONHEÇA O PROJETO COMUNIDADE DO FUTURO

•

I
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ViagelD internacional

Tannaniniennbarca
para aAlemanha

Prefeito passouo cargo para o vice, Loriano
Rogério Costa, que fica no cargo por dez dias

JARAGUÁ DO SUL

Patricia Moraes

Oprefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMOB),

transmitiu o cargo ao vice, Lo
riano Rogério da Costa (PSOB),
em solenidade na tarde de on

tem, no gabinete. Tamanini,
que também preside a Agência
Intermunicipal de Saneamento,
vai à Alemanha onde permane
cerá até o dia 9 de março para
conhecer. modelos de destina

ção de resíduos sólidos. A pro
gramação inclui visita à asso

ciação de reciclagem, à usina de
tratamento mecânico biológico
de lixo, e à usina de queima de

resíduos. Os custos da viagem
e da hospedagem serão pagos
pela organização do evento. "O

objetivo deles é mostrar a tec

nologia aplicada lá: Sou favorá
vel à forma mais simples, que os

alemães mostram que também

pode dar muito certo, com a re

ciclagem começando na casa do

proprietário do lixo, chegando à

destinação, e aproveitando os

restos úmidos para fazer adu
bo", disse Tamanini.

Ao receber o cargo, Loria-'
no Rogério Costa agradeceu
a oportunidade. "São apenas
ldezdias, mas sei da importân
cia e da confiança depositada
em mim pelo prefeito. Vou dar

continuidade aos trabalhos e

conto com a colaboração de
todos", discursou Loriano que
estava sendo observado inclu
sive pelo presidente do PSOB
no Estado, Leonel Pavan.

Debate na,

Amvali
Tamanini diz que as soluções

observadas na Alemanha serão

compartilhadas com os prefei
tos da região e do Vale do Itajaí.
NaAmvali, foi apresentada uma
proposta do Samae que repassa
ria à iniciativa privada a possibi
lidade de operar o lixo na região.
''Acho que estamos no caminho
certo, as parcerias público-pri
vadas garantem mais eficiência
como pode ser observado no

mundo inteiro", defendeu.

Alteração no fluxo de veículos

Trânsitomudapor causa de obras
A Rua Rio de Janeiro, que

liga a Epitácio Pessoa até a Ro
berto Ziemann em direção aos

bairros Amizade e Czerniewicz
estará com o tráfego interrom

pido hoje, das 8h até as 13h,
para obras de pavimentação.

_

,Os trabalhos irão modificar
o fluxo na região. Os veículos

que seguem pela BR-280 no

sentido Gorupá para Jaraguá
do Sul e acessam a Rua Rio de
Janeiro para seguir pela Jorge
Czerniewicz em direção à saída'

da cidade, terão de seguir pelas
ruas Bernardo Grubba e Getú
lio Vargas.

Os motoristas que seguem
pela Epitácio Pessoa e aces

sam ao Bairro Amizade, devem
atravessar a ponte Maria Maser
Grubba e, logo emseguida, do
brar à esquerda para seguir pela
Rua 13 de Maio, para depois en
trar na Rua José Brunner para
acessar a Rua Roberto Ziemann.

O diretor de Trânsito, Rogé
rio Kurnlehn, acredita que por

causa das obras haverá con

gestionamentos no trânsito.
"Orientamos os motoristas evi
tar transitar nesse trecho du
rante esse horário de trabalhos.
Vamos colocar sinalizações para
orientar as ruas que serão usa

das como desvios", comentou.
Após esse trabalho, serão

feitas as pinturas das sinaliza

ções. As obras de pavimentação
fazem parte do projeto de revi

talização das vias que foi inicia
do na administração passada.

EDUARDO MONTECINQ

PAVIMENTAÇÃO Rua Rio de J�eiro é passagem para o Bairro Czerniewicz

DIVULGAÇÃO

TROCA Pas�agem do cargo foi realizada ontem.
Tamanini (E) e Costa estavam com as esposas

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASfL-ESTADO DESANlACATARlNA
Tabelionato do Municlpio eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHILLEWAGNER, Interventora

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

EDITALDEINI1MAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo reiacionados, ficando os
devedores intimados a partír da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo praza, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente, A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forCem) residente(s) ou dorniciliada(s)
fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forneci
do pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ,
Protocolo: 41878 Sacado: ADEMAR PESCHKE CPF: 530,706,669-49 Endereço: Rua Ttes de Outubro nO 3432, Braço do Sul,
89275-000, Schroeder Cedente: COMPANHA INTEGRADA DE DESENVOMMENID AGRlCOIA CNPJ: 83.807.586/0001-28
Número do Titulo: 13809401 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 17/01/2013 Valor. 30,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
24,14, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00.

Protocolo: 41932 Sacado:ALEXANDREROBERTODOS PASSOS CPF: 003.460.439-13 Endereço: RuaMarechal CasteloBranco
nO4400, Centro, 89275-000, SchroederCedente: CIAUDIOMIROVIWTO Número doTitulo: 04/120 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANK BRASILSA - BANCOMUlllPLO DataVencimento: 10/02/2013 Valor.
430,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41986 Sacado: ANDERSON ALVES NUNES CPF: 053.159,799-70 Endereço: Rua Jaime Bardin nO 245, Amizade,
89270-000, Guaramirim Cedente: VALCANAlAAUfO PEÇAS lIDA ME CNPJ: 03.387,767/0001-03 Número do Titulo: 6624/01
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASfL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data
Vencimento: 10/02/2013 Valor. 156,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital:
R$15,00

Protocolo: 42126 Sacado: AWV ELETRO INDUSfRlAL lIDA ME CNPJ: IL002,173/0001-65 Endereço: Rua Dom Pedro nO

761, Rio Hem, 89275-000, Sciuoeder Cedente: GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELEfRICOS lIDA CNPJ:
02,042,020/0001-50 Número do Titulo: 83205-1/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 14/0212013 Valor. L079,67 Líquídação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41792 Sacado: CLODOALDO ZlPPERER CPP: 044.527.489-10 Endereço: Rua Dom Pedro ne 1191, Rio Hem,
89275-000, Schroeder Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92,702,067/0001-96 Número do
Titulo: 0202 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
02/02/2013 Valor: 2,970,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42063 Sacado: DIANEWAlZ KONELLCPP: 009,805,919-02 Endereço: RuaAlphonsMaria Schroalz n« 488, centro,
89275-000, SchroederCedente:JAMPJE)(COM, EQUlP.TElITElS lIDACNPJ: 04,317.708/0001-21 Número doTítulo: 41356011
Espécie: DuplicatadeVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/02/2013 Valor.
150,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41877 Sacado: DONALDO ZILS CPP: 484,094.809-72 Endereço: Rua Barão do Rio Branco nO 2134, Duas Mamas,
89275-000, Schroeder Cedente: CQMPANHA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRlCOIA CNPJ: 83,807.58610001-28
Número do Titulo: 13804301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 17/0112013 Valor. 10,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
24,14, Diligência: R$37,60, Eilital: R$15,00

Protocolo: 41956 Sacado: ESTAMPARIA OBJETIVA LIDA - ME CNPJ: 08.614,13110001-70 Endereço: Rua Athanasio Rosa nO
1359, Centro, 89270-000,Guaramirirn Cedente: SD\MFQUIMICA INDUSTRlAE COMERCIO lIDA CNPJ: 01.493,656/0001-56
Númem do Titulo: 1535/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALData Venci
mento: 06/02/2013 Valor: Ll04,50 Liquidação após a intimação: R$ 12,2.'\, Condução: R$ 5,00, DIligência: R$ 24,50, Edital:
R$15,00

Protocolo: 41970 Sacado: KlZMODAS LIDA CNPJ: 08.615,178/0001-59 Endereço: Rua 28 deAgosto nO 876, Centro, 89270-000,
Guararnirirn Cedente: NOVAERA-INDUSTRlAECOMERClO DECONFECÇOES lIDACNPJ: 78.874,807/0001-40Númerodo
Titulo: 4139/02 Espécie; Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMlRIM DataVencimento: 15/02/2013 Valor. 450,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:R$ 5,00, Diligência:
R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41730 Sacado: URJO BONPJTJ CPP: 247,054.979-53 Endereço: Rua JorgeLacerdan' 149, Centro, 89275-000. Schro
eder Cedente: BV FINANCEIRA SIACEI CNPJ: OLl49,953/0001-89 Número do Titulo: 131042626 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHULZE EADVOGADOSASSOOADOS DataVencimento: 27/07/2011 Valor.
77.248,70 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42073 Sacado: LUIZ SELSON CARVALHO CPF: 829.369,349-00 Endereço: RuaSilvio Schorckn= 59, Centro, 89270-
000, Guararnirim Cedente: AN1ARES ESTRlJIURAS P F lIDA CNPJ: OL056,607/0001-56 Número doTitulo: 1892110 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: !TAUUNlBANCO SADataVencimento: 10/02/2013 Valor. 3,600,00
Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 42145 Sacado:Mbrua JONAS)IMENEZGARCIACPP: 040,689,359-47 Endereço: Rua Pe, Horacío Rabello nO 360,'
Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: BF BRAZIL 1MP0RfAÇÃO E EXPORfAÇÃO LIDA EPP CNPJ: 97.55L532/0001-59
Número doTítulo: 01062012 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante; HSBCllANK BRASfL SA -

BANCO MUlllPLO DataVencimento: 15/02/2013 Valor. 5,000,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41729Sacado: SANDRASALETESCHMEIER CPF: 733.284.309-97 Endereço: RuaGottsriedMaske nO 136, Centro,
89275-000, Schroeder Cedente: BVFINANCEIRA SIA CEI CNPJ: OLl49,953/0001-89 Número do Titulo: 1-31040443 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHULZE EADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento:
22/03/2011 Valor. 28.295,52Uquidação após aintimação: R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$37,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 41856 Sacado: VIDRAÇARIA LC lIDAME CNPJ: 03.870,093/0001-01 Endereço: RuaAthanasio Rosa n° 130, Centro,
89270-000, GuaramirimCedente: KN,D, PRESTADORADE SERVIÇOS lIDAMECNPJ: 05,525,319/0001-54 Número doTitulo:
638/B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indícação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM
DataVencimento: 12/02/2013 Valor. 549,50 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$15,00
Guaramirim, 01 demarço de 2013,

CHRISTA INGE HllLEWAGNER, Interventora

;::---.
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Literatura

Novidades na
7a Feira do Livro

Rubens Figueiredo é o primeiro autor
com presença confirmada.

