
Prefeitura de Corupá
Nova sede em fase de acabamento

Juventus

Giso querbalançarmais as redes
o meia-atacante Adalgiso Araújo da Cunha vive seumelhor
momento com a camisa do clube. Com quatro gols, ele é

o artilheiro do Moleque Travesso no Catarinense e mostra

disposição para ser uma revelação na disputa. Página 18

A parte de construção civil do novo centro administrativo do

município está prestes a ser concluída. Antesda colocação
do forro e das divisórias, será instalada a parte elétrica.

Inauguração será no final do ano. Página 5

Militares de düerentes regiões do país estão desde o final de semana em Jaraguá do Sul, em ação no Presídio. Página 17

Massaranduba

Taxistas não gostaram
da licitação dos pontos
Prefeitura abriu concorrência de concessão da função. Profissionais que atuam na

cidade não concoradam com proposta. Os valores mínimos exigidos para a exploração
anual da atividade variam de R$ 3 mil a R$. 6 mil. Executivo alega legalidade da ação.

Página e

Benefício
Prefeito de Guaranúrim
sancionou o reajuste do

118le-aIimentação dos
servidores públicos.
Patrícia Moraes
Plenário. página 4
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soluções construtivas

Cargos e salários
De 18 a 21 deste mês, acontece no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul,
uma qualificação focada na Gestão
de Cargos e Salários, importante
ferramenta num momento em

que existe falta'demão de obra,
especialmente a qualificada. A
promoção é daApevi e o instrutor
seráValdirValentim Adami.

Kajota
O Bairro Amizade continua crescendo
fortemente e acaba de ganhar uma
unidade do Supermercado Kajota, que
nasceu em 1994, emMassaranduba, e
já conta com três lojas, incluindo a de
Guaramirim. Ofertando setemil itens,
a unidade de Jaraguá do Sul busca
atender ao público dos bairros,
que cada vezmais busca atendimento

perto de sua residência.

;En�idade enxuta
Contanto com o trabalho voluntário
da diretoria, aAcijs terminou 2013
com 1.324 associados, atendidos
por uma equipe de 19 colaboradores
assalariados que se encarregam da

administração dos diversos serviços
e qualificações, além de oferecer

apoio à diretoria e à coordenação
da representatividade em diversos
conselhos da comunidade. As empresas
associadas à entidade dividem-se em
83% demicro e pequenas empresas,
12% empresas de porte médio e

5% de grandes. empresas.

FIA
As doações para o Fundo da
Infância e daAdolescência neste
ano tiveram uma importante
modificação, pois poderão ser

realizadas diretamente na Declaração
de Ajuste Anual de 2013. O programa
permite a doação direta ao FIA de
Santa Catarina dos 3%.sobre o imposto
devido. Acabaram as desculpas para
não colaborar com o Fundo, porque
o contribuinte já saberá o valor que
poderá destinar no momento do

preenchimento da declaração .

..

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Sine
Qgerente municipal de Indús

tria e Comércio, Marcío Ma

noel da Silveira, esteve no Sine es

tadual, em Florianópolis, visando
melhorar o atendimento ao tra

balhador na unidade de Iaraguá
do Sul. O Sine local é fruto de um
convênio entre o Sine estadual e a
Prefeitura, mas, historicamente, o
Estado não tem fornecido pesso
al suficiente para o atendimento.
Desta forma, o ônus fica com a

Prefeitura e, principalmente, com
o trabalhador que não consegue
ser atendido.

Neste início de ano, além do
aumento no número de demis-

sões e movimentações de traba

lhadores, aconteceram problemas
pontuais com o sistema telefônico
e, em dois dias, no período de Car

naval, o sistema estava inoperante
por causa demanutenção no Cen
tro de Processamento em Brasília.
Sem sistema, a entidade não tem

como prestar atendimento.
Uma dica para os usuários é

evitar a ida no primeiro horário do
dia, quando existe grande aglome
ração, e buscar o serviço na parte
da tarde, quando o atendimento é
bem mais traIiquilo. Ainda assim,
o grande problema é pessoal sufi
ciente para o atendimento.

.' Como parte das comemorações de seus 107 anos de existência,
o clube promove na próxima sexta-feira, dia 8, jantar dançante
que, além do caprichado cardápio, contará com a animação da
Banda The Champ. A festa promete sermuito animada
e os ingressos estão disponíveis junto ao clube.

www.ocponline.com.br
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Texfair Home
Esta feira, encerrada no último dia primeiro,
atraiu novemil pessoas e, embora considerada

positiva pelos organizadores, já tem a promessa
de novidades para o próximo ano. O pólo têxtil,
focado em cama, mesa e banho doVale do Itajaí,
está longe de seus tempos áureos e a feira é uma

grande vitrine que precisa ser preservada.
LOTERIAS
MEGASENA
SORTEIO N° 1473
02 - 12 - 33 - 57 - 58 - 60

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04741
1° 66.525

500.000,00
2° 66.575 34.200,00
3° 69.558 33.600,00
4° 39.049 32.800,00
5° 70.674 31.940,00

QUINA
SORTEIO N° 3133
07 - 14 - 49 - 56 - 74

DUPLASENA
SORTEIO N° 1155
Primeiro Sorteio
09 - 15 - 19 - 26 - 44 - 47

Segundo Sorteio
09 - 15 - 18 - 20 - 33 - 37

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1328
01 - 09 - 10 - 14 - 23
26 - 28 - 30 - 32 - 45
52 - 55 - 61 - 66 - 68
69 - 80 - 86 - 94 - 00

- SESI RECRUTA CANDIDATOS
www.sesisc.org.br

(Iink: Trabalhe Conosco)

Iniciativa da E/ESC
N° de
Va as

Jara uá do Sul
MEDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGISTA , . .

Jara uá do Sul
01 Ate o dia 10/03/2013, pelo síte.

Função* e Cidade Prazo e Local de Inscrições
PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA

INTÉRPRETE DE LIBRAS

Jaraguá do Sul
02 Até o dia 10/03/2013, pelo site.

ORIENTADOR DE ATIVIDADES FISICAS
Jara uá do Sul

BANCO DE
CANDIDATOS

Até o dia 10/03/2013, pelo site.

AUXILIAR DE- APOIO A GESTAO - ADM. E

FINANÇAS
Jara uá do Sul

01 Até o dia 10/03/2013, pelo site.

MEDICO

Jara uá do Sul
01

Até o dia 10/03/2013, pelo site.MEDICO ESPECIALISTA - ENDOCRINOLOGISTA
Jara uá do Sul

01

Até o dia 10/03/2013, pelo site.MEDICO ESPECIALISTA - CARDIOLOGISTA
01

* Vagas para ambos os sexos. As demais informações-do processo seletivo podem ser acessadas no

item "Trabalhe Conosco" no site www.sesisc.org.br

Até o dia 10/03/2013, pelo site.
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Editorial

Palco ãbandêríado ·e sem uso

Asmanifestações culturais em Iaraguá do Sul não
contam com um palco para apresentações pú

blicas ao ar livre.Apesar da iniciativa do Museu Emí
lio da Silva em ceder a escadaria como base alter
nativa para músicos apresentarem seus trabalhos,
o espaço não é adequado para esse propósito. O la
mento fica por conta do palco localizado nos fundos
da PraçaÂngelo Piazera, que está sem serventia.

A estrutura está abandonada e totalmente sem

uso. Há alguns anos, ele servia para shows musicais
nas tardes de domingo. Depois de algumas recla

mações de moradores próximos, o projeto acabou

a Fundação Cultural. Porém, não é sempre que há

manifestações desse tipo na cidade para deixar
esse espaço valorizado e visto como principal re
ferência para eventos alternativos, principalmente
nos finais de semana.

Para os artistas que pretendem apresentar seus
talentos e criatividade, as manifestações públicas
são uma excelente vitrine para a comunidade. Po

rém, isso só acontece quando há uma proposta de
incentivo por parte do município em criar um ca

lendário para eventos públicos nas ruas. A cidade
ficaria muito mais interessante.

"
Depois de algumas

reclamações de moradores
próximos, o projeto acabou e a

área ficou sem vida cultural.

e a área ficou sem vida cultural.
Uma estrutura foi montada para eventos cultu

rais na praça localizada junto ao prédio onde está

Charge

Do leitor

"Cegueira'; de Saramago
\

I\. madurecer talvez seja che
Ilgar a algum lugar. Como
o sol perdido no mar a gente
procura estradas no meio dos
olhares. A leveza damaturida
de parece afastar qualquer im
previsibilidade. Tolice! Quanto
mais sabemos menos enten

demos, Sócrates coitado per-'
deu a vida para a sabedoria.

Diga-se de passagem, o mun
do é ar dos malucos.

Tão puro quanto o absur
do de querer entender a com

plexidade do ser. Faz assim
vai lá ao externo do conforto,
lá onde os questionários não
são tão automáticos quanto
o norte das máquinas. Vai lá
esconder-te diante do fingi
mento de não ver.

Tua alma acopla nessa

cegueira fictícia, finges um

mundo aos teus filhos. Há o

admirável mundo novo, ou

diria à utopia que pia e pia

diante Hobbes. Faz assim es

colhe o teu autor, teu lema,
teu método e se esconde de
todo o resto. Covardia? Sim,
por que coragem de enxergar
fora da cegueira de Saramago
está longe do alcance desses

pobres homens.
.

Não podes escrever assa

do, nem mesmo indignai-vos'
diante de éticas tão surreais

comparadas a realidade do
homem. Ova-te, escreves tu

sobre romance, sim te cala,
nada de política, ou econo

mia, ficas longe da filosofia
vai que ela te mostre a face de
Sofia. Não podes compreen
der o sentido do texto? Vejas,
vais tu além, enxergas além
do mastigado tão bem dado

por esse sistema.

Mariana de Paula

RigoR, estudante de
DiI'eito daCatólica se

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlos Prates
'Conversamole

Peguei a revista e escorreguei os olhos sobre
uma manchete de capa: - "Você só precisa de

cinco dias para mudar a sua vida, e ficar linda... "

Nem era preciso ler, eram dicas para enfrentar o

estresse, arrumar o cabelo, encolher a barriga, dar
um jeito nas estrias, corrigir sobrancelhas, e mui
tas e muitas outras tolices.

Sim-;-tolices. Eu estou à espera de uma man

chete que faça as mulheres fechar o bico, enrugar
o cenho e sair chispando de raiva, a manchete se

ria esta: - "Cinco lições para você ficar linda ... por
dentro". Claro que já coloquei um pedaço de pe

lego no meu mochinho, vou esperar sentado por
essa manchete. As mulheres, as'que eu conheço,
as que eu vejo nos shoppings, não querem saber
dessa conversa de ficar lindas por dentro. Bolas,
elas querem ser "deusas" por fora, coitadas. Vão
envelhecer perdendo tempo com a beleza do rosto
e das pernas e quando abrirem os olhos estarão no
futuro. O longo e interminável futuro da velhice.

Eu só não desisto de lutar pelas mulheres porque
sou birrento, muito birrento. Dia sim e dia não, fico
sabendo de uma jovem que deixou os estudos ou o

trabalho para seguir um idiota, opa, quis dizer um
namorado. Saem de suas cidades e vão para outras

atrás do bermudão; passado um tempinho, dão com
os burros n'água e voltam para casa ou para recon

quistar o trabalho que abandonaram. Que burras!
Vivo dizendo a elas nas minhas palestras que

mulheres têm que estudar muito, qualificar-se para
um trabalho, seja o que for, tornarem-se indepen
dentes financeiramente e só depois, se for o caso,

casar. Se trocarem a ordem, vão gemermais tarde.
E quanto à beleza de dentro, ela é a única que

dá longa vida às amizades e solidez aos casamen

tos. Belezinhas de verão duram tanto quanto um

suspiro de enfado... Fiquem bonitas por dentro,
gurias, fiquem enquanto é tempo ...

Eles
Ao sairparaminhas palestras corporativas, con

verso muito com gerentes e diretores de empresas,
e tenho ouvido deles um enorme desencanto com
a tal Geração Y. São apressados, imaturos, quase
irresponsáveis e falhos de competência. Paramim,
nada de novo. E agora acabo de ouvir sobre uma

pesquisa nacional que nos faz saber que as diver
sões favoritas desses caras são internet, televisão,
filrríes, rádio e videogames ... Sim, mas os paspa
lhos não leem? Livros não foram citados. Bah, que
futuro vão ter! Pobres dos empresários ...

Horror
Não é implicância, é observação horrorosa. Os

marmanjões que andam por aí não largam os brin

quedinhos eletrônicos, vivem grudados nos odiosos
aplicativos, celulares multifunções, essas tolices dos

parvos. Seriedade e leitura que é bom, nada. O cara

está na lanchonete, nem digo restaurante, com a na

morada ou amulher e não tira os olhos dos brinque
dinhos. Que horror! E dizer que essas "peças" ainda
se casam. Bom, elas não devem sermuito diferentes.

Falta dizer
Você já deve ter ouvido que não deve contar com

o ovo ... na galinha. Deixa-a pôr o ovo primeiro. O
mesmo vale para o dinheiro, não o gaste antes de
estar no bolso.Ah, mas já recebi o cheque, está aqui,
Ó ... Ter o cheque não significa ter o dinheiro, troque
o cheque primeiro.Vale para tudo. E também é bom
lembrar a lição dos ricos: pense antes de gastar,
pensar depois é coisa de patetas ou de burros.

.�
DESDE 1919
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reisuanssen
ARQUITETOS

Projews para você e suo empresa
(47) 3371-0853
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Correios
Para diminuir a falha na entrega de

correspondências, a Prefeitura de
Guaramirim está trabalhando na

colocação de placas e também na

atualização de cadastro das vias e

logradouros do município. Quem
comanda a parceria com os Correios é o
secretário de Planejamento, Iran Siqueira.

Definido
O governo já definiu onde serão

construídas a Ponte do Rau e a UPA

(Unidade de Pronto Atendimento). O
anúncio, porém, deve acontecer somente
na próxima semana. Mas o que já é

possível adiantar é que uma estrutura
estará próxima da outra.

Campanha e

fiscalização
Para alertar econscientizar a

população sobre as mudanças nas _

ruas do Centro, a Diretoria de Trânsito ,,'

fará uma campanha educativa no
próximo sábado. Com ajuda da Polícia
Militar, serão distribuídos folders
explicativos. Depois do dia 15 deve
iniciar a fiscalização efetiva.

Pauta da CDL
Em reunião na semana passada, o
prefeito Dieter Ianssen e o vice, Jaime
Negherbon, ouviram as principais
reivindicações dos lojistas. Entre elas
estão a revitalização do Calçadão
daMarechal, aumento das vias com

ciclofaixas, combate ao comércio
informal e aumento das linhas de ônibus.

Hospital ou UPA?
A construção do Hospital Municipal
deMassaranduba já duramais de
cinco anos, e a pergunta que precisa
ser feita é se a estrutura não teria
utilidademaior para a população se

fosse transformada em UPA (Unidade
de Pronto Atendimento), como já
existe em Corupá. Além do alto custo

para compra de equipamentos e a

construção em si, que já levoumilhões,
ter uma equipe médica especializada
em cirurgias de diferentes áreas será
outro grande desafio da Prefeitura.