Neste ano, o evento acontecerá
- no Centro Cultural da Scar

Máquete-doSantuário
Nacional deAparecida

emexposíção.
Começa hoje, a exposição "O rosto maternõ de Deus - San

tuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida", na
IgrejaMatriz São Sebastião, em Jaraguá do Sul. Pr. mostra apre
sentamaquete, elaborada pelos alunos do curso deArquitetura e

Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (FUCI
PR), que reproduz o Santuário Nacional de Nossa SenhoraApare- .

eida, localizado na cidade de Aparecida, no interior de São Pau
lo. O projeto envolveu 24 pessoas, incluindo um especialista em
conservação e restauro, que fez estudos sobre aMatriz Basílica.

A mostra segue até o dia 14 de março e, em seguida, percor- ,

re as duas unidades da Católica de Santa Catarina em Ioinville.
Entre os dias 5 a 15 de abril, a exposição volta a Jaraguá do Sul e
será instalada na Biblioteca Padre Elemar Scheid, no campus da
Católica SC. A visitação é gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h
às 22h, e aos sábados das 8h às 13h,

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

dia 11 de junho. Mais cinco autores são tendas da feira tomaram toda a praça
anunciados nos próximos dois meses. e não havia mais para onde crescer.

A mudança do local, segundo o
-

"O auditório vai aumentar em 125%,
coordenador do evento, Carlos Hen- há banheiros, terminal urbano perto e

, -

rique Schroeder, se deve à estrutura estaremos de frente para uma avenida
da Scar. As vagas de estacionamento .movimentada", afirmou Schroeder. As

próximas à Praça Ângelo Piazera já tendas onde acontecem as vendas de
não eram mais suficientes, não havia livros devem ficar na Praça das Ban

pontal de ônibus- em frente, o auditó- deiras, localizada ao lado do prédio
rio estava pequeno e as crianças não da Scar. Com a melhora na estrutura,
conseguiam desembarcar dos veículos a expectativa de público aumenta. O
com segurança. No ano passado, as coordenador espera avisita de 80 mil

sétima edição da Feira do
Livro de Iaraguá do Sul já
tem data, locàl e o primei
ro convidado definidos.
Neste ano, o evento acon

ecerá de 6 a 16 de junho,
no Centro Cultural da Sociedade Cultu
ra Artística (Scar). O escritor Rubens Fi

gueiredo já confirmou presença para o

FIDELIDADE Mostra conta com maquete do Santuário
desenvolvida por alunos no laboratório de restauro da PUC/PR

pessoas, durante os 11 dias de feira.
Os convites às escolas também serão
intensificados. A programação inclui
debates, contação de histórias. e venda
de livros a partir de R$ 1.

O evento é uma realização da Desígn
Editora, Serviço Social do Comércio
(Sesc), Secretaria Municipal de Educa

ção, Secretaria de Desenvolvimento Re
gional e Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul, A feira conta com o patrocínio
daWeg e parceria da Scar.
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• Quem bate as taças efaz '

tim tim nesta sexta-feira é
CarlosAlfredo Porath. Os
cumprimentos da coluna .

....MUNDO DOS BRINQUEDOS

... .7mo-om • Aterrissou ontem, aqui
.

na redação, para aquele
I bate-papo, o meu querido

amigo, Nivaldo Freitas,
cap daDomini Pizza.

moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves
MAURICIO HERMANN

COLAçÃO A

bela Jayne
.
Rejane
Moser,

wnadas
acadêmicas

destaque,
eelou geau

no Curso de

Educação
Física, no

último dia 22

Nas'podas
• Gente, passei agora e

vi a vitrine da Composée.
Um luxo! Peças exclusivas
do artista Romero Britto.

Copie essa ideia!

• Hoje Celso Luiz
I NagelJunior comemora

idade nova ao lado da
mãe Dalva, do pai, o
comunicador Celso Luiz
Nagel, da irmã Tamara
e de seusmuitos amigos.
Lindos, curtem a data em
family!Parabéns!

• O amor está sempre em
alta para os apaixonados
DionerAlmeida e Dani
Lenzí. Marido e mulher

que vivem um belo, e feliz
casamento:Felicidades!

COFFEE Olga Saldanha e Joice Poerschke,
durante pausa para um café na Doce Pimenta

Jantar na Arsepum
AAssociação dos Servídores Públicos de Jaraguá do Sul

(Arsepum) realizada hoje à noite, a partir das 19h, a terceira
edição do jantar com polenta e galinha caipira. O preço dos

ingressos é R$ 13 (sócios) e R$ 15 (não associados).

• Dia 15 de março tem
Festival de Frutos do
Mar no Restaurante Park
Aurora.BOID dia!

• Não deixem de assistir
ao filme "AsAventuras de
Tadeo", no Jaraguá Park
Shopping. É o máximo!

Bom dia, urbe! E vamos à
nossa coluna social de

hoje, sexta-feira, dia 1 demar

ço de 2013! Sexta que prome
te, afinal teremos, logo mais à

noite, a poderosa DI Aninha,
residente do Warung, coman
dando festa badalada na Epic
Concept Club! Será, sem som-

.

bra de dúvidas, uma grande
.

festa.Ainda mais que o evento
é num dos metros quadrados
mais iluminados da nossa

terrinha!Anote!

,

• E para encerrar a nossa

coluna social de hoje
com chave de ouro, vale
lembrar que amanhã,
maisconhecido como
sábado, tem Feijoada do
Lehmanns. Anotem!

"• Eliana GarêiaWeege
apaga velinhas neste
sábado, dia2, em
Pomerode.

HAPPY Regiane Aldrovandi, Gabriela Leoni e Ana Paula Pellin,
lindas, conferindo as delícias do Madalena Cozinha

Depois de examinar reiteradamente a minha

consciência perante Deus, cheguei à certeza de que,
pela idade avançada, já não tenho forças para exercer

adequadamente o ministério de Pedro.

Papa Bent() XVI

Mais bela
. Aquela bela dentista está com novas medidas neste finde. Não
me perguntem por que, mas a sua comissão de frente não será
mais a mesma. Ficoumais formosa, digamos!

�

E hoje! _

Para que amamúsica sertaneja
e um bom pagode, a pedida
da noite fica para os shows
de Jeferson Renato e o Grupo
Atitude, na Upper FIoor. Corra,
se ainda tiver convite na praça.
Alex e Leandro agradecem.

London
Amanhã, no London, tem
motivos de sobra para agitar.
Quem dá o tom da voz no palco é
aBandaSaturdayThem e o cantor

Fernando Lima. Divirta-se!

Pensando bem
"Pessoas são como músicas.

Algumas não gostamos desde
o início, outras começamos
a gostar depois de um certo

tempo. Outras a gente até

já gostou um dia, mas hoje
são insuportáveis só de
ouvir as melodias. Outras
são feitas para que a gente
ouça e compreenda. Algumas

.

tocam a nossa vida, mas tem
outras, aquelas especiais,
que formam a nossa trilha
sonora".

r ';til

@{�a(M<lqlle e�a"'ia Preview de Oututo/lnverno
3370-3242

CAROLLADUAH..TE
Valeu
Nunca foram tão grandes
quanto ontem as

manifestações de carinho com

o colunista pela passagem do
seu aniversário. Confesso que
fiquei emocionado com tantas

homenagens! Valeu, brothers!

SEXTA

Sabor
Você já experimentou o

Combinado Exótico no
Kantan? Minha nossa, é
de deixar Miranda Presley
(do filme "O Diabo Veste
Prada") lambendo os dedos.
E a atendimento do amigo
Sérgio? First Class!

Stammtisch
Os grupos que participaram
da última Stammtisch podem
começar a reunir suas turmas.
A 110 edição já tem data para
acontecer: será dia 3 de agosto.
Anotado!

Nossa
A Revista Nossa está, nesta
edição de pleno verão,
simplesmente escaldante
de tanta informação e uma

diagramação que move as

rainhas, se é que você me
entende. Umamatéria que vai
dar o que falar é com o coiffeur
Alaor Paoleto. Está super must.
Semana que vem nas bancas!

·Offline
A bela loira, Aline Bortolini,
está com uma fila enorme
de pretendentes querendo
namorá-la. Pena para eles.
Dizem que agora a fofa está
fora de área e só tem olhos

para um guapo de Curitiba. Os

pombinhos se conheceram na

Ilha do Mel. Bom também.
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João Chiodini,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Crônica

Obonvivant
'l Jiver bem é uma arte. Reinaldo, o
V Rey, como ele prefere ser chamado,
não se cansa de repetir essa frase, que
ele tem como oração, aos amigos. Rey,
o marido da Lucrecia, é um apaixonado
pela vida. Não por qualquer vida. Por
uma vida bem vivida!

Rey é o cara que sabe aproveitar as
oportunidades. Se ele precisa ir ao
Rio de Janeiro a trabalho, não perde a

oportunidade de dar uma passadinha
na praia de Copacabana, pegar um sol,
curtir um dia de carioca.

Rey é um cara antenado namoda e

antenado, sobretudo, nos feriados. Não
perde uma data sequer. Só no último
mês, o BonVivant teve mais histórias
para contar aos amigos que qualquer
de nós teria em um ano. Foi o Carnaval
com abadá do Chiclete com Banana,
foi o Reveillon numa rave no litoral de
Santa Catarina, foi o Natal em Gramado,
e foram as férias (finda precisa de
férias?) emVegas. Vegas! Veeegas...

Cinema
JARÀGuÃ DO SUL PARK SHOPPING Programação de 1/3 a 7/3
• ARCOPLEX 1
� Duro de Matar - Um bom dia para morrer - Dublado - Sexta!

Segunda/Terça!Quinta - sessões: 15h, 17h, 19h, 21 h. Sábado/
Domingo/Quarta - sessões: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
• ARCOPLEX 2

.

• Argo - Legendado - 14h20, 16h40, 19h, 21 h20
• ARCOPLEX 3
• As Aventuras de Tadeo - Dublado - 14h10
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado - 16h, 17h50,
19h40, 21h30

Novelas

Para mim, Vegas é a terra prometida.
É igual uma fábrica de chocolate para
uma criança gorda. É igual cerveja pro
Homer Simpson.
- Poxa, Rey. ..Vegas deve ser demais, hein?
- Cara, Vegas émuito legal. Você tem que
ir pra lá.
- Uh! Eu vou ... Mas, me conta... Você
voou até que cidade?
- Pousamos na Califórnia, alugamos
um conversível e fomos dirigindo até

"

nem quero mais conversar contigo. Da
Califórnia a LasVegas de conversível,
hospedado no Bellagio. Só falta dizer
que ganhou uma bolada num cassino!
- Não ganhei um tostão. Eu nem sabia
o que tava fazendo, só ia colocando as

fichas na mesa.
- Pelo menos isso, hein!
- Deixa de reclamar. Mas, e você? O que
fez nas férias?
- Eu aluguei as dez temporadas de
Friends para assistir.
- Você ficou em casa vendo televisão?
- Pois é ... Não tinha grana pra nada.
Estamos economizando para trocar de
sofá.
- Pudera! Não tira a bunda daquele sofá,
tem que trocarmesmo! Se fizesse uma

viagenzinha, ia se divertirmais e não

precisaria de um sofá novo. Vocês têm

que aprender a arte de viver, meu amigo,
- Claro que é uma arte. Afinal, não é
todo mundo que nasce pra ser um Bon

Vivant, heín, Rey...

Só no último mês, o 80n Vivant
teve mais histórias para contar
aos amigos que qualquer de

nós teria em um ano.

Nevada.
- PÔ, coisa de cinema. Só falta dizer que
ficou hospedado no Ceasars Palace.
- Não ... Ficamos no Bellagio.
- Ah, brincou! Brincou! Vai embora,

LADO II. LADO - GLOBO· 18H
Isabel diz a Jurema que Fátima está interessada em Zé Maria. Constância

não gosta da matéria sobre o Carnaval, escrita por Paulo Lima. Edgar observa
_que o promotor que decidirá se Constância será acusada faz parte da lista
de nomes corruptos dada por Guerra. Laura desconfia de que a mãe tenha
subornado o promotor. Constância descobre que Laura é Paulo Lima e fica

desesperada ao saber que a filha vai escrever uma matéria sobre a corrupção
no judiciário. Isabel e Afonso contam a Elias a verdade sobre Constância, mas
o menino insiste em querer se relacionar com a avó. Constância discute com

Laura, tentando impedir a filha de entregar a matéria para ser publicada.

GUERRA DOS SEXoS • GLOBO. 19B
Charlô culpa Otávio pelo ataque a Nenê. Felipe compra os recibos de

Veruska. Nando consola Roberta. Juliana pensa em Nando e ignora Vânia:
Charlô fica intrigada com um telefonema que recebe. Isadora deixa Ronaldo
sozinho em uma festa. Felipe marca de entregar para Roberta os recibos que
comprovam a venda da Positanó. O empresário esbarra em Fábio ao sair de
sua sala e troca de pasta com ele sem perceber. Nando recebe um telefonema
de um novo trabalho como modelo e fica animado. FelipEl entrega a pasta para
Roberta e ele fica confuso quando ela começa a rir dele. Isadora derruba á
pasta com os recibos no. lixo. Vânia tenta acalmar Felipe e Carolina cria um

clima ao ver os dois juntos. Charlô marca de assinar um contrato com Ulisses

�JORGE.GLOBO.21B
Sheila conta para Lucimar que Wanda e Russo estavam escravizando

Morena. Stenio defende Lívia para Helô. Lívia avisa a Russo que pode eli
minar Wanda, caso seja necessário. Morena conta sobre Theo para Mural.
Lucimar leva Sheila para falar o que sabe para Helô. Lívia implica com Theo.
Érica não atende o telefonema de Celso. Isaurinha repreende o filho por
manipular Raissa contra Antônia, Antônia reclama das desculpas de Carlos

para não se divorciár. Wanda chega ao Rio. Russo ri da desconfiança de
Irina com Rosângela. Fatma percebe o nervosismo de Berna ao falar com
Wanda ao telefone. Berna se emociona com o depoimento que ouve com

Aisha. Wanda liga para Mustafá. Zyah fica com ciúmes de Ayla ao vê-Ia
olhando a vitrine da loja do ex-noivo. Morena pede para Demir levar um
celular para Waleska na boate. Farid acaba com a fofoca sobre Morena e

Mustafá. Thompson fica perturbado com a proximidade de Lucimar. Sheila
lembra que a chefe da quadrilha usava um sapato personalizado.

..

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das eniissoras.

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

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

Lindos gatinhos para
adoção! Quatro fêmeas e

um machinho. Espertos e

'brincalhões, só precisam
de uma família para
demonstrarem todo o
seu amor. Contato com

Marlon, nos telerones
8842·6091 e 3370-3292

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

Con.tabilidade
Consuloria Empresarial
�--

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Aniversariantes
Felipe Putkamer
Fernando Schroeder
Graciela Alves
Graciela Alves

Helga M Manske

Hildegard Pasold
r Leonia T. B. Pivotto
Luiz C. S. Garcia
Marcelo de oliveira
Márcio J. Koch
Micheli E. Martim
Natalia A. Wendramin

, I,! 1

Pargina N. S. da Silva
Pedro Henrique Leithóld
Raquel Z. Correa
Rudinei Philadelspho
Sandra A. F. Souza
Simone Pradi

Solange K. Zwolinski
Tereza Menel
Valdir Borchardr
Viviane Alvina Schmit
William Bueno

1/3
Alexandre dos Santos
Alicio Zimermann
Aline Y. Fagundes
Amauri Bloeidorn
Bianca França Conell
Edelir Sudan
Edeltraud Leitempergher
Edinei R. Kanchen
Eraci K. Meier
Fabiana Rengel
Felipe da S. Silveira
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Horóscopo
CY) ÁRIES

.

I·· Discrição é a palavra de ordem no

trabalho neste momento. Quanto mais
anônima for a sua atuação profissional,
maior será o seu sucesso. Os momen
tos de silêncio, reflexão e recolhimento
vão favorecer a sua vida sentimental.
Cor.amarelo.

TOURO
Bom dia para estreitar os laços com
as pessoas que comungam dos
mesmos interesses que você. Trabalho

que possa ser feito em equipeserá
especialmente favorecido. À noite, você
poderá sentir com mais intensidade as

-

suas emoções. Cor: verde.

TI GÊMEOS
Este é o momento de traçar algumas
prioridades em sua vida. Você será
desafiado(a) a assumir algumas re
sponsabilidades seja em família ou nas.
relações pessoais. No campo afetivo,
melhore o convívio com a pessoa
amada. Cor:tons claros.

CÂNCER
As alianças podem assumir um papel
decisivo no seu crescimento profis
sional. Siga as suas convicções e não
terá dificuldade em convencer seus

clientes. Há boas chances de construir
um alicerce mais sólido na vida a dois.
Cor:lilás.

LEÃo
Você vai estar com uma consciência
mais crítica acerca das coisas que
estão em sua vida neste dia. Dê

prioridade às questões profissionais!
À noite; o desejo de privacidade deve
aumentar. Boa fase para apimentar o
romance. Cor. amarelo.

VIRGEM
O astral revela que a sua criatividade
será um reflexo da sua identifica-

ção com o que faz. Quanto mais

envolvido(a) estiver com seu trabalho,
maior será a sua produtividade. À noite,
é hora de fazer uma proposta séria ao
par. Cor.lilás.

.n. UBRA
Bom dia para trabalhar em casa ou

por conta prúpria Há possibilidade de
descobrir uma alternativa de aumentar
seus rendimentos. Interesses em comum

vão servir de estímulo para forlalecer o
relacionamento sentimental. Cor: branco.

ESCORPIÃO
Sua expressão verbal vai estar mais
colorida, criativa e capaz de entreter
as pessoas. À noite, você estará mais

.

à vontade para agir ao seu modo. Bom
astral no amor. Há possibilidade de

sonhar, acordado(a) nesta noite. Cor.
tons escuros.

SAGITÁRIO
Bom dia para receber ajuda financeira
da famma O dia pode sermais produtivo
se você trabalha por conta própria Aua
aguça a sua atração pelo mislério, de
vendomanterem sigilosua vida afetiva:
seja discreto(a). Cor. azul-claro.

VL CAPRICÓRNIO

'P Sua relação com pessoas de prestígio
. conta com ótimas influências.

Aproveite o seu magnetismo pessoal
para se tornar mais popular entre os
seus colegas. O setor afetivo ganha
mais solidez. O.clima é de profunda
sintonia. Cor: verde-escuro.