.
'

Patricia Moraes
2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Lal
(47)3275-01 00

,UlDa questão de adaptação
Quem

circulou pelas ruas centrais

de Iaraguá do Sul no fim de sema
na percebeu que muitas delas já con

tam com a nova demarcação de trânsi
to. O lado esquerdo fica reservado para
os ciclistas, na outra ponta os ônibus

ganham passagem e ainda foi mantida
uma faixa para estacionamento. O sis
tema deve começar a vigorar a partir da
segunda quinzena deste mês.

Fiz o teste de carro e de bicicle
ta para saber como me seritiria. Pois
bem, primeiro é necessário ressaltar

que apesar de vir de uma família de

atletas, nunca tive muito talento para
os esportes, nem mesmo os mais sim
ples. Pedalar sempre me pareceu um.
risco, em meio aos carros, então, eu

não me atreveria. Mas decidi testar
a mudança, ainda que ela não esteja
funcionando 100%. Posso dizer que
gostei, mesmo que ainda faltem inter

ligações para quem vai dos bairros ao

Centro, me senti segura e não fiquei
histérica com medo que acontecesse

algo com filho, que estava de carona

com meumarido na outra bicicleta.
Voltamos para casa felizes, com ati

vidade física em dia e com uma ponta
de esperança de que este seja o começo
da construção de uma nova era na cida
de, para que ela ofereça mais qualida
de de vida para todos; menosmotores,
menos estresse e mais movimento. O

ponto negativo é que o espaço para os

carros realmente ficou um pouco aper-

Reestruturação
Jefferson Oliveira espera se reunir nesta semana
com o presidente do PSD em Santa Catarina,
deputado GelsonMerísio. O vereador quer saber
o que os caciques do governo do Estado planejam
para a sigla depois da derrota nas urnas em
Iaraguá do Sul. Na opinião de Jefferson, o caminho
ideal seria amudança na comissão provisória,
dando espaço para novas ideias. "Precisamos
de gente que esteja junto na vitória e na derrota.
Partido não é só governo", defende o parlamentar.

Briga silenciosa
Emmeio à pressão e à postura divergente entre
os vereadores da sigla-o presidente da comissão
provisória do PSD, Carione Pavanello, anda
quieto, não quer briga pública com a ala ligada a

Ivo Konell, porém, o casamento político entre os

dois anda estremecido. Nos bastidores, Carione
estaria reunindo apoio da cúpula estadual para
fazer asmudanças necessárias. Alcides Pavanello,
que hoje é filiado ao PSB, seria um nome capaz de
reacender os ânimos depois da derrota eleitoral.

Vale mais'
Prefeito de Guaramirim, Lauro Frôhlích (PSD),
sancionou o reajuste do vale alimentação dos
servidores públicos. O valor passou de R$ 250
para R$ 400, retroativo ao mês de fevereiro. A

promessa havia sido feita por Lauro ainda durante a

campanha eleitoral, em encontro com os servidores.

Escritório

parlamentar
Isolado na Câmara, vereador JairPedri (PSDB)
marcou datapara inauguração do seu escritório
comunitário. Será no dia 8 de março, compresença
confirmada do deputado federalMarcoTebaldi.
A estrutura fica na José Emmendoerfer, 704 .

tado. A solução seria a extinção total do
estacionamento

-

nas vias abrangidas,
mas dá para imaginar a gritaria que a

medida geraria de início. Porém, mais
cedo oumais tarde, este será o caminho.

Na maioria das cidades de médio

porte ninguém que vai ao Centro esta

ciona na frente da loja, do supermerca
do, ou do banco, simplesmente porque
não existem vagas para isso. As opções
são ir de ônibus, de bicicleta ou pagar
estacionamento particular e dar uma

carninhadinha, que não oferece risco à
saúde. Como disse o diretor de Trânsi

to, Rogério Kurnlehn, em entrevista ao

O Correio do Povo, não há mudança
sem inconveniente, mesmo aquelas
que surgem para o bem do coletivo.

EDUARDO MONTEClNO

o homem' da economia
Secretário de Administração, Sergio Kuchenbecker (PMDB),
participou ontem da plenária semanal da Acijs. Falou sobre
as medidas de economia tomadas, que envolvem corte nas

despesas com água, luz, folha de pagamento, contratos e

aluguéis. Tudo para que dos 4,5% atuais, o governo
chegue a 15% de capacidade de investimento.

Na tribuna
Tenente-coronel José Luiz Gonçalves da Silveira, comandante do
14° BPM, estará na sessão da Câmara deVereadores de Iaraguá do
Sul nesta terça-feira. Falará sobre o efetivo de policiais e a onda de
violência que assustou o Estadó no início de 2013.

-,

Usina de lixo
Presidente do Ipplan, Benyarnin Fard, defende que o custo de

aproximadamente R$ 200milhões não seria uma barreira para
implantação de umaUsinaTermoelétrica com a tecnologia "Waste
to-Energy". Ele explica que este tipo de projeto pode angariar
100% de financiamento do BNDES.Além disso, a capacidade
da usina está dimensionada para atender uma população
de aproximadamente 850mil habitantes, contemplando
praticamente toda a região Nordeste do Estado, inclusive Ioinville.

1
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PRÉDIO Secretário Glatz diz que próxima etapa será a instaJ.ação elétrica

Corupá
NovaPrefeitura em

.
.

fase de conclusão
Construção do centro administrativo está

quase pronta e deve inaugurar no fim do ano

a guarita cujas obras, segundo .

Glatz, deverão iniciar nas próxi
mas duas semanas. "Aí teremos

que fazer a divisão do pátio com'
o leito da estrada", informou.

Também está em estudo a

construção de um trevo para
facilitar a entrada à nova sede
da Prefeitura, localizada no

número 15 da Rua Francisco

Mees, e a continuação da mes

ma via, criando um novo aces

so ao Seminário do município.
"Para quando tivermos grandes
eventos nó local", disse o secre

tário. Futuramente, a garagem
que hoje abriga em sua maio
ria os veículos da Secretaria de

Obras, que já funciona no local,
também terá que ser ampliada.

CORUPÁ falta de energia no município",
contou o secretário. Segundo
ele, desde 2010, quando a obra
foi iniciada, a Prefeitura inves

tiu cerca de R$ 1, 1 milhão na

construção e R$ 1,9 milhão na

compra dos terrenos.
Mesmo com a finalização

desta etapa, a mudança para o

novo local deverá ficar apenas
para o final do ano. Além da es

trutura física, é preciso mobiliar
os espaços - que alojarão seis
das sete secretarias -, fazer a pa
vimentação do .estacíonamento,
que terá 120 vagas, e construir

Verônica Lemus

I\. parte de construção civil da
rlárea administrativa da nova
sede da Prefeitura de Corupá
está prestes a ser concluída.

Segundo o secretário de Admi

nistração e Finanças, Sandro

Rogério Glatz, falta ainda para
a colocação do forro e das di

visórias, a instalação da parte
elétrica e dos ares-condiciona
dos. "Também já está licitado
um gerador, no valor de R$ 95

mil, já que há muitas quedas e

Mudanças

Ocupação dos espaços'
Segundo o secretário San

dro Rogério Glatz, apenas a

secretaria de Esportes é que
não será' remanejada para a

nova sede. A estrutura irá para
o GinásioWilly Germano Ges

ser, no Bairro João Tozini.
Atualmente, o local está

interditado por conta de pro
blemas no piso da quadra de

esportes. "Mas a empresa que
fez a reforma,' em 2008, virá'
esta semana a Corupá para
tentar consertar o problema,
ainda estamos na garantia".

De um total de 60 mil m2,
a parte administrativa da nova

Prefeitura irá ocupar 2.400m-,
referentes ao prédio onde an

tigamente estava instalado o

setor de produção da fábrica
de espulas Baeurnle. Dos pré
dios antigos do terreno, ape
nas o que servia de moradia

para o dono da fábrica é que já
.

conta comprojeto de reforma.
"Estamos tentando conseguir
do Ministério do Turismo o

recurso de R$ 700 mil para a

reforma do edifício, que será
transformado no gabinete do

prefeito", contou Sandro.
O projeto pretende manter

a arquitetura original da casa.

Economia com aluguel
o pagamento de cerca de informações turísticas. Atu

-R$ 5 mil por mês para o alu- almente, a Prefeitura de Co

guel dos imóveis que abri- rupá funciona no prédio de

gam algumas secretarias quase 70 anos, localizado na

também influenciou na de- Avenida Getúlio Vargas, no

cisão pelo novo centro admi- Centro da cidade.
nistrativo. "E. as secretarias Além do espaço disponí
que funcionavam em prédios vel, que é de apenas 250 m-,
da Prefeitura e que irão para . a construção de uma nova

o novo espaço poderão ser sede vai deslocar da região
alocados ou disponibilizados central o parque de mãquí
para departamentos específi- nas da Secretaria de Obras,
cos, como o Conselho Tutelar que fica perto de uma escola.
ou o setor de fisioterapia", in- Como tem movimento de
formou Sandro. alunos durante o trânsito dos

O atual prédio da Prefei- veículos pesados, essamudan
tura poderá ser transformado ça vai ajudar a dar mais segu
em museu ou em ponto de rança para os estudantes.

PROJETO Prédio onde funciona a atual sede da

Prefeit1Lt.---a de Corupá poderá virar wn museu .

A RÁDIO QUE
BATE A AUDIÊNCIA.
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Transporte
Taxistas revoltados emMassaranduba

Motoristas não aprovam

ação da Prefeitura, que
abriu concorrência para a

exploração dos pontos

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

I\. partir do dia 20 de março, nove taxistas
.l\do município de Massaranduba não po
derão mais exercer a atividade, pois a Pre

feitura abriu a concorrência para concessão

da exploração dos nove pontos de serviço
de táxi. Com a medida, para continuarem

na função, os taxistas precisarão entrar no

processo competitivo e se comprometer a
desembolsar, anualmente para renovação
da licença, valores que variam de R$ 3 mil
a R$ 6 mil, dependendo da localização do

ponto. Com a abertura da licitação, os taxis
tas foram proibidos de renovar o alvará para
continuar com a prestação do serviço como
fazemanualmente todomês de fevereiro:

"Temos até o dia 20 para continuar ro

dando, depois disso, se mantivermos a ati

vidade, poderemos ser presos", afirmou Luiz
Zenevisch, taxista há máís de 24 anos. Além
de ínconformado com a perda da licença

• para o trabalho, ele considera inadmissível
o preço cobrado pela administração para
a manutenção do serviço. "Tiramos de R$
3 mil a R$ 4 mil por mês e ainda temos os

gatos com combustível, manutenção e do

cumentação do veículo. É impossível sobre- <'

viver nesse novo modelo", concluiu. Com
panheiro de profissão de Zenevisch hámais
de 20 anos, João Nei de Souza também está

indignado. "Suspenderam nossos alvarás e

agora podemos ser presos por trabalhar. É
absurdo isso", esbravejou.

O advogado e vereador José Osnir Ronchi
(PP) critica a postura.daPrefeitura em licitar o

serviço de táxi. Ele encaminhou à Comarca da
Moralidade Pública, em Guaramirim, o pedi
do de nulidade do processo licitatório. "Entra
mos com o pedido parquéo processo é ilegal.
Não se pode licitar vagas de táxis que, na legis
lação vigente, não existem', alega

Segundo o prefeito de Massaranduba,
Mario Fernando Reinke (PSDB), o que acon
tece na cidade é apenas uma adequação da
prestação de serviço de acordo com o que

prima a lei. "A legislação diz que a concessão
deve ser dada a partir da concorrência pú
blica e mediante ao pagamento pelo ponto,
que é público", afirmou. Para amanutenção
do ponto, o detentor da concessão deverá

pagar anuidade que varia de R$ 3 a R$ 6mil:
Para continuar prestando o serviço, de acor
do com Reinke, os atuais taxistas precisarão
participar do processo licitatório. O edital
de licitação já foi divulgado e a abertura dos

envelopes com -as propostas será no dia 20

de março. A nova concessão não poderá ser
renovada após o período de 10 aElQS.

INSATISFEITOS Cidade tem nove taxistas; eles reclamam do preço para garantir o ponto

MOBD..IZAÇÃO H�llen coleta assinaturas
de usuários favoráveis a uma nova linha

Transporte,Coletivo

Estudante pedemais
linhas de ônibus

Cansada da superlotação no

ônibus das 22h20 da linha Santa
Luzia Via Schroeder, a estudan
te do Senai de Jaraguá do Sul,
Hellen Braun, 18 anos, organiza
um abaixo-assinado pedindo a

implantação de mais uma linha

para osmoradores do bairro San
ta Luzia no horário noturno. "Ele
sai às 22h20 da Católica, pega os

alunos do Campus GeraldoWer

ninghaus, do IF-SC, aí vai para o

terminal, e pega mais alunos do
Abdon Batista e outras pessoas
que trabalham até esse horário",
conta a estudante. O próximo
ônibus, que vai para o Santa Lu

zia, é a linha via. São João, que
passa somente às 23h20.

Além de pegar o ônibus

cheio, os moradores do bairro

.jaraguaense precisam pagar pela
tarifa intermunicipal, de R$ 3,55,
já que a linha passa por Schro
eder. "E agora a ponte que liga
Santa Luzia à Schroeder está in

terditada' aí é preciso fazer uma
volta gigantesca para chegarmos

ao bairro", relata. Hellen chega
em casa por volta dameia-noite.

A estudante já enviou uma

cópia do abaixo-assinado para
a Prefeitura e para a empresa
concessionária do transporte
coletivo, Viação Canarinho. O

gerente operacional da empre
sa, Rubens Missfeld, recebeu o

e-mail da estudante corri o do
cumento anexado. Segundo ele,
cabe à Prefeitura a autorização
para a implantação de novas li
nhas. A partir dessa orientação,
a concessionária amplia o ser

viço solicitado.
O prefeito Dieter Janssen

ainda não havia recebido o

documento, mas garantiu que
vai definir novas linhas para o

ônibus. "Nós vamos ordenar
à empresa que amplie o nú

mero de linhas, não só essa,

mas outras também. Estamos
fazendo um estudo amplo de
todo o serviço e verificando as

necessidades dos usuários",
declarou.
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o destino continua
sendo o abandono

Palco localizado na Praça
Ângelo Piazera está à

��. margem de manifestações
j culturais públicas e não tem

previsão de revitalização

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

o mês de feve
reiro, o projeto
"Tarde Catari

na", do Serviço
Social do Co
mércio (Sesc),

produziu quatro shows gra
tuitos, de bandas regionais, na
Praça Ângelo Piazera. O Museu

Histórico Emílio da Silva cedeu
a escadaria, que deu forma ao

palco, o Sesc levou os equi
pamentos de som e o chão da

praça virou a pista para um pú
blico de cerca de 100 pessoas.
Nos fundos do museu, próxi
mo ao parque infantil, o palco
destinado às apresentações foi
ignorado, para servir de espa
ço às apresentações devido ao
estado de abandono. E a ocio
sidade deve ser o destino desta
estrutura, que anos atrás servia
de referência para shows nos fi
nais das tardes de domingo.

Para o presidente da Fun

dação Cultural de Iaraguã do

Sul, Leone Silva, o antigo palco,
atrás do museu, não é adequa
do para shows. No ano de 2009,

o' então presidente da Funda

ção' Jorge Luiz da Silva Souza,
divulgou o "Boa Praça", um pla
no de revitalização do local.