AN\ AQUÁRIO
AN\ Mantenha sua discrição no trabalho e

tudo sairá bem. Tarefas que exijam priva
cidade, concentração e planejam�nto vão
fluirfacilmente neste dia. A Lua aumenta
o seumagnetismo e Satumo dá mais
solidez à vida a dois. Cor.vennelho.

PEIXES
Este é um bom dia para trabalhar em

equipe ou em contato com o público.
À noite, tenderá a buscar o sentido
mais profundO das situações e dos .

relacionamentos. A fase revela um

profundo envolvimento com quem ama.

Cor. azul-claro.
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Por Ricardo Daniel Treis eMax Pil'flS

(Jporaeaso.com êeontato@poraeaso.com @poraeaso D/poraca.so

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

.: Turma de

Engenharia
da Produção

da Católica-SC
comemorando
na Confraria
do Churrasco

o fim de
mais uma

etapa rumo
ao sucesso.

Parabéns,
moçada!

Dazaranha confirmado
Reservem o dia 13 de abril na agenda! A
folclórica banda catarinense confirma
mais um show em terras jaraguaenses,
dessa vez desembarcando para tocar no

Epic Concept Club. Mais atrações estão
sendo escaladas para a noite. Logo mais
publicaremos as novidades.

ERICDELIMA

Estude música de gTaça
o projeto Camerata, da Scar, realiza na próxima quinta-feira,
dia 7, seleção e inscrições para nova turma de alunos.Asaulas
gratuitas serão de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, teoria
musical, naipes e orquestra. Não há necessidade de pré-inscrição
e os interessados podem comparecer no dia, das 18h às 21h.
Informações pelo telefone 3275-2477.

Gazú no Sacramentum
E essa acabou de chegar aqui: Ricardo Depiné pede pra informar
aos fãs do Sacra e do Daza que para próxima quinta, dia 7,
finalmente conseguiu agendar apresentação com o vocalista
Gazú no palco do pub. O showvai rolar a partir das 22h, com
acompanhamento do músico James, da banda Coyote Jack.
Garantam ingresso antecipado. O primeiro lote sairá aR$ 20.

Para o happy hour
Essa é no balcão do Sam'Bar: toda quinta e sexta-feira,
das 17h às 20h, rola dose dupla na pedida da Devassa
em latinha. Chamou uma, ganhou outra na faixa.

ERIC DE LIMA

Happy hour entre amigas no Jack American
Bar: Priscila Marchesan (E), Flávia Chiodini
Pradi, Diana Krueger e TuanyMichel

..
'

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

KELVYN CRISTIAN

Everton Swirk e Bruna

Bruch fechando a tarde de

domingo no sunset do Villa
Restaurante e Choperia

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

De bolso
Amanhã, rola a estreia do "Teatro de
Bolso", espaço planejado com carinho

pela galera do Gats, em sua sede. O evento

começa às 20h parapúblico limitado
em 50 pessoas. Serão apresentadas
intervenções e esquetes. Domingo .

também é dia de evento - às 16h será

apresentada a peça "O Patinho Feio".
O valor do ingresso é R$ 5 para cada

apresentação. Contato: 3275 2309.

MAURICIO HERMANN . 1

j

Daniele Martins e Lucas

Bornhausen descontraindo

no happy hour do Madalena
Chopp & Cozinha
...................................................................................

Agenda :
Hoje à noite
• 19h - Noite da Família
Local: ÁguaDoce Cachaçaria 147 33718942

• 22h - Discotecagem rockcom DJ Sérgio Paralelo
Local: Blackbird 147 3275 2398

• 22h - Música aoVivo f ShowcomMr. Jorge Conforme oMovimento
Local: Sam'bar 147 3054 4848

• 22h - DJAninha / DJs Leonardo Silva, Coma B2B Gustavo
Conti e Sergio Hernane
Local: Epic Club 14730842121

• 22h - Rio Funk / MCsMarcelo Carioca e Lucas Bondi / DJVidal
• 22h-MoomArtn' Music, em Ioinvílle 147 8411 7001

• 22h-Sacra-Feira / Showcom Léo Maier e JúniorMarques
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

-

Sábado 2/3

• 22h - Moom Dose Dupla / Show com a bandaMoom Country
e Grupo Encontro
Local: MoomArtn' Music, em Joinville 147 8411 7001 - �

• 22h - Música aoVivo I Show com Santana
Local: ÁguaDoce Cachaçaria 147 33718942

• 22h - Show com ada e Parceiros do Samba
Local: Sarn'bar 147 3054 4848

• 22h - Mix Sertanejo e Pcp/Rock / Show comTop Bannda e

Henrique & Michel
Local: PatuáMusic 147 3054 0800

:1
,
r
>

• 22h - Saturday Them / Show com Fernando Lima, Levando
um Lero eWesley &André / DI BibbeAndreatta
Local: London Pub 14730550065

• 22h - Música ao Vivo / Show com IeffBell
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

Domingo 3/3

• 22h - Domingos deVerão / Pagode com Grupo Soul Assim e

Sertanejo com Eric Neto /

Participação Especial Grupo de Dança Kebradê
Local: MOaMArt n' Music, em Joinville 1478411 7001

,

• 22h - Trio Sambalazz comBel Bandeira, Renato Rangel e Jllan
Boca

.

Local: Sam'bar 147 3054 4848
CONTATOS eOUTRASOpÇÕES:AnibaMexicanSar- 33711160 /ConfrariadoChurrasco-32751449 / EspaçoOca - 3370 9160 / The LivingRestaurante - 3376 4822/ London Pub - 3055 0065/

CadlaçariaAguaDoce- 3371 8942/ Ucoleria - 30540855 /MadalenaChoppeCozinha- 3055 3059/Moving Up- 9966 6691/MrBeef- 9608 2]66/PatuáMusic- 3055 0064/
RoomMusic&ArIs - 9654 1373/SacramentumPub- 8832 1524/TheWayGub -8433 0083/Upper FIoor- 9915-2239/DivinoOub-9644-4767 /Villa RestauranteeChoperia - 31]51277
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Proteja sua empresa, seus
colatíoradores e clientes.

Realize a limpeza e higienização
de ar condicionados
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'obana�.
CULT

�.blogspot.com\[I/V'JW. -

íl::l @CAJIANA"""T

��
A banda jaraguaense Sweet Danger nasceu

. em 2010 e juntou o sonho de quatro pessoas
apaixonadas pelo rock'n'roll. Á inspiração vem
dos anos 1970 e 1980, do bom e velho rockpuro,
na veia, sem frescura. A banda começou tocando
covers de Kis;', Mõtley Crüe, Aerosmith, ACIDC
e outros. Mas, também tem um trabalho autoral

competente. Nesse curto período de vida, a
Sweet Danger já sofreu algumas mudanças em
sua formação, porém nunca perdeu o espírito
rock'n'roll. A formação atual conta comMatheus
na bateria, Marlon nos vocais, André Felipe na
guitarra e Eduardo no baixo. Muito em breve,
vocês vão esbarrar com esses caras tocando nos

bares da região. Confira o som que eles levaram

aqui no estúdio do Cabana, acessando o nosso

blog: www.cabanacult.blogspot.com

CABANA ClJLT

Atenção fãs deMick e Keith!A exposição Rolling Stones: 50Years ofSatisfaction
será inaugurada nomuseu do Hall da Fama do Rock, em Cleveland, ainda
neste semestre. Inaugurando oficialmente no dia24 demaio, a retrospectiva
mostra a ascensão dosRollingStones durante os anos 1960 até o presente.A
exposição ficará aberta atémarço de 2014. Estarão ali raros artefatos dahistória
da banda, vídeos, textos e itens pessoais, muitos deles nunca antes exibidos
para o público. "OsRolling Stones são o resumo do que é o rock and roll'; disse
GregHarris, presidente e chefe executivo do Hall da Fama do Rock e domuseu.
"Esta exposição inédita dá anós uma oportunidade de contar ahistória de uma
das bandas definitivas de rock and roll, Esta experiência deve estar na lista de
afazeres de todos os fãs demúsica neste verão." A exposição no Hall da Fama do
rock é omais novo evento desta celebração do 50° aniversário da banda, que já
incluiu shews bombásticos em Londres eNovaYork.As negociações sobre uma
turnê mundial neste ano aindapersistem. Que venham ao Brasil e se vierem
será a última chance de ver a banda em território tupiniquim, com certeza.

• ZAMBASAMBAROCK _

Lico Bar - 22h

• DISCOTECAGEM ROCK _o

Blaekbird Bar - 22h

47 3313-1219 (

o'·
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Previsão do Tempo

Sol e calor J 4�
Ensolarado Instável

emSanta
Catarina

, .'

Sol entre nuvens no Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Estado, com variação no Previsão de ventos para hoje em Jaragllá
Litoral e chuva isolada na Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)

madrugada. Temperatura ·6h Leste-Sudeste 4km/h 98

em rápida elevação durante ·9h teste-sudeste 2km/h 99

o dia. Sábado: Predorrúnio .12h Leste-Nordeste 5km/h 78

10km/h
2mm

de sol. Temperaturamais
• 15h Leste-Nordeste 67

80%• 18h Leste-Nordeste 13km/h 65
elevada durante o dia.

de possibilidade
• 21h Leste-Nordeste 10km/h 84 de chuva.

CRN 10 0095

41 3215- 3B20

Todos nós recebemos uma educação
alimentar de nossa família -e do meio
em que vivemos. Muitas vezes, isso não
é feito de modo intencional, pois esses

hábitos culturais estão dentro da vivên
cia diária de nossas casas e meio social
em que vivemos.

Talvez não tenhamos sido educados
em relação à alimentação, até por des
conhecimento do que é o melhor. Preci
samos resgatarhábitos saudáveis dentro
de nossas casas, escolas e empresas.