Contudo, o projeto não en

trou em prática e o atual presi
dente ainda não estudou a pos
sibilidade de colocá-lo na ativa.
"Não cheguei a ver isso porque
existem outras ações prioritá
rias. Precisamos de mais espa
ços alternativos, mas não há
nada projetado. Isso ainda será

discutido", explica Leone.
Na opinião do técnico em

cultura do Sesc, Lucas Baumer,
o antigo palco não é atrativo

porque não dá visibilidade a

quem se apresenta. "Os artistas
não gostam porque está atrás
da praça. Onde as pessoas pas
sam, o local onde as apresenta
ções chamam a atenção, é no

calçadão", defende.
�o mês passado, os músi

cos Rodrigo Augusto Ribeiro,
Renato Rangel, Jean Boca e as

bandas Aurora Snow e Feverei
ro da Silva se apresentaram na

escadaria do museu. "Tocamos
relativamente perto do público,
com cadeiras em frente ao pri
meiro degrau, além de pessoas

no gramado e passando na pra
ça. O único problema é a chu

va, talvez se fosse construído
um palco coberto, melhoraria",
pensa o músico da banda Feve
reiro da Silva,'Hélio de Sousa.
De acordo com Baumer, um

público de 80 pessoas assistiu
ao show inteiro de Fevereiro da

Silva, mas, aproximadamente,
200 pessoas passaram pelo lo
cal.

Para Iessín Xavier, que foi às
duas apresentações na praça,
o único problema é que não há
estrutura para abrigar os artistas.
"Shows ao ar livre são ótimos, as
pessoas ficam à vontade, crian
ças e adultos podem acompa
nhar a apresentação e sair da ro
tina. O mais triste é lembrar dos
shows que aconteciam no palco
da praça, mas que nunca mais
aconteceram. Lá as bandas po
diammostrar trabalho, o público
era maio� a estrutura era mais

favorável", acredita. Para Xavier,
seria interessante que mais atra

ções culturais ocorressem em

lugares públicos, pois serviria
como incentivo para a produção
local e como canal para o surgi
mento de novas bandas.

AO AR LIVRE Cerca de 200 pessoas FEVEREIRO DA SILVA/DMJLGAÇÃO

passaram em frente ao Museu

Emílio da Silva no dia 28 para ouvir

a banda Fevereiro da Silva

Na rua sempre está trabalhando em

algo. A próxima atração talvez

aconteça emmaio.
Leone Silva esclarece que as

apresentações na rua são con

sideradas intervenções urbanas

e, por isso, os artistas interagem
com as estruturas já existentes.
"Mas isso ainda acontece pouco
em Jaraguá, ainda são tímidos

para ir à rua. Isso precisa acon

tecer mais, pois a cidade.precisa
desse movimento, dessa coisa

que surpreende. A cultura tem
.

que fazer isso", acredita Leone.

O projeto "Tarde Catarina"
foi experimental e não há pre
visão de quando voltará a acon

tecer. Mas existe a possibilida
de de outras atrações surgirem

,

na praça. No ano passado, o

"Poesia ao Pé da Lua" provocou
intervenções no centro da cida
de com a leitura de poesias. Ou
tro projeto que leva a arte à rua
é o Festival Palco Giratório, que
neste ano chega a 16° edição.
Segundo Baumer, a instituição

t I I
DEVERÃO
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhas

......
17°24°

Joaçaba
......
17° 23°hapecó

.....
18°22°

Lages
......
17°20°

Mudança
no tempo
Tempo instável com
predomínio de nebulosidade
em boa parte do dia em
se, com chance de chuva
moderada a forte e temporal
isolado no Litoral Norte,
Vale do Itajaí e Planalto
Norte. No decorrer do dia, a
nebulosidadediminui com
aberturas de sol a partir do
Oeste e Sul do Estado devido
à aproximação de urna massa
de ar seco e um pouco mais
frio.A temperatura diminui.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

..
Trovoada Geada

J
ChuvosoNublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade U-midade

do vento - relativa (%)
·6h Leste 7km/h 98

·9h Leste 5km/h 98
• 12h Leste 4km/h 95
• 15h Sudeste 12km/h 76

42mm

90%
• 18h Sudeste 11km/h 92

de possibilidade
·21h Sul-Sudeste 9km/h 93 dachuva,

Cinema
,

---..

JARAGUA DO SUL PARK SHOPPING Programação de 1/3 a 7/3
• ARCOPLEX 1
• Duro de Matar - Um bom dia para morrer - Dublado - Sexta/SegundafTerça/Quinta - sessões: 15h,
17h, 19h, 21h_ Sábado/Domingo/Quarta - sessões: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30

.ARCOPLEX2
• Argo - Legendado -14h20, 16h40, 19h, 21h20
.ARCOPLEX 3
• As Aventuras de Tadeo - Dublado - 14h10

,
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado - 16h, 17h50, 19h40, 21 h30

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

,.

r;

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 3h09: 1,3m • 1hOB: 1m
·11h02: 1,2m •• 20h02: O,Bm

MINGUANTE 4/3 • Baixamar • Baixamar
• 7h06: 0,3m • 5h: 0,4m

e NOVA
Tábua

• 1BhOB: 0,3m • 16h36: 0,3m
11/3 das marés Haja; Imbiluba

• Preamar • Preamar

CRESCENTE 19/3 .1h21: O,Bm • 7h56: 0,3m
• 22h06: 0,7m ·11h15: 0,4m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 27/3
• 5h14: O,4m .15h30: 0,1m
• 16h04: 0,3m

Rio do Sul

... ...
18°210

Blumenau.
......
22°27°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

�•
AMANHÃ
MíN: 200C
MÁ)(: 27°C

II':

Florianópolis"
.......
18° 23°

-'ti!
São Joaquim

......
14° 19°

�•
QUINTA
MíN: 23°C
MÁ)(: 300C

SEXTA

MíN: 24°C
MÁ)(: 32°C

Palavras Cruzadas

2HORIZONTAIS
1. Conselho Monetário Nacional/Conjunto de habi-

tações formado por diversas ocas
2. Chefe de família / (Pop_) Falar mal de
3. Juntar I (Fut.) Os dois beques
4. Pequeno vidro, obsoleto, em que se depositava

tinta para escrever
5. O astatínio / Pequeno caranguejo de água doce
6. Cachorro / Tu, em certos casos

7. Máquina para voar, mais pesada do que o ar, com

motor a hélice ou a jato
8. O símbolo químico do seabórgio / O cantor inglês

de música pop Stewart
9. O companheiro da Eva.! Forma carinhosa do neto

chamar a mãe do pai ou da mãe
10. Conferir movimento em espiral
11. Cidade italiana com uma torre inclinada / Nome

dado ao príncipe indiano fundador de importante
religião

12. Excelente / üualquer substância corante para
pintar ou tingir 11

13. Terra molhada e pastosa / A preposição para,
em inglês,

12

VERTICAIS
1. Antiga moeda brasileira de prata / Um pouco de ...

política
2. Os de Areia é uma famosa obra de Jorge Amado

/ (NE) Interjeiçâo designativa de alegria e incita
mento

3. O apresentador de 1V Marcos / Designação do

primeiró fio de seda que, torcido e entrelaçado
com outros no tear, inicia a urdidura do tecido

4. Regulamento de Tráfego Aéreo / Obra teatral, que
representa um conflito moral, psicológico etc,

5. O despertar do vulcão
6. Pássaro da mesma família do pintassilgo / Or

questra Sinfônica Brasileira
7. Enfeitar, decorar / Relógio que quando dá horas

imita o canto da ave homônima
8. Cada fruto do cacho de uvas / Que introduz coisas

diferentes, nunca vistas ou ouvidas antes

9. Altar / Exalar aroma,

3 4 5 6 7 8 9

2

• •
•
•

•
• • •
• • •

• • -.
• • •
•

•
•

• •

3

4

5

6

7

8

9

10

13
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Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos coleções
de revistos
ió publicados.
São S revistos
em cada volume

por um pre�o especial!
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Com que
roupa eu vou?

Michele Camacho monalisadebatom.ocponline.com.br I 4788383084

Verde es ralda;
para seapaixonar!

Sou uma pessoa de cores, gente! Um dia acordo com vontade de usar
amarelo (uma das cores que mais amo na vida), outro dia penso que
a cor verde água é a que mais combina comigo. Mas, ultimamente,
olhando revistas e blogs de moda, uma cor que tenho visto muito.
(até porque ela será a cor de 2013) e que ando amando é o verde

.

esmeralda que, aliás, tem um nome lindo também, não? (Sim, sou
fascinada por nomes!). O bom dessa cor é que ela é um tommédio
- que pode ser usada tanto no inverno quanto n_o verão - e combina
com quase tudo. Se vocês encontrarem alguma peça em verde
esmeralda que amarammuito, vale a pena investir, viuiMas, uma
dica, girls: é preciso alguns cuidados na hora de usar essa cor. Tenha
emmente que ela tende a aumentar a região que está, por isso, quem
tem quadril um pouco mais largo, por exemplo, deve investir no
verde na parte de cima, enquanto quem tem os seios maiores pode
usá-los em saias e calças. De resto, é só abusar desse tom incrível.

Já estou pensando em adquirir uma peça em verde esmeralda!

Lenços de limpeza
Girls, sabem aquele produtinho de beleza que é bom e barato
e que a gente ama saber qual é? Pois então, tenho um para
vocês: são os lenços de limpeza 3 em 1, da Nivea. Além de
refrescantes (acho tão gostosa a sensação de pele sendo limpa
mesmo), eles revitalizam e hidratam tanto apele do rosto

como do pescoço e áreas dos olhos. Para quem ainda não tinha

visto, eles vêm em um pacotinho com 25 unidades e podem
ser encontrados em farmácias e supermercados. Se eu não me

engano, tem no Angeloni, viu?M, sem esquecer, eles servem

para todo o ripo de pele, ok?!

t,SSna
�,iI-

-

-

-

..
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3370-3242

BolO dia!
Bom dia, urbe. Hoje é dia 5,

a primeira terça-feira de

março, e também Dia do Fila
telista Brasileiro. E vamos co

meçar mais uma semana em

nossas vidas, com muita ale

gria, energia positiva e infor
mação! Mas antes, para não

perder o ritmo, uma frase bem

legal do presidente do Conse
lho do grupo Mariso I, Vicente
Donini: liA vida e os negócios
são feitos de relacionamentos,
muitos relacionamentos.Ai de

quem não tiver muitos e bons
relacionamentos!"

Happyhour
Com mega desfile das lojas
Carmela, Live e Upper Man, no
próximo dia 20 de março, às 17

horas, rola no salão nobre do

Baependi o tradicional Happy
Hour daAma. Agendem!

Timtim
A Brimadec, uma das lojas mais

. pontuadas no quesito lustre
e luminária, comemorou, na
última sexta-feira, 14 anos de"
sucesso em Iaraguá do Sul.
O que é melhor, recheou o

showroom com novidades
e muitas promoções. Bom
demais! Vale conferir.
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Coi na
Moa Gonçalves

FOTOS MAURICIO HERMANN

moagoncalves@netuno.com.br

IDADE NOVA Sra. Ignez Janssen reuniu amigos e familiares
sábado, na Doce Pilnenta, para comemorar a idade nova.
Na foto com Magali Kopmann e Jane Janssen Weber

CAFÉ Rodrigo Vargas e Graciane Macedo foram

provar o delicioso café colonial do Bela Catarina

No salto
Uma empresária jaraguaese passou por um
momento infeliz no último sábado ao subir
a escada do altar. Com. sapato de salto alto, a
morena quase caiu depois de dar uma leve
escorregada em um dos degraus. A bela, que
era uma dasmadrinhas, portanto, estava
muito chique, conseguiu se equilibrar,
não se deixou abater e seguiu em frente.
Na sequência, ainda mandou beijinhos e

acenou para os convidados que assistiam
ao casório. Mandou bem, hein?

"
Dinheiro pode
te comprar um
bom cachorro,
mas só o amor

pode fazê-lo'
abanar o rabo.

Kinky
Friecbnan

(47) 3055-0878
Flua PfooQplo G.ooles ®i Oliwtm, 400

CIlntro • Jamgm\ do Sul· se

Aniversári�-
Quem reuniu os amigos
no sábado passado para
a comemoração de seu

aniversário foiAndrea Moretti,
esposa de Sandro Moretti
(leia-se Boticário). A noitada
no CTG da família, em clima
de máscaras, agitou com o

comando dos Dls NeniWolf e
Macarrão, que fizeram a festa
de amigos plus da urbe sorriso.
Outra dessa, só no ano que
vem, comentou quem foi!

Cheiaça!
A Epic Concept Club soltou
gente pelo ladrão neste finde.
Sexta-feira passada, soba
batuta da DIAninha, residente
doWarUlig, a casamanteve fila
para entrar até as 2 horas da
manhã. E a balada foi
até 5 horas. Palmas!

• Quem deu um tempo
nos estudos em Cleveland,
nos Estados Unidos, e
aterrissou em Jaraguá
foiAna Clara Fanzner
Chiodini, Veio matar
saudades damami, Marli;
do irmão, Paulinho; e do
papi, Paulo. Logo retorna à
terra do tio Sam.

• E a turminha social do
-

Baependi não descansa.
Dia 8 movimenta a nossa

cidade com um super jantar
dançante em homenagem
aos 107 anos do clube. Volto
ao assunto!

• Kalico Lehmann curtiu o

finde num elegante hotel
em São Bento do Sul com
sua trupe de amigos. Mas
já está novamente na
labuta do seu concorrido
Restaurante Lehmann's, na
urbe sorriso. Está contado!
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47 3084-3012

Noite do

risoto
No próximo dia 15 de março
vai rolar, na sede do Círculo
Italiano de Iaraguá do Sul, a 4a

Noite do Risota. O encontro

beneficente terá a renda
revertida em prol de obras.

Mudanças-
Pelo meu fio vermelho, fiquei sabendo
que depois de algum tempo vivendo
namesma casa e cada qual no seu

quarto, um conhecido casal da nossa

higt não divide mais o mesmo teto.

Ela, bem nascida e bem sucedida

profissionalmente, pediu um tempo. E
agora está feliz com o novo estado civil.

Niver do Rodrigo
r

Rodrigo Mendonça, um dos amigos favoritos do colunista, reúne
amigos catalogados da urbe sorriso para bebemorar em grande estilo
mais um ano de vida! Parabéns, garoto! O meu desejo é que Deus
continue iluminando você e toda a sua família.

FOTOS MAURlCIO HERMANN

- HAPPY Ketlyn Zimmermann e Ricardo Henrique
Gorges conferindo as delícias do Madalena

PUB Rodrigo, Mauela Vitória e BnmaMarquardt
no famoso Pub Cheers hish, em Corupá

• Quem bate as taças e
faz tim tim nesta terça
feira é IociAguiar. Os
cumprimentos da coluna.

Te contei

• Vai almoçar?A dica de
hoje é o Restaurante Galo
Londrino, um dos espaços
mais aconchegantes da
cidade. Onde?Na Rua
Domingos da Nova, 227.
Quer saber mais? Ligue
3276-0923.

,J
t

• A querida Sabrina Vieira
está fazendo as malas. Vai
fazer um tour com afilha
nos Estados Unidos.

•Dia 12 de março, às
19h30, LeonirZacarias
de Souza assume a
presidência daApevi com
jantar de adesão. no Centro

Empresarial.
NIVER Rodrigo Mendonça é o grande
aniversariante de hoje. Mil vivas!

Niver
SandroWille comemora hoje o níver, que ocorre
dia 12 de março, com um churrasco assinado por
Tato Branco. Carne de primeira, convidados de

primeira e bebidinhas de primeira também.
O churras será no grupo Loks e vai varar a
noite namaior curtição.