Educação nutricional é um processo
,no qual ocorre a união de conhecimen
tos e experiências entre o educador e o

educando. Tem como principal objetivo
auxiliar cada pessoa a fazer escolhas ali
mentares certas para chegar a uma ali

mentação balanceada e equilibrada às
necessidades individuais e possibilitan
do autonomia alimentar.

A educação alimentar leva à promo
ção da saúde e estilos de vida saudáveis.

Educação
nutricional •

a luz para um
-

futuro mais
,

saudável!

Todo esse processo gera mudanças no

comportamento alimentar e é a forma
de mudarmos as estatísticas brasileiras
de sobrepeso e obesidade das crianças,
jovens e adultos.

A educação alimentar pode atingir
diferentes ciclos da vida de forma indi
vidual e/ou coletiva como na gestação,
lactação, infância, adolescência, fase
adulta e na velhice. É através de atendi
mentos mensais ou de palestras educa
tivas no âmbito de consultório, escolas e

erp.presas que podemos promover uma
vidamais saudável às pessoas.

É importante conscientizar para co

lher frutos, como crianças mais saudá
veis e com excelente performance cog
nitiva, funcionários mais produtivos e

indivíduos menos doentes. Procure um

nutricionista para orientá-lo ou realizar

palestras educativas em sua escola ou

empresa. Invista naquilo que mudará 'o
seu presente e o seu futuro!

HOJE

Jaraguá do Sul
<e Região

AMANHÃ
MíN: 21°C
MÁX: 28°C

MíN: 22°C
MÁX: 30°C

�-
'�f

� JI/<

SEGUNDA
MíN: 24°C
MÁX: 31°C

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 5h54: 1,1m • 6h38: 1,4m
• 16h47: 1,1m • 18h24: 1,5m

4/3 • Baixamar • Baixamar
• 9h04: O,3m • 1 Oh30: O,5m

:e NOVA
Tábua

'. 20h49: O,4m • 22h13: O,3m
11/3 'das marés Ilaja! Imbiluba

(
• Preamar • Preamar

e CRESCENTE 19/3
• 4h44: 1m • 3h43: O,5m
.16h42: 1,1m • 15h54: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 27/3
• 9h12: O,3m • 11h08: O,2m
• 21 h01: O,4m

. Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Sigla do estado com o Parque Nacional de Sete Ci

dades / Cidade mineira da região de Ubá
.
2. Que é branco / Colarinho

2
3. Grande multinacional de eletroeletrônicos / (Pop.)·

Música, especialmente música jovem
4. Águas termais / Grande Prêmio
5. Rota regular de aviões comerciais
6. As iniciais da cantora norte-americana de jazz e

soul Aretha / Repreensão em tom violento
7. (Matem.) Símbolp de limite / Um rito sagrado
8. O ator norte-americano Deail (1931-1955), de "Ju-

ventude Transviada" / O de inglês
9. Apimentado
10. Neste interim
'11. Que está fisicamente junto, adjacente, em contac

to / As iniciais do escritor Ribeiro, de "A Casa dos
Budas Ditosos"

12. Na pãrte exterior I Tempo destinado a um anun-
10ciante dentro esquema publicitário

13. Conteúdo de um texto I (Fr.) Viagem, passeio.

VERTICAis 12
1. Nome dado ao monte considerado o primeiro sinal

de terra avistado por Cabral r O fantasminha da es- 13
critora de livros infantis Maria Clara Machado

2. Calçada para proteção aos pedestres e separação
de pistas em vias e grandes avenidas / Repúbli
ca do centro-sul do oceano Pacífico, com capital
Suva / (Bib!.? O patriarca que salvou toda a fauna

3. Escavação! Funcionário que, em certas cerimônias
relígiosas ou civis, empunha um bastão e o traz
como distintivo

4. Masfigar/ Pedir com autoridade exigindo obediência
5. Enfeite
6. As iniciais do humorista Golias (1929-2005) I Can

tor ou músico instrumentista ao qual é confiada
uma parte-autônoma: I As iniciais da atriz Torloni

7. Tira de pano que, na cintura, remata peças do ves
tuário / Sigla para Vídeo Home System, sistema de

gravação de áudio e vldeo I O primeim sintoma de
gravidez

8. Lisonjeiro f (Gír.) Dinheiro •

9.Famosa música de Caetano Veloso / Vir a tona, a

superflcie.

234 5 6 7 8 9

3 •
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A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!

1
1

J
I

ir

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIETÂTEN 116 1 SEXTA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 2013 www.ocponline.com.br
��,--------------------------------------------------------------------------------------

Der Osterhase
kommt hier zuerst

Pomerode feiert nunmal wieder die süEeste
Jahreszeitmit typischen Osterbrãuchen,
Beginntmorgen, am 02. Februar, das Osterfest.
Ab diesemWochenende kõnnen die
Stadtbewohner und Besucher die
Veranstaltungmit einem reichen

Rahmenprogramm genieBen.
Man kann das gemütliche Osterhasenhaus
besichtigen, eine Ausstellung von Eiem sehen,

an Kunst - Workshopsmitmachen, an Spiele
für Kinder teilnehmen, den traditionellen
Ostermarkt sehen, undweiteres.
Das 5. Osterfest geht vom 02. bis 30.
Mârz 2013, immer anWochenenden.
DerVeranstaltungsort ist das Kulturzentrum
in der Stadtrnitte, HermannWeegestraBe,
111. Infos unter (47) 3387-2627 oder

turismo@pomerode.sc.gov.br •

hertons@gmail.com • twitte�com/hertonls

Was nicht so
'in Büchern

steht

Der .Kassenbon" oder der .Kassenzettel".
. Man findet dasWort kaum auch in Lehrwerken,
wenn man Deutsch lernt, Gut zu wissen ist das
schon, denn man hõrt esbeim jedem Einkauf.
Beim Kauf in einem Supermarktwerden Sie in
der Regei oft die Frage an der Kasse hõren, ob
Sie den Kassenzettel wollen: .Mõchten /
Wollen Sie den Kassenbon?"
Viele Leute nehmen dieses kleine Papierstückchen
mit den Einkaufsinformationen nicht nachHause,
und es�ommt gleich schon da in denMüll.

Mehrgenerationenhãuser - Was ist das 'denn'!
Es ist ein erfolgreiches Modell.das Jung
undAlt zusammenbringt. Es erinnert
an eine organisierte GroBfamilie. In
Mehrgeneratíonenhãusern treffen sich
alleAltersgruppen, vom Babybis zur
ganz âlteren Leuten.
ln dieserArtWohnimg leben
verschiedene Generationen unter
einem Dach. Sowohl kleine Kinder,
die tagsüber im Kinderhaus betreut
werden, als auchAlten, die manchmal

auch eine spezielle Betreuung
brauchen, eine Altenpflege.
Die Bistros oder Cafés, wo jeder
willkommen ist, sind die Treffpunkte in
solchen Zentren. Da gibt's von aliem ein

bisschen. Es gibt Handy-Sprechstunden
für Senioren, Hausaufgabenhilfe für
Schiller, Kunst - und Theaterkurse.
Die aktuellen verãnderten sozialen
Strukturen in Deutschland sind
der Hintergrund für die Initiative.

Das traditionelle Modell der
GroBfamilie, das man von früher
kennt, mitVerwandten odermehrere
Generationen in einem Haus oder in
der Nachbarschaft ist immer seltener
zu sehen. Die Mehrgenerationenhãuser
sollen eine Altemative bieten für altere
Menschen, die sich einsam fühlen,
oder für junge Familien, die ohne
Orna und Opa in der Nãhe nach

,

Unterstützung suchen .

Diese Zentren gelten heutzutage als

wichtiges Beíspiel für neue Konzepte
in einem modernen Sozialstaat.
Klassische institutionelle Hilfe und

Mobilisierungvon Bürgerengagement
sind auch eng damit verbunden.
Voneinander Iernen,
gebraucht werden, Freude teilen sind
die wichtigstenVorteile von dieser Idee.
Solche Inítiatíve kõnnte man ganz gut
in anderen Lândern ebenso einsetzen.

,I
,
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,
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VALLER
Decorações

Móveis sob medida I Plantas artificiais
Desenvolvimento de pinturas e quadros
Acessórios em geral para sua casa

ESPECIALIZADA EM FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS

,.
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SalDae

Cerca de 400/0 da água é perdida
Programa de combate às perdas é adotado e

pretende reduzir para 250/0 os vazamentos

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Quase
metade de toda a

água tratada pelo Ser,viço
Autonomo Municipal de Agua
e Esgoto (Samae), de Iaraguá do
Sul, é desperdiçada e não vai

parar nas torneiras do consu

midor final. Reduzir os cerca

de 40% de perdas anuais para
25% em um prazo de quatro
anos é a meta do Programa de
Combate e Controle de Perdas

(PCCP). O atual percentual de
perda representa cinco mi

lhões de metros cúbicos des-

perdiçados por ano.
A implantação do progra

ma ocorreu em 2011 e este ano

passou a ser uma exigência da

Agência Reguladora Intermuni
cipal de Saneamento (ARIS).

Em 2011 a perda de água po
tável chegava a 41,65% e, após
a implantação do programa, fo-

ram reduzidas para 40,78% em

2012. Os índices representam a

recuperação de 113 mil metros
cúbicos de água, um valor esti
mado em R$ 176 mil. Este ano,
ameta é reduzir em 35% as per
das da quantidade total distri
buída aos consumidores finais.
Atualmente, o valor do metro

cúbico da água em Jaraguá do

"
Os tubos da rede
de distribuição

antiga estão sendo

trocados pelos de

250 milímetros,
mais resistentes à

pressão da água.
Ricardo Meyer,
engenheiro

Sul é de cerca de R$ 1,9.
A meta deste ano, segundo

o engenheiro sanitarista e con

sultor técnico do programa, Ri
cardo Meyer, a capacidade de
investimentos no programa é
de aproximadamente R$ 400mil

para a compra de equipamentos
e podem aumentar no decor
rer dos anos, já que os recursos

economizados com o controle
de perdas serão reinvestidos na

manutenção deste trabalho. "É
um programa com resultados
de médio e longo prazos e nos

sa intenção é institucionalizá
lo dentro do Samae. A meta de
reduzir para 25% as perdas está
dentro da realidade aceitável

para os nosso padrões de aten

dimento", avaliou Meyer.
Ademir Izidoro reiterou a

visão do engenheiro sanitarista
e afirmou que a meta da com

panhia, até 2016, é a de investir

pesado no programa de com

bate à perdas. "Vamos acabar
com o desperdício de 40% de
toda a água tratada do municí
pio", afirmou Izidoro.

Projeto resulta em economia
O controle de perdas, para ser

eficiente, segundo o engenheiro
-

sanitarista, precisa ser feito em

partes, já que Iaraguá do Sul dis

põe de um universo de 39 mil

ligações e 760 quilômetros de
rede de distribuição de água que
precisam ser constantemente

vistoriados. Para isso, 'a cidade
foi dividida em blocos e o projeto
piloto implantado no Bairro San
ta Luzia. "Reduzimos as perdas
na região pela metade em ape
nas um ano de trabalho", afirma
Meyer. Em 2011, 60% da água
potável do bairro era perdida.

No mesmo ano, o projeto

também foi implantado nos

bairros Ribeirão Cavalo, Rau

(região do Picolli), uma parte
do Centro e no Rio Molha. Esta
região totaliza 22% das ligações
de água de Iaraguá do Sul. Com
a inclusão das áreas previstas
para2013, o Samae terá contro
le sobre 50% das ligações.

Para atingir a meta deste

ano, os métodos de controle
de perdas serão levados, a par
tir de junho, aos bairros Ilha da

Figueira, João Pessoa, Três Rios
do Norte, Três Rios do Sul, Ami
zade, Czerniewicz, a uma parte
do Centro, São Luís, Vila Nova,

Jaraguá 84 e Barra do Rio Cerro.
Em cada um dos bairros serão

instalados junto às redes de dis

tribuição equipamentos de me

dição da entrada de água. Poste
riormente, mede-se a quantidade
total de água que entra na região
e calcula-se a quantidade total

gastapelosmoradores. Nessa eta
pa, os técnicos do Samae passa
rão nas residências conferindo a

funcionalidade dos hidrômetros.
Os que não funcionarem correta

mente serão substituídos. O valor
final das perdas é apontado pela
diferença entre a quantidade de

água distribuída e a consumida,

I
)

J

DESPERDÍCIO Segundo Izidoro (D), perda de água
chega a cinco milhões de metros cúbicos por ano

Vazamentos e ligações ilegais
De acordo com o engenheiro

Ricardo Meyer são três as princi
pais causas de perdas de água. A
primeira emais grave delas são os
vazamentos. SegundoMeyer, eles
acontecem principalmente em

locais onde são realizadas obras
de ampliação da rede de esgoto e,

para diminuir o problema, uma
nova tubulação está sendo insta
lada na cidade. "Os tubos da rede
de distribuição antiga estão sen

do trocados pelos de 250milíme
tros, mais resistentes àpressão da

água", explicouMeyer.
Outra causa para as perdas _

são os hidrômetros com mais
de dez anos de uso. "São equipa
mentos que já não marcam cor

retamente a quantidade de água
utilizada", afirmou. Neste caso,

os aparelhos estão sendo troca

dos pelo Samae. A última causa

são as ligações de água clandes
tinas. Nestes dois casos a água é

utilizada, mas não é contabili
zada, já que não há um registro
correto dosmetros cúbicos.

Menos consumo de energia

dedor José Martins, de 40 anos,' que rodam na cidade", afirmou.
aprovaram os novos valores. Eles gastam, individualmente,
Para os três, os R$ 0,10 e R$ 0,15 de R$ 150 a R$ ZOO ao mês com

Outra medida posta em prá-
-

tica pelo Programa de Combate
e Controle de Perdas (PCCP) foi o
controle e a diminuição dos gas
tos da companhia com energia
elétrica. A partir da otimização
dos maquinários de bombea
mento das águas da estação cen
tral de tratamento, RicardoMeyer
aponta que em 22 meses foram

transporte.
Segundo o diretor do Pro

con, Luis Fernando Almeida, o

reajuste não inviabiliza a multa

aplicada na última quarta-feira.
''Apesar do reajuste das tarifas

economizados .R$ 532 mil reais.

Segundo ele, o resultado se deu

,

a partir da alteração dos períodos
de bombeamento da água, que
agora acontecem nos horários
em que a energia elétrica é mais
barata. "Com a medida, reduzi
mos o consumo da companhia
de 43.857 kw/h em 2010 para
25.291 kw/h em 2012", afirmou.

Passagens de ônfbus

Canarinho acata decisão e baixa os preços
Três dias após a publicação

do decreto exigindo a redução
imediata do valor da passa
gem do transporte coletivo de

Jaraguá do Sul, a Viação Cana
rinho- finalmente acatou a de

terminação e reduziu em 8% os

preços aplicados. Com isso, a

partir de hoje o usuário voltou

a desembolsar R$ 2,75 (anteci
pada) e R$ 3 (embarcada), para
andar de ônibus pela cidade,

O novo valor agradou aos

usuários que se depararam com

a surpresa hoje de manhã. Tan
to as auxiliares de produção Ro

milde Bona, de 30 anos, e Noeli

Cordeiro, de 40, quanto o ven-

a menos no valor da passagem
farão diferença no final do mês.

Entretanto, para Romilda, só o

corte no valor da passagem não
é suficiente. "Também é preciso
melhorar a qualidade dos ônibus

ter acontecido hoje, isso não al
tera a condição deles de ontem

(quarta), em desacordo com o

que foi decretado'; disse. A em

presa tem dez dias para contes
tar a autuação e, após este pra
zo, o Procon solicitará a receita
bruta da empresa para contabi
lizai o valor damulta-aplicada.
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Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.3QO - Jaraguá do Sul - se

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Senhores Acionistas, Atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011. Jaraguá do Sul, fevereiro de 2013. A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)
31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11

ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa ..

Clientes .

Estoques .

Tributos a recuperar .

Dividendos e juros sobre capital próprio a receber .

Outros ativos circulantes .

PASSIVO
Passivo circulante
Fornecedores .

Financiamentos e empréstimos .

Obrigações sociais e tributárias .

Imposto de renda e contribuição social -

Dividendos e juros sobr-e capital próprio a pagar ..

Adiantamentos de clientes ..

Participação nos lucros : ...
Outros passivos circulantes ..

1.382.960 2.168.357
823.046 781.345
478.384 711.719
74.325 80.336

236 3.961
76.560 51.894

2.835.511 3.797.612

40.775
12.437 9.267
34.370 54.414

67.333
7.613 7.439
151

.

220
1.223.430 929.124
1.483.133 1.603.335
426.462 256.522

3.187.596 2.968.429
6.023.107 6.766.041

160.101
1.139.477
124.705
54.841
48.718
197.954
16.678
119.528

1.862.002

143.551
1.193.963
148.596
30.845
50.631
177.550
15.020
98.251

1.858.407
Ativo não circulante
Aplicações Financeiras .

Depósitos judiciais .

Partes relacionadas .

Tributos diferidos � .

Tributos a recuperar .

Outros ativos não circulantes .

Investimentos .

Ativo imobilizado .

Ativo intangível , .

Passivo não circulante

Fin�ncia_ment?s e ,e�préstimos .

Obríqações tributárias .

Partes relacionadas .

Provisões para contingências ..

Tributos diferidos : .

Outros passivos não circulantes ..

1.691.704
53.059

130
101.099
321.132
45.655

2.212.779
4.071.186

965.161
42.606

135
133.675
215.590
64.549

1.421.716
3.283.718Total do passivo ..

Patrimônio líquido
Capital social .

Reservas de capital .

Reservas de lucros .

Ajuste de avaliação patrimonial .

Dividendos adicionais propostos .

Total do patrimônio líquido ..

Total do passivo e do patrimônio líquido .

Total do ativo .

1.500.000
--'
1.268.780

(53.912) 1.548
630.160 773.027
517.641 521.500
145.500 130.000

2.739.389 2.694.855

6.023.107 6.766.041

, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Em milhares de reais, exceto quando indicado dê outra forma)

31/12/12 31/12/11
3.689.988 3.855.145
140.428 101. 983
(26.666) (43.463)

3.803.750 3.913.665

(2.742.542) (2.904.892)
1.061.208 1.008.773

(211.532) (227.722)
(154.293) (165.737)
(11.603) (10.874)
(103.534) (88.668)
130.321 70.533
710.567 586.305
303.348 343.382
(303.125) (309.013)
710.790 620.674

(147.104) (122.024)
10.843 3.792

574.529 502.442

Venda de produtos ..

Venda de serviços .

Ajuste a valor presente .

Receita líquida .

.Custo dos produtos e serviços vendidos ..

Lucro bruto .

Despesas com vendas e distribuição , ..

Despesas administrativas .

Honorários dos administradores .

Outros resultados operacionais .

Equivalência patrimonial .

Lucro antes do resultado financeiro ..

Receitas financeiras .

Despesas financeiras .

Lucro antes dos impostos ..

Impostos correntes .

Impostos diferidos .

Lucro líquidó do exercício .

Atribuível a:
Acionistas da Companhia , .