• Já afofa GiseleBündchen
está "comendo gelatina de
manga': E a gente com isso?

.Adote um cão.

• Com essa; fui!
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DaniélJ\1edeiros
Graduado em 'Comunicação Social

,'·tin:ma � VídJo e fo-rmado IW curso de Teoria,
Lingl!llgein e Crítica�eill'ematográfica"

.

-i1IF' ..

'

,,' �
"II> r

"Crít'lca de "cinema q ,
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• _ Fazendo uso de nina na;rativ� em episó;,; condido Ce�que":.lJluitos poderiam cop:ve�er
• c __

.

.d!os co�9 forma,. de ilus.u� e�sa�c pa.ssag�ns.� e��um t�ot��e [ntermínavel), é con��ztdo
Bigelow (G4el'f�_é!Q:rerror), sem tocamo assun- ,de tempo, ;0 roteíro de Mark-,Boal (também

• dfi,man�u:a sOQ_qa (! sem grandes arrpl1bos,
;:to quemais, teIR sido comentado a seu respeito; de Guerra ao Terror) HtiliZa'!.se.desse €!lemepto evitaridc toriJ.ru:. '�qU�llL situáçãn gral):diosa
';',à tortura. Re,tráiando.o.jlt9,àefo$Ilcl natiJ.ral éfX;para (ierrtonstrar a 41,efioa.oia'das!nvestígâçõe§

.

oq"araiÍlática 1,e re-v�lando-se J�'� \i.eçisãp; .;

fi b�stanter�âlista�I'l!Jtiv4:J?elo qual o 'l.1lme tem ,�ruPe(Ícanàs . .E ,/ �t'ére��ap.Jé >i�ota1i,a, cOJ:j,si' N,
,.mais da .queM'ei(a�á; _

I � .

,N

.

�,f;,.:/:/ i
". gerado tanta (,llseussão (oú.pelo ni:�rlos g�ravâ ,jíuyão quê Bbal faz de.seus personagêns, ao"·"I�,',. São. '�onstfuções ,né;lfrat\vas' G(;)faf&sà�'

. apt�s do OSG�, o.cque. parece ter fundol).�cl0' , 'ilustrar (de cetra maneira) os amencanos'não como essa:<lu(;'lévam "A HoraMais' Esbur-i', a
pp-a a cons.o,irênçt<!),·é preéiso aporitru; que _(j -como heróis, mas corüo pessoas "sedentas de • ser m'uitô mais {l'q 9ue apenas-um lorrga,so"

• lenga realízarímáconsnução narrativa em que �. vingança. Prova disso são diálogos que revelam ,
bre- torturar'Trãta-se de uma históri<!.J1luito

essa temáticà (por mais deplorável que seja) �. esse tipo de pensamento vingativo ("tragam- bem escrita, uma direção bastante segu.râ e�.·
é condizente com-a realidade apresentada - e =me presos para matar"); ou cenas como a ex- atuações eonvínceníes que resultam�m qm
isso é um ponto a (avor: = "plosão no restaurante, em que os americanos trabalho excepcional; ainda que

v
Entretanto, odáto mais interessante disso {ôgem do local deixando para trãs dezenas de pouco de tortura

tudo é que emmeio a essa extensa discussão, .

pessoas agonizando de'dor. no mêio, • .

o filme em si pareF'� ser deíxádo'de lado. Afi- ; , Hábil ao comandar uniã trama polêmica ,
"

hàl; não se tJ:ãta'âé. um longa sobre tortura,' re bastante complicada] Kàthfo/n Bigelow foge
"

.

Birreçâo:
mas sim sobre a caçada a Osama Bin Laden. dos clichês do gênero ao investir menos na Kathryn i3igelow.
Mais especificamente, sobre a luta quase so- ação e mais na tensão - como na sequência Elenco:Jessica
litária de uma mulher que dedica uma déca- em que os americanos aguardam a chegada Chastain.Iason
da da sua vida a essa tarefa. Mulher essa in-de uma possível testemunha.Damesmama - Clarke, Ioel
terpretada com vigor pela igualmente bela e neira, o próprio clímax, que mostra o ataque Edgerton, Chris
talentosa Jessica Chastain. à fortàleza onde Bin Laden pode estar es- Pratt.

Novelas Clique animal
FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Dionísio não gosta de saber que Alberto deu o anel da avó para Ester. Alber�
to avisa ao avô que quando chegar a hora vai acabar com o noivado de Ester e
Cassiano. Alberto é surpreendido com a greve dos salineiros. Ester esconde de
Samuel o anel dado por Alberto. Samuel presenteia Ester com uma aliança de
noivado. Ester conta a Lindaura que ficou noiva de Cassiano. Lindaura estranha
o fato de Alberto ter dado o anel para Ester. Dom Rafael exige que Alberto en

tregue os diamantes que ele encomendou a Dionísio. Alberto pede a Cassiano

que leve os diamantes para o Caribe, dizendo que é em prol dos salineiros. Ester
não gosta de saber que Cassiano vai ao Caribe fazer a entrega dos diamantes.

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

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

GUERRll DOS SEXOS - GLOBO - 19B
Felipe insiste em falar com Roberta, que não lhe dá atenção. Charlô acusa o

filho de ser cúmplice de Otávio na sabotagem ao desfile. Carolina afirma a Felipe
que o responsável pelo fracasso no evento é Kiko. Ambulâncias levam Nando e

as modelos para o hospital. Charlô apreende as garrafas com a água que Nan
do bebeu. Juliana acredita que Nando ajudou Otávio a sabotar o desfile. Nando

implora que Vânia o ajude a reaver seus contratos com as agências de modelos.
Charlô confirma a sabotagem no desfile e Carolina se preocupa.

�JORGE-GLOBO-21B
Lívia abriga Wanda. Helô tenta acalmar Lucimar após a fuga de Wanda.

Celso tenta falar com Érica, mas ela se recusa a vê-lo. Helô e Stenio passam a

noite juntos. Theo protege Érica de Celso. O capitão manda rezar uma missa para
Morena. Lívia mente em seu depoimento para Helô. Lucimar reclama de Sheila
ter deixado Wanda escapar. Por meio de seu perfil falso na internet, Morena pede
um telefone para se comunicar com Helô. Raquel procura Lívia eWahda fica ten
sa. Theo se emociona ao falar com .Érica sobre Morena. Sheila conta para Helô

que um coronel que trabalha com Theo é cúmplice de Wanda. Raquel acredita
que Lívia esteja tendo um caso com Élcio. Zyah não gosta quando Demir fala

que voltará à boate deonde tiraram Morena. Waleska provoca lrina na frente de

Rosângela. Raissa destrata Carlos. www.gumz.com.br
(47)�371"'747* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
CIC/SC....

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

�

t:4l3; Gabriel, o Pensador· músico
4uca Kfouri • jornalista

Eva Mendes. atriz

Caco Barcellos· jornalista
Fernando Vanucci - apresentador

_�� FrUS�Cial\te.2���a_.,,�_

Nino desapareceu de

casa, próximo ao Samae
e àMenegotti Máquinas,
no Bairro Água Verde.
Se você o encontrou,
entre em contato com

Suelen, através do
telefone 3370-6495

ou e-mail: ·suelen@

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Aniversariantes
4/3 Elisandra Rodrigues Maria S. B. Garcia

Errol Schmauch Maria Teresinha Petris
Albano Mallmann Everson A Chagas Miguel Strenner
Ana Clara Bortoli Fabio R. Engelmann Neide C. B. Catafesta
André L. de Souza Gabriel Colella Otaviano Uber

Antonio J. Cardoso lia Kreuseltz Patrick J. da Silva

Arlete Santos Travassos IIse M. Nogueira Paulo H. Alves

Beatriz M. Reichert Ivo Lange Paulo Torri

Camila R. Medeiros Ivo Ristan Jr Ronaldo Volles
Celso E. Lenzi Jociele Langaro Wille Sidinéia Aparecida Zellner
Conrado Leier Filho Jose S. Roters Tiago Ismael Serpa
Cristina K. Wagenknecht Juciele L. Wille Vitória Fiverdt Ribeiro

Denise K. Giese Lenir A. Pinheiro William Hohl

Denise Knenbuheer Lucas B. G. Prochmow Wolnei das Neves Maciel

Diedmar Hille Marcelo Pires
Edson Basquiroto Marcia L. Engel
Eduarda Petry Marciane Schwartz Bortollni

5/3

Angela da Silva
Anne C. Richter
Arno Baumann
Brendi L. Calisto
Cletson Hein
Daniele Rodrigues Martins
Duane Garcia
Elisabete Dunke
Elisabeth A. Koch
Enderson Soares
Enedir Orsi
Ervino Jordan
Gabriel Mohr
Heinz Oldenburg
Ines Bredarolli I l! ••

Irma Bruh Eberhart .

Ivete Hess
Janaina Leitholdt
João R. Avila
Jose Henke
Julio Cesar Valentini
Lucas K. Ferreira
Marcia Francisc'a Alvez
Marcia H. Heinzen
Marciele Picolli Cravo
Marli S. Hass
Merlim Cristina Cieply
Rogério J. Raduenz
Romilda Kraetzer bruch
Roseni M. J. Reckziegel
Rosita B. Giovanella

I Sandra Schmitz

JOGO:
The Sims 3 - Anos 70,
80 e 90 (pacote de

objetos)
O jogador poderá dar aos
seus Sims os visuais mais
maneiros e a decoração
mais legal de passado. Será
possível usar trajes 1:10VOS,

penteadosmalucos e barbas
diferente,. exibir o visual de
discoteca dos anos 70 com
um paletó de colarinho
largo e calças boca-de-sino,
aproveitar o glam dos anos
80 com ombreiras e brincos
com penduricalhos, ou vestir
uma camisa de flanela velha

para criar o visual selvagem e

grunge dos anos:90.

Il.tIVBO:
Poder absoluto
- David Baldacci

LutherWhitney está prestes
a cometer o último roubo de
sua vida. Ele pretende passar
a aposentadoria em alguma
praia distante. Mas seus :
planos vão por água abaixo
quando a dona da casa
invadida por ele aparece de

repente, acompanhada do .

amante - o presidente dos
Estados Unidos. Um ladrão

escrupuloso, um advogado
obstinado, um detetive que
não aceita nenhum caso

sem solução e um grupo de

pessoas dispostas a qualquer
coisa pelo poder.Tudo isso
faz de Poder absoluto um
livro alucinante, que tornou
David Baldacci um dos
maiores autores de suspense
do mundo.
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Kaio Henrique Beber comemora
hoje seu primeiro aninho. Quem

manda os parabéns são os

padrinhos Dirceu e Isabel

FrancieUy está de aniversário hoje.
Quem deseja felicidades

são sua cunhada, irmão, pais,
esposo e rIlho. Parabéns!

Heloisa ,Maria, fi.lha de Keli e
Cleberson José Maft'ezzolli, nasceu
no dia 8 de fevereiro, e é uma das
maiores bênçãos na vida do casal!

Neste dia 6 de março, o

expedicionário da FEB Hercílio

Spézia e MariaMadalena Spézia
comemoram 70 aJl0S de casamento

(Bodas de Vinho). A comemoração
será jwtto da família que os admira
e deseja amor, saúde e bênçãos!

Parabéns para a
massarandubense Ana

Julia, pelos seus 10

anos de vida, no dia
6. Quem lhe (leseja

\ felicidades é a nona
Celia e o nono Jaime!

-

Caio Henckemaier
comemorou o primeiro
aniversário no dia 2. O

papai SUon e a mamãe
Carla desejam toda paz

e amor do mwtdo!

André Luizlle Souza

completou 17 anos dia
4. Sua família deseja
lhe os parabéns e

muitas 'felicidades! I: I

Reestreia do Teste
de Fidelidade

João Kléber voltou à televisão na noi- .

te do último sábado com o Teste de Fide

lidade, exibido pela RedeTV!. Sucesso no

começo dos anos 2000, a atração retornou
com bons índices de audiência para o ho
rário.A atraçãomarcou 2 pontos demédia,
com picos de 2,7, ficando em quarto lugar
no rankig geral dos canais abertos. O Teste
de Fidelidade foi exibido da Oh30 às 2h15 e,

por algunsmomentos, alcançou o 3° lugar.

Luciano anuncia:
"Vou ser avô"

Luciano anunciou no cruzeiro "Ê o

amor", que vai ter uma neta. Seu filho

Wesley, 23 anos, será pai de Maria Lui

za, fruto de sua úníão-com Thais .Fraga.
Ambos moram em Goiânia e realiza
ram em janeiro um chá de fraldas para
o bebê, que deve vir ao mundo entre fim
de março e início de abril.Wesley é filho
do primeiro casamento de Luciano, com
a pastora evangélica Cleo Loyola.

VaI Marchiori detona 10011:: de
Isis Valverde em premiação

Especializada em alfinetadas e indiretas, ValMarchío
ri fez mais uma vítima na tarde de domingo. A socialité
acompanhou a prêmio Melhores doAno, promovido
pelo "Domingão do Faustão'!,.e soltou sua opinião no

Twitfer. Ao contrário de alguns famosos, Val não gostou
dovestido Carolina Herrera escolhido por IsisValver

.
de. "Deve ser alugado. Horrível", escreveu. Alheia aos

comentários, a vencedora do prêmio demelhor atriz

coadjuvante era só alegria nos bastidores da cerímônía.

Rainha Elizabeth II
é internada

Com sintomas de gastroenterite
(inflamação que afeta o estômago e

o intestino), a Rainha Elizabeth II foi
internada no hospital Edward VII, em
Londres, neste domingo. A rainha in-.

glesa precisou cancelar a visita que
faria à Itália nesta semana. Elizabeth
é conhecida por ter excelente saúde. A
última vez que esteve hospitalizada foi
em 2003, para uma cirurgia no joelho.

Horóscopo
(Vl AIIIES

.

I' Bom dia para alargar os seus horizontes. O astral
revelaa possibilidade de voltar aos estudos, viver
novas experiênCias e ampliar o seu conhecimento.
No campo afetivo, seus desejos e sentimentos
andam reprimidos. Cor: azul.

� mURO

U A Lua transita pela perigosa Casa daTransfonnação,
exigindo mudanças de comportamento ou valores
em sua vida Você pode se mostrnr mais otimista
do que o nonnal. Há sinais de tensão na vida a dois:
cuidado! Cor: azul-claro.

II GÊMEOS
O dia pode sermuito produtivo para quem 1rabaIha
em equipe. Aproveite a chance de dividir suas
responsabilidades e compartilhar projetos.A noite

pede cautela com o aparecimento de um rival: tenha
cautela. Cor: cinza.

� CÂNCER
� A pressa é inimiga da perfeição, por isso, não se

precipite!O momento requer uma maior organização
dornésííca e profissional, mas de outro, há o itrlpulso
para descobrir novos horizontes, viajar e investir em
novas conquistas. Cor: vennelho.

..[) LEÃo
UL A Lua transita pelo seu "paraíso astral", deixando

você mais confiante e otimista. Aproveite a influêncià
lunar para se dedicar a uma atividade que Irnga mais
prazer ao seu cotidiano. No amor, o clima não é dos
melhores. Cor: creme.

YYh VIRGEM
I I_,V Tenha cuidado com exageros em casa. Não há

porque satisfazer aos outros mais do que a si
mesmo no decorrer desta noite. É preciso dominar
a impulsividade nos assuntos do coração: as brigas
podem ser inadiáveis. Cor: branco.

Michael Jordan
enfrenta processo
Michael Jordan está sendo processado

por uma mulher de Atlanta, que garante
que o ex-astro da NBA é o pai de seu filho
de 16 anos, que nunca foi reconhecido. Pa
mela Smith afirma que fiGOU grávida em

1995, quando o astro teria vivido uma re

lação fora do casamento. Naquela época
o ex-astro da NBA era casado com Iuaníta
Vanoy. Smith pede pensão alimentícia para
seu filho PierceGrandeReynoId IayJordan.

.n. UBRA .

- Você pode sentir uma necessidade maior de se
aventurar. Mostre a sua força de comunicação e a sua

capacidade de entreter os outros. No campo afetivo,
evite tomar uma atitude precipitada! Brigas podem
surgir. Cor: cinza.

m ESCORPIÃO
II L. Fuja de negócios de risco. O dia trnz aborrecimentos

com promessas de dinheiro fácil. Não é o momento de fI
trocar o certo pelo duvidoso, inclusive na área afetiva. IUdar com a sensação de perda pode ser inevitável �
neste dia Cor: roxo. lIll

I�" SAGITAIIIO
.)(.

-

Q dia revela um conflito de interesses: tenha cuidado
com a impulsividade nesta terça-feira. Tenha cuidado
com acidente de percurroou de 1rabaIho. No romance,
o clima é de tensão, irritabilidade e descontentamento.
Cor: tons pastel.

YL CAPRiCÓRNIO
.

F O dia pode sermarcado por alguns contratempos
ou situações que podem fugir ao seu controle. Há
perigo de se aborrecer com intrigas. Não se deixe
dominar pela ansiedade ou precipitação. Brigas podem
desgastar a união. Cor: roxo .

� AQUAIIIO
� Você pode enfrentar alguns problemas financeiros.

Não é um bom dia para fazer empréstimo ou ser

avalista de quem você não confia Nos assuntos
afetivos, o ciúme, seu ou de quem ama, pode acabar
sufocando, Cor: azul.

, ,( PEIXES .

TI Tome cuidado para não criar um clima de competição
no ambiente onde vive ou trabalha. Você vai estar
mais impaciente hoje, podendo explodir por qualquer
coisinha. Há sinais de conflito!' no relacionamento a
dois. Cor: preto.
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•Dividir urn táxi com os amigos para voltarpara casa. .

•Volkswagen GolfBlue-e-motion
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Benyamin
Parham Fard

benyamin@biovita.com.br

Mercedes lança modelo
Classe A eeonômfeo

Ainovadora companhia alemãMercedes-Benz gasolina, o veículo vem equipado com pneus de
desenvolveu um novo automóvel menos po- baixo atrito e a grade frontal, redesenhada para

luente, o Classe A BlueEFFICIENCY, que roda diminuir a resistência do-ar na carroceria, teve
por mais tempo com menos combustível (até o assoalho alterado e a suspensão rebaixada em

27,7 km por litro 'na versão 1.5, a diesel, de 109 um centímetro e meio com o intuito de melho
cavalos). Com uma série de modificações que rar a aerodinâmica do veículo, além de possuir
faz com ele economize no consumo de diesel e luzes diurnas de LED em formato arredondado. '

Luva iluminada

para ciclistas
Os cuidados dos ciclistas urbanos

precisam ser redobtados para pedalar
à noite. Para ajudar no quesito
segurança, diversos acessórios
foram criados e já existe até a bike
que brilha no escuro. Neste vasto

campo de acessórios, urn estudante
de engenhariamecânica da
Universidade Estadual de Portland,
nos Estados Unidos, desenvolveu
urna luva iluminadapara sinalização
noturna, em que o ciclista sinaliza
com asmãos a direção que
pretende virar, e a luva
batizada deYouTum chama

a atenção dos motoristas.

r'

Com o recente anúncio do governo federal acerca do aumento no preço da gasolina e do diesel,
crescem iniciativasparaouso alternativo dos veículos de passeio, dentre as quais se destacam:

•A carona solidária, na qual as pessoas que não
abremmão de andar de carro compartilham os

veículos que hoje, muitas vezes, levam apenas o
motorista emais um passageiro.

• Ir a pé, indicado especialmente àqueles que têm a

sorte de trabalhar a poucos quilômetros de casa, .

podendo aproveitar a oportunidade para fazer
uma atividade física na ida e na voltado escritório.

•A bicicleta, que é omeio de transportemais efi
ciente para quem não quer gastar com combus
tível e ainda estabelecer urna relação mais íntima
com o lugar em que vive.

• O-transporte coletivo, que é urn dosmelhores meios
de se locomover do ponto de vista sustentável.

Empresa genuinamente CJ.\1';.II1INt:NSE atua há 20 anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNAIfG a S�VIDORES PÚBLICOS'

{Sem consulta ao SPC/SERASA
{CrééUtos com excelentes taxas -

.;Sem'c:obrança 'de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região 'DeQ1ais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção" - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOOi!s 17hOO

www.ocponline.com.br

GRUPO BIOVITA

� I BIOCHEM
�...� Química

�
ELEMENTAR
ENERGIAS RENOVÁVEIS

www.biovita.com.br

Energia solar em casa

pode ser um bom negócio
A partir da regulamentação da Resolução 482 daAneel, que a

partir de Iode janeiro deste ano já permite a todas as unidades
consumidoras de energia elétrica do país gerar sua própria energia e

devolver o excedente à rede elétrica, a energia solar em casa permite
que não se tenha que pagar nada na conta de luz no fim do mês e

até ficar com crédito com a distribuidora.de energia. O crédito pode
ser usado por 36 meses, inclusive, em outras instalações do próprio
consumidor, sendo usada durante a noite ou em dias de chuva,
por exemplo, quando o sistema solar não está produzindo energia.
A conclusão é que energia solar, além de limpa por não consumir
recursos naturais, é um bom negócio.

Carros verdes que
prometem para 2013,
Dentre as novas opções de carros mais sustentáveis,
tidos comercialmente como "carros verdes", alguns
devem se d-estacar neste ano:

•Volkswagen e-Up! -

. Motor elétrico'de 60
kW (80 cv), com até
150kmde
autonomia, e
velocidademáxima
limitada de 130km/h.

• BMW i3 - Motor elétrico
de 125kW (170cv), com
autonomia de 130km a

200krn, chegando à velocidade
máxima de 150 km/h.

- Motor elétrico de 85kW
(l13cv) e autonomia
de até 150 km.

• Accord Plug-InHybrid -

Sistema híbrido que combina
omotor 2.0 i-VfEC de 137

cv, atingindo consumo
médio de 49km por litro.

•V60 Plug-in Hybrid - Sistema
híbrído que combina o motor
D5 de 215cv com ummotor

elétrico na roda traseira de

70cv, atingindo/consumo de
1.8litros de diesel em 100km.

• RenaultZoe Z.E. - Motor elétrico
de 60 kw (80 cv), com autonomia
de até 160km/h evelocidade
máxima de 135 km/h.

Aços Jaraguá Uda., empresa distribuidora de produtos siderúrgicos
(chapas de aço, tubos. peJ1is laminados, peças oxicortadas ou

\

cortadas a plasma, ete....) contrata:

VENOEDOR(A) INTERNO PI iQ)(lCORTE

É indispensável experiênCia anlerior na função.
!

Re:muneraçjo adequada,com, a experiência do candidato.

Os Jnteressados deverão enviar curriculum para o e-maã;
mse@acosjara:gua.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Estrada Nova

Moradores pedem
melhorias no bairro

Problemas com alagamentos, vegetação alta.
e falta de segurança mobilizam a população

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Moradores do Bairro Estra
da Nova, em Iaraguá do

Sul, queremmelhorias para evi
tar alagamentos, mais limpeza
urbana, segurança, nova escola
e ampliação da Rua Eugenio
Picolli para mais um acesso

ao bairro. No sábado passado,
eles se reuniram para discutir

soluções para esses problemas
que afetam a localidade. Es-·
tiveram presentes. o diretor
dos conselhos municipais da

Prefeitura, Mario Pappen, e o

subgerente de Serviços Gerais,
Osvaldo Pimentel.

Os alagamentos ocorridos no
domingo, dia 17 de fevereiro, as
sustaram os moradores por ser

algo raro na comunidade. O ou

tro problema que incomoda os

residentes é a vegetação alta nos
terrenos, sendo que alguns per
tenceriam à Prefeitura, de acor

do com o ex-vereador emorador
do bairro Justino da Luz.

Ometalúrgico OsmarRosa da
Silva, 36, que há três anos vive no
local, também reclama do mato,

.

por atraírem insetos e roedores

para as casas e 'acabarem aju
dando, inclusive, na fuga de as

saltantes em tentativas' de furto
às residências. "Um casal, que
acabou sendo pego pela polícia
depois, escondeu os objetos rou
bados nomeio do mato", contou.

A segurança foi discutida no
encontro. Mesmo com a comu

nidade tendo aderido ao pro
jeto Vizinho Solidário, em que
os próprios residentes acabam
fazendo a vigilância das casas

vizinhas, Osmar contou que a

tarefa fica difícil porque amaio
ria dosmoradores trabalha no

mesmo horário. "Muitos vizi

nhos' assustados, já colocaram

grades nas janelas", disse.

EDUARDO MONTECINO

UNIÃo Moi"adores e representantes domtmicípio decidiram ações em conjunto

Prefeitura vai analisar os pedidos
Durante a reunião dos mo

radores, o diretor dos conse

lhos municipais da Prefeitu

ra, Mario Pappen sugeriu que
fossem providenciados ofícios

para serem encaminhados à

Prefeitura, comunicando com

detalhes os principais proble
mas do bairro. Ao final da reu

nião' os moradores decidiram

por encaminhar os documen
tos para as secretarias de Edu

cação e Infraestrutura e para a

Fujama (Fundação Iaraguaense
de Meio Ambiente).

"Para a Educação, pedimos
uma nova escola; para a Infra-

.
estrutura, soluções para os ala

gamentos e a ampliação da rua

principal e para a Fujama, pe
dimos a limpeza dos terrenos,

porque são eles que fazem a no

tificação dos proprietários", dis
se Justino da Luz.Após a entrega
dos ofícios, que ainda estão sen
do elaborados, Pappen garantiu
que o retorno de cada secretaria
não demoramais qúe dois dias.

Na questão da segurança do

bairro, o fiscal da associação

de moradores do Bairro Estra
da Nova, Gilberto Evangelista,
explicou que está sendo ela

borado, com apoio do Conseg,
um guia explicando as funções
e benefícios do programa Vi
zinho Solidário. "Já havia sido
solicitado um reforço na segu
rança, e vimos que a frequência
das rondas aumentou", disse o
fiscal, explicando que o fato de

policiais militares que partici
pam do Consegmorarem na re

gião ajudou na agilidade para o

aumento da segurança.

.'h@ **Mi!!i'F"'R+ ...".."'@@Mb@' 9 e AMQ;;M';i4,iij ai" 44 ,1I1@; a@i

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE

ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

SLl.M.â.é.
..,__--_--
.JARAGuA DO SUL

LICITAÇÃO N°: 28/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇOS DE

HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 5/3/2013, das 7h30 às 11h30 e das

13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 21/3/2013 14h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
'na Rua Erwino Meneqottí, nO 478 - Jaraguá do Sul - se ou no site: www.

sarnaejs.corn.br, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do

telefone 047- 2106-9100

Ademir Izidoro
Diretor Presidente

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

AVISO DE LICITAÇÃO

SâMâé.
��RAGUÁ DO SUL

LICITAÇÃO N°: 2412013
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC E FERRO

FUNDIDO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 5/3/2013, das 7h30 às 11h30 e das

13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 19/3/201314h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC ou no site: www.

samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do

telefone 047- 2106-9100

Ademir Izidoro
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

.

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

S�M�é.
_,------......
.JARAGUÁ DO SUL

LICITAÇÃO N°: 26/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPOSiÇÃO DE LAJOTAS,
PAVER E PARALELEPíPEDOS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 5/3/2013 das 8h às 11h30 e das 13h

às 16h
DATA DA ABERTURA: 20/3/201314h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC ou no site: www.

samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do

telefone 047- 2106-9100

Ademir Izidoro
Diretor Presidente

Pedido de Licença Ambiental de Operação

Kamylus Malhas Ltda, toma público que requereu à

Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente (FUJAMA)
a Licença Ambiental de Operação para atividade de

Confecções de roupas e artefatos de têxteis de cama,

mesa, copa e banho, com estamparia, localizada na

Rua Germano Wagner, nO 1.0 - Centenário,

Jaraguá do Sul - SC, CEP: 89256-800.

Foi determinado Estudo de Conformidade Ambiental.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2013 - FIA

PROCE�SO LlCITATORIO N°. 03/2013-FIA - TIPO: MENOR PREÇO POR
ITEM

OBJETO:. contratação de prestação de serviços de profissional PSICOPEDA
GOGO, a fim de atender a demanda de crianças e adolescentes que apre
sentam dificuldade de aprendizagem e não acompanham o processo regular
de ensino, possibilitando através de um tratamento clinico um maior aprovei
tamento no desenvolvimento de aprendizagem com total de 600h/ano, 20h/
semanais, sendo um paciente por hora da Secretaria de Saúde e Assistêncía

Social, do Município de Schroeder/SC
Recebimento dos Envelopes eCredenciamento até: 21 de março de 2013 às 8h45.
Abertura do Processo: 21 de março de 2013 às 9h.