Lucro por ação atrlbuível a acionistas
{.-

da Companhia - básico e diluído (em R$) .

DIRETORIA

Harry Schmelzer Junior - Diretor Presidente Executivo

Sérgio Luiz Silva Schwartz - Diretor Vice-Presidente
Laurence Beltrão Gomes - Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Antônio Cesar da Silva - Diretor de Marketing
Carlos Diether Prinz - Diretor - Transmissão e Distribuição
Hilton José da Veiga Faria - Diretor de Recursos Humanos
Luis Gustavo Lopes Iensen - Diretor da Área Internacional

Siegfried Kreutzfeld - Diretor - Motores
Sinésio Tenfen - Diretor - Energia

Uniberto Gobbato - Diretor - Automação
Wandair José Garcia - Diretor Tecnologia da Informação

Wilson José Watzko - Diretor de Controladoria

CONTADOR

574.529 502.442 Homero Fabiano Michelli

CRC/SC 025.355/0-2
CPF 850.936.709-4

/

0,54 0,47

WEG PARTNER AEROGERADORES S.A.
Companhia de Capital Fechado - CNPl na 13.716.456/0001-02 ,

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3000, Fundos, Vila Lalau - laraguá do Sul - SC

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Senhores Acionistas, atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação, os Balanços Patrimoniais e Demonstrações dos

Resultados referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2012 e 2011. Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2013. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 e 2011 (Em milhares de reais)

Ativo 31/12/2012 31/12/2011 Passivo 31/12/2012 31/12/2011
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa .

Passivo circulante
____��_o 1_0

10 10
------ Passivo não circulante

Ativo não circulante

-----��------ Total do passivo
_

Patrimônio líquido " ,., , , .

Capital social , , , , 1_0 1_0
Total do patrimônio líquido , , , , 1_0 1_0
Total do passivo e do patrimônio líquido................ 10 10

Total do ativo ; . 10 10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

31/12/2012 31/12/2011
Lucro antes do resultado financeiro .......... , ...... , .....

------

Receitas financeiras................................................. 1

Despesas financeiras : ---'-(1-<.) _

Lucro antes dos impostos _

Lucro líquido do exercício
_

Lucro por ação atribuível a acionistas da

Companhia básico e diluído (em R$) ..

DIRETORIA

Wilson José Watzko - Diretor
,

CONTADOR

Homero Fabiano Michelli - Contador - CRC/SC 025.355/0-2

PUBLICAÇÃO LEGAL
Faça como manda a lei: Publique em jornal de grande circulação

o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da lei 289/SA por enquadrar-se como jOI'nal diário de grande
circulação lócal e regional. Balanços, atas, editais, demais publicações legais. (47) 2106-1919

.'
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Campeonato Catarinense

Mais urnamarca na
camisa do Juventus

Casas daÁgua estampará seu logotipo nas costas
do uniforme de jogo até o fim da competição

JARAGUÁ DO SUL

AgênciaAvante!

Depois de vários dias, o pre
sidente Jerri Luft voltou a

sorrir. Ontem o Iuventus con

quistou mais um importante
apoio para continuar firme e

forte na disputa do Campeo
nato Catarinense. A empresa
do ramo de materiais de cons

trução Casas da Água adquiriu
a cota referente às costas da ca
misa de jogo.

Os valores do contrato não
foram divulgados, mas o logo
tipo da empresa já estará es-

tampado no uniforme que será

utilizado no sábado, às l8h30,
no Estádio Orlando Scarpelli,
na partida contra o Figueiren
se. Com 42 anos de atuação no

mercado, a empresa sediada
em São José possui uma filial
em Jaraguá do Sul.

"Esse apoio chegou no mo

mento certo. Certamente os

atletas entrarão em campo ain
damaismotivados para enfren
tar o Figueirense, numa partida
que é decisiva para as nossas

pretensões no campeonato",
afirmou Luft.

Ele acredita que o clube

ainda necessite de R$ 400 mil

para fechar o Estadual sem

dívidas e continua correndo
atrás de novos patrocinadores.
"Entregamos projetos em di
versas empresas. Sabemos que
essas decisões levam tempo,
mas não podemos ficar para
dós", afirmou.

Dentro de campo, o grupo
realiza hoje o último treino antes

da viagem para a Capital. Será
pela manhã, às 9h, provavel
mente no João Marcatto. Na oca
sião, Pingo define o time titular.

Contrato vale a

partir de amanhã.
Os valores não

foram divulgados.

JlIi.,...

RETORNO Empresa volta a investir no tricolor após três anos de ausência

Basquete

Melhores doBrasil no Jogo das Estrelas
Se na NBA o Ali-Star Game

é sucesso de audiência, a NBB

não fica atrás e promove o

Jogo das Estrelas na busca pelo
apoio do público brasileiro. A

edição deste ano será realiza
da no Ginásio Nilson Nelson,
em Brasília, e seguirá moldes
semelhantes ao da organização
do evento norte-americano.

Na tarde de ontem, foi dada
a largada com as entrevistas e

os primeiros treinos técnicos
dos jogadores, mas são para
esta noite que estão reservadas
as primeiras emoções. Contan
do com desafios de habilida

des, três pontos e enterradas,
os organízadores aguardam u!ll
grande público.

No evento principal do Jogo
das Estrelas, no sábado, será
realizada uma partida envol
vendo jogadores do NBB Brasil

e NBB Mundo. No lado brasi
leiro, iniciarão jogando Larry
Taylor (Bauru), Alex Garcia

(Brasília), Marquinhos (Fla
mengo), .Olivinha (Flamengo)
e Caio Torres (Flamengo). En
tre os estrangeiros, começam o

duelo KennyDawkins (Liga So

racabana), RobertDay (Unitri),
Shamell (Pinheiros), Steven

Toyloy (Paulistano) e DeAndre
Coleman (Bauru).

UFC

[araguá vai sediar evento
Agora é oficial. O próximo UFC Brasil serámesmo realizado em

\

Iaraguá do Sul, no dia 18 de maio. A confirmação se deu no início
da noite de ontem, após reunião a portas fechadas entre represen
tantes da Prefeitura, FundaçãoMunicipal de Esportes e da empre
sa promotora do evento, naArena Jaraguá. Inicialmente marcada
para o dia 6, a derradeira conversa foi antecipada de surpresa, com
o objetivo de manter a privacidade da negociação. Hoje, uma co
letiva de imprensa no Paço Municipal irá esclarecer todos os de
talhes do evento, que terá Vitor Belfort como principal estrela do
'cast'. A previsão é que ela ocorra às llh.

FOTOS DMJLGAÇÃO

Rúgbi
Brasil no
Mundial

DUELO Luta principal será entre o brasileiro
Vitor Belfort (E) e o americano Luke Rockhold

Ginástica

Sasakiquer
o pódio

Na primeira etapa da Copa
. do Mundo de Ginástica, .

Sergio Sasaki está esperan
çoso em bons resultados.
Décimo colocado nas

.

Olimpíadas no individu-
al geral, o brasileiro terá
adversários de renome. O
alemão Marcel Nguyen e o

norte-americano Daniell

Leyva, confirmaram pre
sença. A competição acon

tece neste fim de semana.

Tênis

Nos passos
deGuga

Aos 16 anos, Beatriz Ha
ddad é apontada como uma
promessa do tênis feminino
brasileiro e conquistou no
WTA de Florianópolis a
sua primeira vitória profis
sional. Entretanto, Bia foi
eliminada na segunda ro
dada pela húngaraMelinda
Czink e deixou o país sem
representantes no evento.
Seguindo os passos de Guga
Kuerten, Bia é treinada pelo
técnico Larri Passos.

Após garantir a classificação
aomundial de rugby sevens,
a seleção brasileira feminina
já conhece suas adversárias
na competição. As cana
rinhas estão no grupo C e

terão a companhia de Esta
dos Unidos, Espanha e Ilhas
Fiji.Atual campeã e favorita

ao título, aAustrália ficou
na chave B. O evento será
realizado entre os dias 28 a
30 de junho, na Rússia.

Voleibol

Melhores
domundo.

Em votação organizada
pelo site italianoVolleyball,
Sheila foi eleita amelhor

jogadora doMundo na sua
posição. Para conquistar
a façanha, a brasileira
superou a norte-americana
Destinee Hooker. "Fiquei
muito feliz pela honraria.
Vou continuarme esfor

çando e tentando retribuir
dentro de quadra", comen
tou. Bernardinho foi eleito
o técnico de seleção:
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Ferida pelo trelD

Mulher continua
internada naUTI

Bombeiro conta como foi o resgate da
moradora de 27 anos que perdeu as pernas

CORUPÁ em Jaraguá do Sul, em estado

grave. A Polícia Civil esteve no

local e conversou com familia
res e com o maquinista. "Preci
samos aguardar a recuperação
dela, ouvir o que ela tem a dizer
e fazer o procedimento nor

mal", disse o responsável pela
Delegacia de Polícia de Corupá,
Maurício Francisco.

Amulher teria discutido com
o companheiro e saído de casa

no início da tarde, ameaçando
tirar a própria vida. "Ela deixou
um bilhete dizendo que seria ou
no trilho do trem ou num poço
de água", revelou Francisco. Os
vizinhos confirmaram que ela
teria tentado se jogar na frente
do trem por volta das 14h, mas

Débora Remor

/\ s duas manchas de sangue
.l\continuam no trilho do trem,
na localidade de Osvaldo Ama

ral, a oito quilômetros do Centro
de Corupá. O ponto é afastado,
se vê o Rio Natal abaixo e umma

tagal acima, a 200metros de um
cruzamento da estrada de chão,
onde ficam as duas casas mais

próximas. Ainda mais adiante,
está a residência da mulher, de
27 anos, que teve as duas pernas
amputadas pelo trem, que seguia
em direção à Serra, por volta das
17h dequarta-feira, dia 27.