Local: Setor de Licitações do Município de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site
do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.qov.br) ou junto ao setor de

licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às
17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: lícítacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 6 de março de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

Convocação Assembléia Geral Ordinária

Na qualidade de presidente da Associação de Serviços Sociais
Voluntários de Schroeder, e usando das atribuições que me fo
ram conferidas pelo estatuto; convoco os membros da Diretoria

e 6 Comando dos Bombeiros Voluntários de Schroeder e todos
os sócios ativos para Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se

no dia 14 de Março de 2013, com início às 19:00 horas em pri
meira convocação, pela maioria absoluta dos associados com

direito a voto, e as 19:30 horas em segunda convocação com

qual quer numero de associados; local Rua Blumenau 242,
auditório da AÇIAS. Para deliberar sobre seguintes assuntos

Encerramento exercício social, e prestação de contas referente

2.012. Eleição e posse da Diretoria para Biênio 2013 a 2014,
Assuntos diversos. Schroeder, 01 de Março de 2013.

James Giuliano Pommerening
Presidente BVS

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDfD\LDE INTIMAÇÃODEPROfFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para
a devidaciência ao responsável, segue a relação de tftulos apresentados a protesto neste Cartó
rio, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado
o direito à sustação judicia] de protesto e ou oferecer por escrito as motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROfESfO:

Apontamento: 239653/2013 Sacado: ADRIANA PEDROSO Eodereço: RUA CARlDS OESCH
LER 10 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: NIlZABRUCH COMERCIAL Sacador.
- Espécie: DMl - N° Titulo: 0902 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.030,00 . Data para
pagamento: 08/03/2013-Valortotal a pagarR$3.121,47Descrição dos valores: Valordo titulo:
R$ 3.030,00 - Juros: R$16,16 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 239648/2013 Sacado: CARlDS EDUARDO MlELKE-ME Endereço: RUA PRE

SIDENTE EPmOO PESSOA, 132 - CEN1RO - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89251-100 Ce
dente: D RTSOM EACESSORIOS AUTOMOTIVOS l1DA Sacador. - Espécie: DMl-N'Titulo:
0004564201- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 24,47 - Data para pagamento: 08/03/2013-
Valor total a pagar R$94,3Q Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 24,47 - Juros: R$ 0,08
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 239569/2013 Sacado: CHRISTIAN LUAN ClPRIANI - ME Endereço: RUA
ROBERTO SEIDEL, 77 Sala OI - CEN1RO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: TRANS
PORTES CRISTOFOU JJDA Sacador: - Espécie: DMl - N° Titulo: M394079 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$370,00 - Data para pagamento: 08/03/2013-Valor total a pagarR$484,50
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 370,00 - Juros: R$ 3,20 Emolumentos: R$12,25 - Pu

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

Apontamento: 239264/2013 Sacado: ClAUDIO KLITZKE Eodereço: RUA 25 DE JULHO 82
CASA - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: COOPERATIVA CRED EMPRESARIOSAITO
VALEDO RIO NE Sacador.MU01CAROFICINAMECA Espécie: DMl - N' Titulo: 4239/0002-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$116,00 - Data para pagamento: 08/03/2013-Valor total a
pagarn$227,68 Descrição dos valores: Valordo titulo: R$116,00 - Juros: R$ 0,38Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 239705/2013 Sacado: RAVlMAQ l1DA Endereço: RUA JOAO JANUARIO
AYROSO 2700 GP 02 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-100 Cedente: HCF - HERSING COMER
CIO DE FERRAGENS l1DA EPP Sacador. - Espécie: DMl- N° Titulo: 4351.1- Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 375,00 - Data para pagamento: 08/03/2013-Valor total a pagar R$450,81
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 375,00 - Juros: R$ 1,25 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SAN1l\ CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 3OO-Centro

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

Apontamento: 239537/2013 Sacado: JANE FERREIRAPEREIRAGARCIA Eodereço: RUAWAL

.TER JANSSEN,50, APTO 304 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-340 Cedente:
CONDOMlNIO EDIFlCIO GAIA Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000000991 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 168,13 - Data para pagamento: 08/03/2013- Valor total a pagar
R$238,78 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 168,13 - Juros: R$ 0,84 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 239205/2013 Sacado: JOAO BUENOS Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO

862 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Cedente: RADIO HORTENOA lIDA' Sacador. -

Espécie: DMl - N° Titulo: 012685 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 420,00 - Data para
pagamento: 08/03/2013- Valor total a pagar R$491,21 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 420,00 - Juros: R$ 1,40 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$ 9,96

.Apontamento: 239559/2013 Sacado: MARlCEUA MACEDO CARVAlHO llERrHELSEN En

dereço: ESTRADA FEllPE SCHMlDTS N VIlA ISABEL· CORUPA - CEP: Cedente: SIDAN
INDUSTRIAE COMERCIO DE CONFECCOES LIDA ME Sacador: - Espécie: DMl - N' Titulo:
2046/3/4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 606,36 - Data para pagamento: 08/03/2013-
Valortotal a pagar R$749,41 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 606,36 - Juros: R$ 2,02
Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 68,08

Apontamento: 239819/2013 Sacado: MEl1'RQN MONThGEM ELEfRO ELEfRONICA JJ

Endereço: RUA PREFEITO JOSE BAUER 1300 SAlA OI - laraguã do Sul-SC - CEP: 89254-100
Cedente: ElETROCrnCUlTOSTECNOWGIAl1DA Sacador: - Espécie:DMI - WTitulo:2541-
EF/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.080,29 - Data para pagamento: 08/03/2013-
Valor total a pagarR$Ll60,49 Descrição dos valores: Valordo titulo: R$1.080,29 - Juros: R$ 2,52
Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 239786/2013 Sacado: MlCHFJ'l0S IND. DE ARTIGOS DOVESruARIO L Eo

dereço: RUA AUGUSTO MlELKE 280 SL 05 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-030 Cedente:
F1ACAO ALPINA l1DA Sacador. - Espécie: DMl- N'Titulo: ALV071334 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$7.983,23 - Data parapagamento: 08/03/2013-Valor total apagarR$8.073,75
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 7.983,23 - Juros: R$ 15,96 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 239628/2013 Sacado: PASOWIAB IAB DEANAL CLINICAS lIDA Endereço:
RUA BERNARDO DORNBUSCH 300 SAlA 01 A 06 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-700
Cedente: DIAGNOSTICOS DA AMERlCA S A Sacadon- Espécie: DMl - N° Titulo: 0114659
I - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 4.494,98 - Data para pagamento: 08/03/2013- Valor
total a pagar R$4.587,51 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 4.494,98 - Juros: R$17,97
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 239245/2013 Sacado: PIZZARIA CORUPA LIDA Eodereço: RUA ROBERTO
SEIDEL 1052 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: SUL DISTRIBUIDORA DE GENEROS
AUMENTlCIO Sacador. - Espécie: DMl- N'Titulo: 000046157 - Motivo: falta de pegamento
.valor. R$ 159,12 - Data para pagamento: 08/03/2013- Valortotal a pagarR$270,73 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 159,12 - Juros: R$ 0,31 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$51,45

Apontamento: 239684/2013 Sacado: 1ROPlCAL DECK ARTEFATOS DE MADEIRA JJ Ende

reço: RUAGUILHERMEDANCKER 161 SAlA02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-460Ceden
te: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SAN1l\ LUZIA l1D Sacador: - Espécie: DMl
. N' Titulo: 43775/03 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 808,00 - Data para pagamento:
08/03/2013- Valor total a pagar R$881,04 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 808,00-
Juros: R$ 3,23 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di-

ligência: R$ 9,96
-

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo",
na data de05/03/2013. Jaraguá do Sul (SÇ), 05 demarço de2013.

ManoelGustavoGriesbacbTabelião Substituto
-rotal de titulas publicados: 18

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DESANTACXlARINA

Tabelionato do Murúcípio eComarca deGuaramirim - CHRlSIA INGE HllLEWAGNER, Interventora
Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Fun�,;;,������� e 13h30 às 18h

Saibam todos que virem o presente edital. que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacio
nados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo

legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no
mesmo prazo. sob pena de, em não O fazendo, ser lavrado e registrado ° proteêto correspondente. A pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) des
conhecidas. sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s} ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido peloapresante. tudo em conJormidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 42186 Sacado: ALBlO JOSÉ MELCHJOREITO CPF: 384.129.699-87 Eodereço: Estrada Geral

Braço Díreíto.ns s/n, Braço Direito, 89270-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL
INTER SOLID. LUIS ALVES - CREDI.ALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-90-2012-60
Espécie: Cédula de Crédito BancárioApresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER SOLID. LUISAL
VES· CREDIALVES DataVencimento: 17/12/2012 Valor: 16.310,00 liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42279 Sacado: AIZlRARUDIGERCPF: 745.214.039-72 Endereço: RuaExpedicionarioOlimpio
Jose Borges n' s/n', Avai, 89270·000, Guaramirim Cedente: RENATO SASSE Número do Título: 10/2012

Espécie: Termo deAcordoApresentante:mu UNlBANCO SADataVencimento: 26/1112012 Valor. 536,83
Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41707 Sacado:ANTONIO RAMAJljO DEOUVEIRA CPF: 311.665.639-87 Endereço: Rua Santa
Catarina n=442, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID.
LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-400-2010-156 Espécie: Cé
dula de Crédito Bancário Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER SOLID.WISALVES - CRE
DIALVESDataVencimento: 12/10/2012 Valor: 5.000,00 Liquidação após a intimação:R$12,25, Condução:
R$32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41712 Eodereço: Rua Santa Catarina n'442, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COO
PERATIVACRED. RURALIN1ER. SOLID. LillSALVES - CREDIALVESCNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do
Título: 4300-400-2009-1057 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: COOPERATIVA CRED. RU
RAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES DataVencimento: 05/10/2012 Valor. 76.000,00 liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42258 Sacado: BRASQUlSA INDUSTRIA l1DACNPJ: 02.096.814/0001-05 Endereço: RuaAlfredo
Muller nO 183, Centro, 89108-000,MassarandubaCedente: AKZO NOBEL l1DADIVISÃO TINTAS INDUS
TRIA CNPJ: 60.561.719/0044-63 Número do Título: 007740701 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. DataVencimento: 15/02/2013 Valor: 861,75
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: H$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42329 Sacado: CENIRO COMERCIAL ESPORTIVO GUARAMlRIM l1DA - ME CNPJ:
10.367.446/0001-02 Eodereço: Rua28 deAgosto ne49, Centro, 89270-000,Guaramirim Cedente: CASAS DA

AGUAMATERlAISPARACONSlRUÇÃO l1DA CNPJ: 13.50!.l87/0001-59Número doTítulo: N42291/1 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMlRIM DataVencimento: 10/02/2013 Valor: 743,54 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$5,00,Diligência: R$ 24,50,Edital:R$15,00

.

Protocolo: 42331 Endereço: Rua 28 de Agosto n' 49, Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente: CASAS DA
AGUAMATERIAIS PARACONs;rRUÇÃO JJDA CNPJ: 13.501.187/0001-59 Número do Título: N42630/1 ES
pécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUA
RAMlRIM Data Vencimento: 06/02/2013 Valor: 344,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 42332 Endereço: Rua 28 deAgosto n' 49, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: CASAS DA
AGUAMATERlAIS PARACONSlRUÇÃO LIDACNPJ: 13.501.!87/0001-59 Número doTítulo: N42767/1 Es

pécie: Duplicara deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUA
RAMIRlMDataVencimento: 06/02/2013 Valor. 129,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,OO

Protocolo: 42183 Sacado: CHARLES DENIS MlCHELMANN CPF: 025.031.939-00 Endereço: Rua Fundos
Suecos n° s/n, Fundos Suecos, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL IN1ER.
SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-0509-2008000050

Espécie: Nota de Crédito Rural Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL IN1ER. SOLID. LUIS ALVES
- CREDIALVES Data Vencimento: 16/01/2012 Valor. 5.000,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Con-

Apontamento: 239727/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS l1DA Eodereço:
RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1890 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Cedente: BAU
MANN INDUSTRIA E COMEROO DEACOS l1DA Sacador. - Espécie: DMl-N'Titulo: 55464
3/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.505,93 - Data para pagamento: 08/03/2013-Valor
total a pagar R$1.585,50 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.505,93 - Juros: R$ 5,01
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 239646/2013 Sacado: DOUGlAS RECHZlEGEL Eodereço: RUA IVO LENZ, 788
- RIO CERRO 11 . Jaraguá do Sul-SE - CEP: 89250-000 Cedente: RADAR AUTO PECAS LIDA
Sacador. - Espécie: DMl- N°Titulo: 1098 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 711,00 - Data

para pagamento: 08/03/2013-Valor total a pagar R$8OI,92 Descrição dos valores: Valor do ti
tulo: R$ 711,00 - Juros: R$ 2,37 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 239783/2013 Sacado: EDER GARfES GONCALVES Endereço: AV PREFElTO
WAillEMAR GRUBllA, 3841 - CENTENARIO . Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Ceden
te: DRT SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS)IDA Sacadon- Espécie: DMl - W Titulo:
0003773903 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 247,48 - Data parapagamento: 08/03/2013-
Valor total a pagar R$327,54 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 247,48 - Juros: R$ 0,82
Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 239782/2013 Sacado: EUASTANCON Endereço: RUAJOSEPICOW 133 SAlA
09 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89254-350 Cedente: MAURlGIASS IND E COM DE VIDROS
l1DA Sacador. - Espécie: DMl - N°Titulo: 47030-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.748,61 - Data para pagamento: 08/03/2013-Valor total a pagarR$1.823,66Descrição dos va
Iares: Valor do titulo: R$ 1.748,61- Juros: R$ 5,24 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 239610/2013 Sacado: ESTOFADOS JARAGUA Endereço: RUA ERNESTO
LESSMANN 23 - jaregué do Sul-SC - CEP: 89256-300 Cedente: COOPERATIVA DE CRED
DOS EMP DA FOZ RIO !TAJAI AC Sacador. HERON GUSIAVO ZENNI I Espécie: DMl - N'
Titulo: 000059/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 190,00 - Data para pagamento:
08/03/2013- Valor total a pagar R$266,75 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 190,00
Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$16,27

dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00 BANCO DO BRASILSA - AGENOAGUARAMlRIM DataVencimento: 05/02/2013 Valor. 294,00 liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 44, !O, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 42001 Endereço: Rua II de Novembro n' 275, Patrimôrúo, 89108-000, Massaranduba Ceden
te: JAVEL JARAGUA VEICULDS PECAS SERVlCOS l1DA 6NPJ: 79.501.862/0001-58 Número do Título:
0046523002 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUA
RAMlRIM DataVencimento: 11102/2013 Valor. 127,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 44,10, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$I5,00

Protocolo: 42182 Sacado: EVANDROOSMAR FElDMANN CPF: 023.568.789-80 Endereço: Rod. SC 413,
Km 08 nO s/n, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID.
LUIS ALVES· CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300·509-2008-57 Espécie: Nota
de Crédito Rural Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES
DataVencimento: 16/01/2012 Valor: 5.000,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$IO,88,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42166 Sacado: HAMlJJON UBER CPF: 053.590.889-07 Eodereço: Rua Benjamin Constant
n' sln, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID. uns
ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número doTítulo: 4300-509-2006-277 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário Apresentante: COOPERATIVACRED. RURAL IN1ER. SOLID. LUISALVES . CREDIALVES
DataVencimento: 17/12/2012 Valor: 3.600,00 Líquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 44,10,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

•

Protocolo: 42185 Eodereço: RuaBenjaminConstantn' s/n, Campinas, 89108-000, MassarandubaCedente:
COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Nú
mero do Título: 4300-403-2010-02 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: COOPERATIVA CRED. RU
RAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES DataVencimento: 17/09/2012 Valor. 5.000,00 liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 44, 10, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 42190 Eodereço: Rua Benjamin Constant nc s/n, Campinas, 89108-000, Massaranduba Ceden
te: COOPERATIVA CRED. RURAL IN1ER. 'OLID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09
Número doTítulo: 4300-509·2006-147 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: COOPERATIVA
CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES DataVencimento: 15110/2012 Valor: 2.160,00
liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42274 Sacado: JOEL ANACLETO CPF: 970.474.579-68 Endereço: Estrada Campinas n'
1390, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: COMEROO DE VIDROS ROMlG l1DA CNPJ:
05.891.218/0001-05 Número do Título: 000.000.633 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXA ECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 15/02/2013 Valor. 490,00 liquidação após a intimação:
R$12,25, Condução: R$44,IO, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42265 Sacado: JOSE AIJJON DA SILVA CNPJ: 11.732.962/0001-51 Eodereço: Rodovia BR-280
km,72 n° s/n, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: LlNI< COMERCIAL IMPORTADORA E EX
PORDIDORA LIDA CNPJ: 06.089.52110001-43 Número do Título: 91311-3/3 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA. - BANCO MUlllPLQ Data Vencimento:
30/0112013 Valor. 1.110,01 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42167 Sacado: LEONEl JOSE UBER CPF: 047.290.659-30 Endereço: Rua Benjamin Constant
n°s/n',Campinas, 89108-000, MassarandubaCedente: COOPERATIVACRED.RURALINTER SOLID. LUIS
ALVES - CREDIALVES CNP]: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-509-2006-276 Espécie: Nota de
Crédito RuralApresentante: COOPERlITIVACRED. RURAL INTER. SOLlD. LUlSALVES - CREDIALVES Data
Vencimento: 17/12/2012 Valor. 7.200,00 liquidação após a intimação: R$12;25, Condução: R$ 57,43, Dili
gência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42270 Sacado: LUIS FABIOMARANGONI CPF: 006.387.789-99 Endereço: Estrada Geral Braço
Direito ne sn-, Braço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente: EMERSON COMEROO DE MAQUINAS
l1DA ME CNPJ: 10.945.510/0001-95 Número do Título: 9704C/8 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 15/02/2013 Valor: 160,00 Liquidação,
após a intimação: R$ 12,25,Condução:R$ 66,32, Diligência:R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42312 Sacado: MARlAAPARECIDA DE LIMA DE MlRANDA CPF: 031.482.089-27 Endereço:
Estrada Tibagi nO s/n, Tibagi, 89270-000, Guaramirim Cedente: JAVEL JARAGUAVElCULDS PECAS SERVI
COSIIDA CNrJ: 79.501.862/0001-58 Número do Título: 0043797005 Espécie: Duplicata deVenda Mercan
tilApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 18/02/2013 Valor.
157,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 20,53, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42232 Sacado: MVDTRANSP E SERVo ITDA CNPJ: 01.045.961/0001-85 Eodereço: RuaVereador
JoãoPereira liman'383,Centro, 89270-000,Guaramirim Cedente:ATHENABANCOFOMENTOMERCAN
TIL LIDACNPJ: 03.380.705/0001-70 Número doTítulo: 0309347401 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:20/.02/2013 Valor.207,54 Liquida
ção após a intimação: R$ 12,25, Condução: H$ 5,00, Diligência: R$24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41992 Sacado: ONlCEVOElZ CPF: 026.067.099-50 Endereço: Rua li deNovembro ne 275, Pa
trimônio, 89108-000, Massaranduba Cedente: JAVELJARAGUAVEICUWS PECAS SERVlCOS l1DA CNPJ:
79.501.862/0001-58 Número do Título: 0046404002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:

Protocolo: 42206 Sacado:REINAlDOANTONlOTOMlO CPF: 497.408.309-00 Eodereço:Estrada do Bana
nal ne s/n°, Zona Rural, 89270-000, Guaramirim Cedente: MEDIRAMECANICA DIESELBARBETD\ CNPJ:
05.652.234/0001-37 Número do Título: 1314/242401 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMlRIM Data Vencimento: 20/02/2013 Valor.

3.000,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 22,76,Diligência:R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42271 Sacado: ROSEMARl DA SILVACPF: 818.638.619-04 Endereço: Braço Direito n° s/n', Bra
ço Direito, 89108·000, Massaranduba Cedente: EMERSON COMEROO DE MAQUINAS l1DA ME CNPJ:
10.945.510/0001-95 Número do Título: 13367C/5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXAECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 15/02/2013 Valor. 246,80 liquidação após a intimação:
R$12,25, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00-

Protocolo: 42187 Sacado: SANDRO COSIA CPF: 027.090.359-36 Endereço: Estrada Geral Primeiro

Braço do Norte ne sln, Primeiro Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA
CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título:
430003052009000015 Espécie: Nota de Crédito RuralApresentante: COOPERATNA CRED. RURAL INTER.
SOliDo LUIS ALVES - CREDIALVES DataVencimento: 15/08/2012 Valor: 343.818,00 Liquidação após a inti
mação: R$12,25, Condução: R$ n,43, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 42189 Endereço: Estrada Geral PrimeiroBraço doNorte n' s/n, Primeiro Braço do Norte, 89108-
000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER SOLID. LljIS ALVES - CREDIALVES

CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300·399-2011-10 Espécie: Cédula de Crédito Bancário

Apresentante: COOPERATIVACRED. RURAL IN1ER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES DataVencimento:

15/08/2012 Valor. 46.400,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,00
--------------------------------------------------------------------------------------------ç------------

Protocolo: 42165 Sacado: SANDROMARCEWMAIOCHJ CPF: 844.668.049-15 Endereço: Rua Campinas.
Central n' s/n', Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SO
LID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número doTítulo: 4300-509-2006-273 Espécie:
NotadeCrédito RuralApresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUlSALVES - CREDIAL

VES Data Vencimento: 15/12/2012 Valor. 7.200,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
'14,10, Diligência: R$37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42184 Sacado: SILVANO SCHNEIDER CPF: 905.083.339-11 Endereço: Rua Rio Borúto ne s/n,
Rio Borúto, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS AL

VES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-400-2009-785 Espécie: Cédula de

Crédito Bancário Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES
DataVencimento: 15/11/2012 Valor: 13.500,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 81,87,
Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42168 Sacado: SILVIA SASSEMUEllER CPF: 946.674.119-53 Endereço: Rodovia Guilherme
Jensen ne s/n', Não Informado, 89108-000, Massaranduba Cedente: CONF E CALC DERITll l1DA EPP
Número do Título: 745/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: mu UNI

BANCO SADataVencimento: 10/02/2013 Va
lar: 470,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42267 Sacado: TRANSACAO TIlANSPORTES ITDA - ME CNPJ: 11.152.338/0001-85 Endereço:
Rodovia BR-280 - km 58 n' s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: MC ALIMENTOS LTDA CNPJ:
1O.6IQ.465/ooo1-89 Número do Titulo: 706 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/02/2013 Valor. 1.358,50 liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00-

Protocolo: 42192 Sacado: ZILMARMARIANO DA SILVACPF: 658.378.519·68 Endereço: RuaAlberto Reck

n° s/n, Patrimonio, 89108:000,Massaranduba Cedente: BVFINANCEIRA S/ACEI CNPJ: 01.149.953/0001-
8� Número do Título: 00161679/09 Espécie: Nota Promissória Apresentante: BV FINANCEIRA SIA CEI
DataVencimento: 14/08/2009 Valor: 34.662,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$44,10,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Guaramirim, 05 demarço de 2013.

CHRlSIA INGEHllLEWAGNER, Interventora
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Reforço em Jaraguá do Sul

ForçaNacional realizamissão
LÚCIO SASSI

PATRULHA Policiais da Força Nacional terminam hoje o traballio

para reforçar a segurança aqui
em Iaraguá do Sul. Foi uma

atenção -especial apenas neste

final de semana, e não regis
tramos nada fora da norma

lidade", explicou o diretor do
Presídio Regional, Cleverson
Dreschler. Uma mulher, que

Guaramirim

Bombeiros treinam na água
teção durante um salvamento
em água. Segundo o bombei
ro Henderson Ricardo, um dos

.

cinco mergulhadores da corpo-
ração, os maiores riscos para o

agente são os materiais aban
donados encontrados debaixo
d'água, como pedaços de ferro
e cacos de vidro. "Os pedaços
soltos podem se prender no

equipamento e os cacos podem.
ferir o bombeiro", contou.

Vestidos com camiseta, cal

ça jeans e tênis, os alunos ainda

precisaram se acostumar com o

peso das roupas e tiveram que
testar seus próprios limites, fi
cando sem respirar embaixo
d'água pelo maior tempo pos
sível e, depois, segurar acima
de suas cabeças o bote de sal
vamento. "Também são ensina
dos amotivação e o trabalho em

equipe", disse o coordenador-d-e

treinamentos, Maicon Rodri

go Ewald, enquanto os alunos
se esforçavam em não deixar o
bote encostar na ãgua,

seria esposa de um dos princi
pais líderes do grupo crimino
so e acusada de envolvimento
nos atentados em Santa Cata

rina, continua detida naunida
de prisional de Iaraguá do Sul.

Duas advogadas, acusadas
de participar da quadrilha, es-

tiveram presas na unidade por
cerca de uma semana em feve

reiro e logo foram transferidas

para o 80 Batalhão da Polícia

Militar, em Joinville. No total,
cinco advogados foram detidos

por suspeita de envolvimento
com a facção criminosa.

Grupo especializado
de repressão está
desde sábado com

ações preventivas no
Presídio Regional

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Dez policiais da Força Na
cional e dez agentes pri

sionais de Florianópolis ter

minam hoje uma missão de

prevenção, iniciada no último

sábado, no Presídio Regional
de Jaraguá do Sul.

De acordo com a Secretaria
de SegurançaPública e a Secreta
ria de Estado da Justiça e Cidada

nia' apresença daForçaNacional
em quase todas as unidades pri
sionais catarinenses serve como

medida preventiva. As operações
incluíram revistas para encon

trar artefatos perigosos e drogas,
além de ser ostensivo para inti
midar novos ataques.

"Eles estavam em São Fran

cisco e Blumenau durante a se

mana, e alguns foram oferecidos

Utilizando a piscina da Socie
dade Diana, os alunos aspiran
tes do Corpo de Bombeiros de
Guaramirim tiveram, no sábado

passado, os primeiros contatos

com as técnicas de salvamento

aquático. As aulas fazem parte
do curso para novos bombeiros
voluntários, com duração de
350 horas, divididas em módu

los, cada um dando conta dos
diferentes tipos de salvamento,
como resgate aéreo, em mata,
veicular e combate a incêndio.

"As técnicas que ensinamos
neste módulo são utilizadas pela
própria Marinha do Brasil, nós
as adaptamos para Guaramirim
e esta é a terceira turma, desde

2011, que está sendo treinada
com essas técnicas", explicou o

instrutor de Salvamento Aquáti
co, Joannes Spezia, que fez o cur
so com aMarinha brasileira.

Nestas primeiras horas do
módulo aquático, os alunos
receberam principalmente
orientações para a própria pro-

EDUARDO MONTECINO

APRENDIZADO Grupo de a1wios treinou

técnicas de natação com as vestimentas

Estrutura
Para Ewald, ter uma estru

tura própria na sede do Cor

po de Bombeiros para as ati

vidades práticas é um sonho.
"Mas temos estas outras par
tes da cidade que as pessoas
disponibilizam para nós, o

que não é uma desvantagem,

tudo é feito damesma forma",
'disse Maicon. Segundo ele, a
prioridade da corporação no

momento é uma nova sede.
''A nóssa já está pequena e

não temos como expandir,
porque não há espaço dispo
nível ao redor", relatou.

Mãe e filho

estão bem
\

Receberam alta do Hospital
e Maternidade Iaraguã, Ange
lina Ribeiro dos Santos, de 27

anos, e o primeiro filho recém
nascido. Um vizinho ligou para
os bombeiros no sábado a tarde
dizendo que ela estava em tra

balho de parto. Dois minutos

depois, outra ligação informava

que o bebê já havia nascido, em
casa, no Bairro Iaraguá 99. Mé
dicos do Samu fizeram o corte

do cordão umbilical e levaram
o bebê junto com a mãe para o

hospital. Mãe e filho estão em

casa desde amanhã de ontem e

passam bem.

Na Avenida

Desmaio

e colisão
Um homem de 31 anos te

ria desmaiado enquanto dirigia
pelaAvenida Marechal Deodoro
da Fonseca, no Centro de Iara
guá, e acabou ferido depois que
o carro dele bateu contra um

.

poste e um muro, por volta das
11h de ontem. De acordo com

.

os Bombeiros Voluntários, o

motorista ficou preso nas ferra

gens e foi encaminhado ao Hos

pital São José pelo Samu.

l

Três na moto

Ainda no

Hospital
Permanece internada no

Hospital São José, a terceira

passageira da motocicleta que
bateu na traseira de um Gol, na
Rua Carlos Frederico Ramthun,
na localidade de Santa Luzia,
por volta das 14h30 de domin

go. A jovem de 20 anos, que não
usava capacete, foi socorrida
com fratura exposta na perna
direita. O motociclista, de 24

anos, e outra passageira, de 23,
tiveram ferimentos leves e já re
ceberam alta.

)
)

Errata'
Diferente do que foi informado na

edição de sexta-feira, o choque
elétrico que vitimou Luiz Pedro
Winczkiewicz, no di"j-28 de feve
reiro, aconteceu no Pesque-Pague
Recanto das Águas, no Bairro
Patrimônio 2, em Massaranduba.
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CalDpeonato Catarinense

O bommomento do
,

meia-atacanteGiso
Desde o ano passado no clube, atleta se firma
e já é o artilheiro do Juventus no Catarinense

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Figura conhecida entre os

torcedores do Juventus, o

meia-atacante Adalgiso Araújo
da Cunha vive seu melhor mo
mento com a camisa do clube.
Giso desembarcou em Jaraguá
do Sul no ano passado, quando
iniciou o Catarinense da Segun
da Divisão como titular. Porém,
no decorrer do Estadual acabou

. .

perdendo território. Mesmo as-

sim, anotou cinco gols, um deles
de bicicleta. Em 2013, Giso ini-

cou o Catarinense como opção
para o técnico Pingo. Mesmo
no banco de reservas, cons

tantemente era chamado para
mudar o perfil de uma partida,
com sua velocidade e bom to

que de bola. Com o tempo veio
a titularidade. Com ela, a sequ
ência de bons jogos e os quatro
gols, que o colocam momenta

neamente como artilheiro do

Moleque Travesso no certame.
"Estou muito feliz com a

boa fase. Devo muito ao Pingo
e à equipe, queme ajudam bas
tante", afirmou o meia-atacante

de 24 anos. "Conforme ficamos
mais velhos, vamos mudando o

pensamento. Coloquei na mi
nha cabeça que este seria meu

ano", acrescentou. "Giso é um

jogador que conheço muito
bem. Trabalho com ele desde
2010. Ele faz o papel de segun
do atacante e sempre marca

gols", informou o técnico Pingo.
Como reconhecimento pelo

bom desempenho diante do Fi
gueirense no sábado, quando
marcou duas vezes, Giso teve

um de seus gols eleito o mais
bonito na rodada. Também foi
selecionado para a Seleção da
Rodada do Prêmio Top da Bola,
ao lado do zagueiro Charles e

do técnico Pingo.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CUIDADOS Herói contra o Figueirense, Giso recebeu atenção especial ontem

Futsal

AD Jaraguá se torna um clube-empresa
Buscando a sustentabilida

de no futsal de Jaraguá do Sul,
a Associação Desportiva Iara
guá modificou seu estatuto, o

que permitiu a criação de um

clube-empresa. O objetivo dos'
gestores é tomar a modalida
de rentável e angariar recursos
para se fortalecer aindamais na
busca por resultados positivos
dentro das quadras.

Neste novo modelo de ges-

tão, os patrocinadores terão voz a atração de novos empresários
ativa nas principais decisões. do Vale do Itapocu.
Buscando uma gestão transpa- "Transparência, seriedade

rente, também será implanta- e credibilidade são fatores im
do um Conselho Fiscal para ter prescindíveis para que o futsal
controle dos gastos internos da jaraguaense seja atraente aos

equipe. . patrocinadores e continue con-

Inicialmente, os investidores tando com o apoio do Poder

permanecem sendo a CSM, Pré- Público", comentou Crístíano
Fabricar, Mannes, Fila e Prefeí- Raboch, superintendente da
tura de Iaragua do Sul. Entretan- empresa CSM e idealizador

to, as modificações possibilitam deste novo modelo de gestão.

Copa João Pessoa/Nova Geração
Finalistas foram definidos

BETO COSTA/AVANTE!

Roma e Sport Iguaçu são os finalistas da 1 a Copa João Pes

soa/Nova Geração. No próximo sábado, dia 9, eles entram em

campo às 15h45, no Estádio João Lúcio da Costa, para ver quem
leva para casa o Troféu Dori Lange. Nas semifinais, o Roma

passou pela Tecnopan/Belmec/ABF, por 3 a 2. Na sequência, o
Sport Iguaçu deixou o Barrabaxo pelo caminho. No tempo re

gulamentar, empate por 2 a 2. Nos pênaltis, 3 a 2 para o Sport
Iguaçu. Também no próximo sábado, Tecnopan/Belmec/ABF e

Barrabaxo decidem o terceiro lugar, a partir das 14h.