A vítima continua interna
da na UTI do Hospital São José,

o maquinista conseguiu acal
mar amulher e chamou paren
tes para socorrê-la.

Na segunda tentativa, o ma
quinista percebeu que amulher
estava próxima ao trem, freou e

gritou. Ela deu um passo para
trás. Quando ele olhou pelo re

trovisor, ela estava entre dois
. vagões. "Deu medo entrar de
baixo do vagão para tirar a víti
ma de lá", contou o bombeiro
Cristiano Souza. A placa indica
a velocidade máxima do trem:

25km/h. "Foi a sorte, porque se

o trem estivesse indo na direção
contrária, estaria mais rápido
e seria fatal. Levamos a vítima

para um local mais seguro e

estancamos a hemorragia, mas
havia pouco sangramento", ex
plicou Souza. "Ela estava lúcida
e foi levada ao Hospital São José
consciente e conversando."

EDUARDO MONTECINO

'-

SOCORRO Bombeiro Souza mostra local exato onde estava a vítima

Susto com a situação.
Família está preocupada

Um acidente em 2009 te

ria deixado a moça "um pouco
desnorteada", segundo a mãe

da vítima. Em fevereiro daque
le ano, a jovem usou um atalho

que passava pela linha férrea,
sem perceber a aproximação
do trem. Ela precisou se jogar

da ponte, cerca de 20 metros de

altura, e quase morreu afoga
da. Na época, o filho que estava

com ela ficou no parapeito e so

freu um pequeno corte na testa.

"Agora eu me preocupo
com o meu neto, porque não

sei como vai ser a vida da mi-

nha filha agora", contou emo

cionada. O menino, de oito

anos, está com o padrasto, na
casa de parentes. No momento
do acidente, ele estava na es

cola e foi localizado pela Polí
ciaMilitar num ônibus escolar,
a caminho de casa.

..•

'Massaranduba

Choque elétrico causamorte
Será sepultado hoje, no Cemitério do Guararrimirim, em Massa

randuba, Luis PedroWmczkiewicz, de 48 anos, conhecido comoGaú
cho. Proprietário do Pesque-PagueÁguas Claras, na localidade de Pa
trimônio Il, ele fazia amanutenção em uma bomba de água da lagoa
quando levou um choque elétrico, por volta das 111145 de ontem. A

esposa dele estava por perto desligou o disjuntor e acionou os Bom
beiros Voluntários de Massaranduba, que encontraram a vítima em

parada cardíaca. Wmczkiewicz foi levado ao Pronto-Atendimento,
onde recebeu novasmassagens cardíacas, mas não resistiu.

DNULGAÇÃO
Erramos

A legenda da foto

publicada na edição de
ontem na matéria sobre os

alevinos no Ribeirão Molha
teve a identificação errada .

Quem aparece na imagem
é a educadora ambiental
da Fujamo, Lucy Lageado,

e não a professora de

Educação Ambiental,
Simone Balsanelli de Lima

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATNADO BRASIL

ES1l\DO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua Cel, Procópio Gomes deOliveira, 380·Cenu·o

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

EDl1ALDE lNTlMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas daCGlISC, para a devida ciência ao responsá
vel, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar
desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. PrCAM INTIMADOS DO PROTESTO:

. Apontamento: 239036/2013 Sacado:A GN RADMINISTRADORADEBENSLTDA Endereço:RUAEMIIlAHORNBURG, 222-
APTO 302 - AMlZADE - Jaraguá do SuI-SC - CEPo 89255-520 Cedente: MGRBTIN1l\SLIDAME Sacador: - Espécie: DMI- N°
Titulo: 3912 - Motivo: falta de pagamentoValo" R$ 834,00 - Data para pagamento: 06/03/2013�Valortotal a pagar R$917,31
Descrição dos valores: Valor do título: R$ ·834,00 - Juros: R$ 2,50 Emolumentos: R$12.25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 239449/2013 Sacado: ADRIANA DE OUVEIRA RODRIGUES Endereço: RUA _PROFESSOR HElNRlCH GE
FFERT 356 - Jaraguá do SuI-SCCedente: GUMZCONTABIllDADE E CONSULfORlA EMPRESA Sacador: - Espécie:DMI- N°
Título: 9200154435 -Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 622,00 - Data para pagamento: 06/03/2013- Valor total a pagar
R$694,09Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 622,00 - Juros: R$ 2,28Emolumentos: R$12.25 - Publicação edital: R$ 23, 10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 239468/2013 Sacado: BERNADETEBATlSTADEFRANCA Endereço: RUAJOSEVICENZl247 - jaregua do Sul
SC - CEPo 89266-240 Cedente: JNDlTEC INDICTEC PROC LIDA Sacador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 0213016190 : Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 200,28 -Data para pagamento: 06/03/2013-Valor total a pagar R$297.90 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 200,28 - Juros: R$ I ,13 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: RS 24,50 - Diligência:
R$36,64

Apontamento: 239480/2013 Sacado: CHRISTIAN LUAN CIPRIANl- ME Endereço: RUAROBERTO SEJDEL, 77 - CENTRO
CORUPA-SC - CEPo 89278-000 Cedente: BRILHANTEMOVEIS E ESTOFUDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo; 002743-2
- Motivo.falta depagamentoValor; R$ 1.044,27 - Data para pagamento: 06/03/2013-Valor total a pagarR$Ll60,44Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.044,27 - Juros: R$ 4,87 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 239437/2013 Sacado: .EDER CARTES GONCALVES Endereço: AV PREfEITO WALDEMAR GRUBBA, 3985
- CENTENARIO - Jaraguá do SuI-SC - CEPo 89256-502 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITD VALE DO IThJAI-VlACREDI
Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 99999/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 640,00 - Data para pagamento:
06/03/2013-Valor total a pagar R$721,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 640,00 - Juros: R$ 2,34 Emolumentos; R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 239417/2013 Sacado: ODAIR]OSE DE SOUZA Endereço: RUA URUBICI300 - Jaraguá do Sul-SC - CEPo 89254-
366 Cedente: CASAS DA AGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: N41863/2 -

Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 55,20 - Data para pagamento: 06/03/2013- Valor total a pagar R$132,14 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 55,20 - Juros: R$ 0,07 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 239432/2013 Sacado: ODAIRJOSEDESOUZA Endereço: RUAURUBI0300 - jareguã do Sul-Se; - CEPo 89254-
366 Cedente: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: N41862/2 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$152,37 - Data para pagamento: 06/03/2013-Valor total a pagar R$229,64 Descrição dos
valores: Valor do título: R$152,37 - Juros: R$ 0,40 Emolumentos. R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,02

Apontamento: 239438/2013 Sacado: ODAIRJOSEDESOUZA Endereço:llUAURUBl0300 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-
366 Cedente: CASAS DAAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO UDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: N42213/l -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 83,50 - Data para pagamento: 06/03/2013- Valor total a pagar R$160.98 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 83,50 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,02

Apontamento: 238981/2013 Sacado: ROSANGEIA QUOST FURlUOSO Endereço: RUA ADOLFO MILLNITZ 202 - CO
RUPA-SC - CEPo 89278-000 Cedente: BV LEASlNG ARRENOAMENTO MERCANTIL S/A Sacador. - Espécie; NP - N° Titu
lo: 00281413/11 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$16.459,44 - Data para pagamento, 06/03/2013- Valor total a pagar
R$19.785,81 Descrição.dos valores: Valor do título: R$ 16.459,44 - Juros: R$ 3.215,07 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação

. edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 239447/2013 Sacado: SONETTI ALIMENTOS rmA Endereço: REXPEDIC FJDEUS ESTlNGHEN 71 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEPo 89265-740 Cedente: LENí'l FRUTAS EVERDURAS rmAME Sacador: - Espécie: DMf - N° Titule:
197778 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.902,84 - Datá para pagamento: 06/03/2013- Valor total a pagar R$5.000,05
Descríçãn dos valores: Valor do título: R$ 4.902,84 - Juros: R$17,97 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con-
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,39

-

Apontamento: 239535/2013 Sacado: UUSSES JOSEWARGENOWSKI Endereço: ESTRADARIO PAULO - CORUPÁ-SC - CEP:
89278-000 Cedente: CREDIALVES Sacador: - Espécie: CHI- N°Titulo: 4300-400-2011-163 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 1.605,97 - Data parapagamento: 06/03/2013- Valor total a pagar R$1.832,92 Descrição cios valores: Valor do título: R$
1.605,97 - Juros: R$ 66,91 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 87,09

Apontamento: 239536/2013 Sacado: UliSSES JOSEWARGENOWSKI Endereço: ESTRADARIO PAULO - CORUPÁ-SC - CEPo
89278-000 Cedente: CREDIALVES Sacador: -Espécíe cm- N'Tirulo: 4300-400-2009-1047 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 1.579,79 - Data para pagamepto: 06/03/2013- Valor total a pagar R$1.789,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.579,79 - Juros: R$ 50,02Emolumentos. R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 87,09

Apontamento: 239490/2013 Sacado: USlTOOL US ELETR PrO LIDA ME Endereço: AVWALDEMAR GRUBBA 1387 - BA
EPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Cedente: AGlE CHARMlLLES LIDA Sacador: - Espécie: DMl - N° 'Ii
tulo: 005570/37 - Motivo: falta de pagaIllento Valor: R$ 10.650,00 - Data para pagamento: 06/03/2013- Valor total a pagar
R$10.778,94 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 10.650,00 - Juros: R$ 49)0 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 19,39

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "Oôorreio do Povo", na data deOl/03/2013. Jaraguá
do Sul (Sq,Ol de março de2Q13.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto

f )otal111�ttfiOS publicados: 13
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