SURPRESA Sport Iguaçu (ã direita) desbancou o
tradicional Barrabaxo e avançou para a final

SC Jaraguá
Vitória em
Pomerode

O Iaraguá venceu mais um
amistoso preparatório ao

Campeonato Catarinense
da Divisão de Acesso. Em

Pomerode, bateu a equipe
amadora do Botafogo, por
2 a 1. Os gols do Leão fo
ram marcados por Giovani
e Guilherme. A equipe se

reapresenta aos treinos

hoje pelamanhã, quando
realiza trabalhos físicos
em academia.

Copa Tricolor
Semifinais'
definidas

Grêmio 99 e Atlético ENEC

avançaram às semifinais
da CopaTricolor da Barra,
no sábado. O Grêmio 99

passou pelo Clube Atlético
União (1 a 1 no tempo nor
mal e 5 a {nos pênaltis) e o
Atlético pelo Tigre (3 a 3 no

tempo normal e 6 a 5 rios

pênaltis). Pela semifinal,
o Atlético encara o Gua

ranye o Grêmio 99 pega o

Barra. Os jogos serão no
sábado, dia 9, no Guarany.

Schroeder

Três jogos
hoje à noite
OAberto de Schroederpode
conhecer seus primeiros
semifinalistas logo mais, no
Alfredo Pasold. Baumann e

Coremaco/Posto Cidade/
Iartcc avançam caso ven

çam respectivamente Loes
(20h1� e Kiferro (21h15j.
No primeiro jogo da noite,
aMecânicaOlicar/Funiarte

joga poruma sobrevida na
competição contra o Baga
FC/Asteca/GT Society.

Tiro

AfSfVIabre

campeonato
O Campeonato da As

sociação dos Clubes e

Sociedades de Tiro "do
Vale do Itapocu (ACSTVI),
competição que define as

Majestades da Schützen
fest, realizou a primeira
de suas seis etapas no
fim de semana. Dezesseis
entidades da região dispu
taram provas de carabina
ar chumbinho, nós
estandes do Salão

Barg, no Rio da Luz.
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ChalDpions

Quatro
•

vagas em Jogo
nesta rodada
/'

Manchester United
e Real Madrid fazem
um jogaço hoje, em
clássico do futebol
mundial na Inglaterra

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

/\ pÓS uma longa competição,
rl.a Uefa Champions League
começa a definir os classifica
dos para as quartas de final. Na
Inglaterra, o Real Madrid rece

be o Manchester United, hoje,
às 16h45, em Old Trafford. Na

partida de ida, empate por 1 a

1, no Santiago Bernabéu. Des
ta forma, uma vitória simples
pode definir o duelo. "Não há
nada que me preocupe no Real
Madrid", declarou o técnico
Alex Ferguson, do United.

Na Alemanha, o Borussia
Dortmund enfrenta '0 Shakhtar
Donetsk, às 16h45, no Signal

Iduna Park. No duelo de ida,
empate em 2 a 2. Desta forma,
o Dortmund joga pelo empate
para chegar a próxima fase. "Fi
zemos a nossa parte na Ucrânia,
agora cabe ao Shakhtar ultra

passar o desafio de jogar no nos
so estádio", comentou Iurgen
Klopp, técnico do Dortmund.

Amanhã, o Paris. Saint
Germain encara o Valencia, às

16h45, no Parque dos Príncipes.
. Com a cômoda vitória por 2 a 1

no jogo de ida, na Espanha, os
franceses jogam com o regula
mento e um empate coloca os

azuis nas quartas. "Esse jogo vai
ser decisivo para descobrirmos
o nosso nível técnico. Temos
que mostrar como chegamos
\ até aqui", frisou o atacante Val

dez, doValencia.
Por fim, a Juventus enfrenta o

Celtic, às 16h45, em Turim. Após
golear os escoceses por 3 a O na

partida de ida.os italianos podem
perder por até 2 a O que confir
mam presença na próxima fase.

EXPERIENTE Otimista. veterano treinador Alex

Ferguson não teme confronto com Real Madrid

Futsal

Título inédito paraOrlândia
Em jogo decidido na prorro

gação, Orlândia empatou com

Concórdia em 3 a 3 e por ter
melhor campanha foi campeão
da Superliga de Futsal. Anfitriã
do evento, a equipe catarinen-

se pressionou em grande parte
do confronto, mas esbarrou na

forte marcação. O pivô Jé foi .o

destaque dos paulistas, mar

cando dois gols. Falcão marcou
o terceiro e decretou o título.

,
•

Pró e contra
Sempre digo que esse

time do luventus tem urna

qualidade e urn defeito .

O defeito é demorar para
'ler' o jogo do adversário.
Daí acontece como
no sábado, quando o

.

Figueirense chegou a
abrir-2 a 0..A virtude é
não desistir do resultado
até o apito final. Por
estemotivo fechamos o.

turno na frente de alguns
considerados "grandes".

Bommotivo
Peço desculpas aos
leitores pela ausência
no último sábado. Mas o
motivo justifica. Nasceu
minha segunda filha, a
Beatriz. Por estemotivo,
o blogueAvanteesportes.
com também não foi
atualizado. Mas, agora
a vida volta ao normal,
afinal tenho mais urna

boquinha para alimentar.
É correr atrás da bola!

Henrique Porto
avanteesportes@gmail.com

Eles merecem!

Conheço bem a história domeia-atacante Giso e sei o

quanto ele émerecedor domomento que está vivendo.

Jogador de caráter e grande serhurnano. Outro que merece
o momento que vem passando é o técnico Pingo, eleito o

melhor da ga rodada do Catarinense. Penso que alcançou a

maturidade profissional suficiente para alçar voosmaiores
em sua carreira. Pena para nós, mas não teremos 'cafice'
para mantê-lo pormuito tempo aqui.

UFC
Perigo

O ciclista Ioni Cozzarin
foi atropelado ontem,
enquanto treinava. Ele
passa bem, mas teve
arranhões e partiu a

clavícula ao meio. O
incidente ocorreu em
frente da EscolaMax
Schubert, noAmizade.
Isso reforça a necessidade
de cuidado constante,

pois os ciclistas são o elo
fraco de urn trânsito que
não respeita ninguém.

Tênis

Djokovice
Niculescu
O sérvio Novak Djokovic

e a romena Monica Nicu
lescu brilharam e conquista
ram títulos importantes em

lugares distintos. Em Dubai,
Djokovic superou o tcheco
Tomas Berdych e celebrou o

tetracampeonato do torneio.
Em Florianópolis, Niculescu
surpreendeu e conquistou o

seu primeiro WTA na. carrei
ra. Favorita, Venus Williams
foi eliminada nas semifinais.

Automobilismo

Cacávence
naStockCar
Atual campeão, Cacá Bue

no largou com mais uma vi
tória na Stock Car, principal
categoria do automobilismo
brasileiro. Em Interlagos, a

vitória foi consolidada de for
ma dramática.Faltando duas
voltas para o fim, Cacá con

seguiu uma passagem dupla
por Átila Abreu e' Valdeno
Brito. Estreante, Rubens Bar
richello decepcionou e encer

rou a corrida na 25a posição.

Dizem que quando a

esmola é demais, o Santo
desconfia. Por estemotivo,
tinha o pé atrás quanto
à realização do UFC em

nossa cidade. Felizmente,
a negociação evoluiu e se

concretizou. Confesso que
não sou dosmaiores fãs
damodalidade, mas sei
reconhecer a importância
de sediar urn evento deste

porte. Ponto para nós!

EDITAL

Servimo-nos da presente, para informar que o devedor JOSMAR DE UMA FRfTZ brasileiro maior solteiro

portadora da cédula de identidade civil com RG·sob n: 3.440.997, inscrito no CPF/MF n.: 000.6d1.949-65:
residente e domiciliada à Rua Procópio Gomes Oliveira, n." 1149, AP. 41, Bairro: Centro, Cep: 89.251-000, na

Cidade de Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina, VANDERLEY DE LIMA FRITZ, brasileiro, maior, solteiro,
portadora da cédula de identidade civil com RG sob n." 255.145, inscrito no CPF/MF n." 349.646.812-20/ Rua Doze

de Maio, n." 487, fundos, Bairro: Turvo, Cep: 85.160-000, na Cidade de Cantagalo - Estado do Paraná., VANILDA DE

LIMA FRITZ brasileira, maior, casada, portadora da cédula de identidade civil com RG sob n.
°

3.884,691, inscrito no

CPF/MF n." 289.945.902-34, residente e domiciliada Rua Antonio Vicente Cepelasso, n" 133, Capelasso, Cep:7612-
124, na Cidade de Ji Paraná-RO, e seu cônjuge NNAlOOmElTASDEOUVEIRA. brasileiro, casado, portador da cédula de

identidade civil com RG sob n." 5.428.256-0, inscrito no CPF/MF n." 844.197.339/34, residentes e domiciliados à

Rua Santa Guilhermina, n." 121, Bairro: Jardim Tropical, Cep: 87.080-650, na Cidade de Maringá- Estado do Paraná,
JACOB FRITZ NETO, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade civil com RG sob n

° 000 896 918

inscrito no CPF/MF n.
°

834.333.339-04, e sua 'cônjuge MARCIA REGINA SOARES FRITZ brasileira, 'maio;, ca;ada:
portador da cédula de identidade civil com RG sob n.' 000.473.282, inscrito no CPF/MF n." 422.709.442-91,
residentes e domiciliados à Rua Doze de Maio, n." 487, fundos. Bairro: Turvo, Cep: 85.160-000, na Cidade de

Cantagalo - Estado do Paraná, VllMARA DE LIMA FRITZ BONA, brasileira, maior, casada, portadora da cédula de

identidade civil cora RG sob n.
°

4.767.080-0, inscrito no.CPF/MF n." 534.538.329-49, e seu cônjuge ARNOInTOR

� brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade civil com RG sob n.
°

4.705.705-0, inscrito no

CPf/Mf n. °

569.730.559-15, residentes e domiciliados à Rua Pres. Epitácio Pessoa, rf.0 011, Bairro: Centro, Cep:
89.251-100, na Cidade de Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina, que mantém conosco a Cédula de Crédito

Bancária em referência na figura de PRESTADORES DE GARANTIA/DEVEDORES SOLIDÁRIOS tendo como

EMITENTE, NNAlOO FRBTAS DE OUVEIRA. brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil com RG sob n."

5.428.256-0, inscrito no CPf/MF n." 844.197.339/3( residentes e domiciliados à Rua Santa Guilhermina, n." 121,
Bairro: Jardim Tropical, Cep: 87.080-650, na Cidade de Maringá - Estado do Paraná, cédula esta, garantida por

alienação fiduciária registrada em seu Registro de Imóveis, Protocolo sob n." 13317 de 22/09/2011, na matricula n'

4.881, encontram-se inadimplentes com esta Instituição Financeira.

O empréstimo garantido por alienação fiduciária, na presente data, encontra-se com a(s) prestação(ões) vencida(s)
a seguir:
Cédula de Crédito Bancário n° : 12291QI

Prestação n.": Data de vencimento: Vaiar:

02 21/02/2012 2.951,91
03 21/03/2012 2.920,79
04 21/04/2012 2.887,83
\05 21/05/2012 2.856,22
OS 21/06/2012 2.823,85
07 21/07/2012 2.732,81
08 21/08/2012 2.761,00
09 21/09/2012 2.729,46
10 21/10/2012 2.703,54
11 21/11/2012 2.676,92

O valor total dos encargos vencidos, posicionado em 06{12{2012 é de� valor este sujeito a atualização a

data do efetivo pagamento pelo Devedor, acrescido das despesas de cobrança decorrentes da intimação que ora

se solicita à V. As,

Diante disto, considerando que foi observado o prazo de carência de 60 dias, previsto na cláusula 5.2 e campo 8 do

quadro resumo do contrato em referência, servimo-nos da presente para, na forma do artigo 26 da Lei n°

9.514/97, requerer que V.Sa. INI1ME o (s) DEVEDOR(ES) a comparecer(em) perante esse Cartório de Registro de

Imóveis, para efetuar o pagamento do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias

contados da data de recebimento da intimação. Outrossim, decorrido o prazo legal e certificada a não localização
dos devedores, requer se digne Vossa Senhoria ex officio em !MlMB!l. via edital público, os Prestadores da Garantia

/ Devedores Solidários, em epigrafe, para no prazo de 15 (quinze) dias purgar a mora acima discriminada,
conforme Art. 26, § 1 e 4 da lei 9.514/97.
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EDUARDO MONTECINO

FEBRE Participantes usaram fantasias para fllmar a dança que virou mania
no mrmdo, Evento ocorreu domingo e reuniumais de 100 pessoas no Centro

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

sucesso na rede" são apresen
tações previamente combina
das de dança - geralmente com
músicas e cantorias - em locais

to convencional, em um local públicos em que as pessoas ao

onde as pessoas pareçem não redor não sabem o que está

prestar atenção ao que acon- acontecendo. O movimento
tece à' sua volta. De repente, Harlem Shake também depen
um corte na música, em que de de uma "organização" prévia.
se ouve a frase "do the harlem Por conta do sucesso dos ví
shake" (faça o harlem shake), deos, cujas versões continuam

parece "convidar" os demais a a ser filmadas por grupos varia
fazer parte da bagunça. Até me- , dos, como soldados do exérci
tade de fevereiro, o vídeo origi - to, bombeiros, famílias, alguns
nal, feito por cinco rapazes aus- até debaixo d'água, os rapazes
tralianos, já rendeu mais de 40 de Iaraguá do Sul decidiram

. mil versões, filmadas em várias incluir a cidade no mapa da in

partes do mundo,' e publicadas ternet e criaram na rede social
no siteYoutube. Facebook um evento convidan

"Ele (o vídeo) é quase como do toda população a participar
um flash mob, tem um lado

.

das gravações.
.

cultural e existe uma arte inse- Depois de ter visto compi
rida, que é diferente e diverti- lações de quase uma hora de

da", explicou um dos organiza- duração com várias versões do

dores, o fotógrafo Denis Natan Harlem Shake, Felipe Luiz Va

Ferreira, 18. Os flash mobs, reiro não hesitou em se ofere

cujos vídeos também fazem cer para ser o primeiro a apare-

Vestidos com fantasias e segurando acessórios,
jovens tentaram imitar um hit das redes sociais

u

Com los terroristas". Ao som

da música Harlem Shake,
do DI norte-americano Ba
auer e vestindo terno, gravata
e máscara de extraterrestre, o

estudante Luiz Felipe Vareiro,
17, começa a dançar frenetica
mente no meio da PraçaÂngelo
Piazera, em Jaraguá do Sul, em
pleno domingo de sol. Apesar
de parecer estranho, o rapaz
seguia apenas as instruções do

grupo de cinco rapazes que or

ganizava a filmagem da versão

jaraguaense do hit da internet
Harlem Shake.

A premissa é simples. Um
rapaz com algum tipo de más
cara e roupas incomuns inicia

uma dança, também não mui-

Veja o vídeo dos bastidores da

tUmagem do Harlem Shake no

porta www.oepcmIine.eom.br
.b

cer no vídeo. "Quando surgiu a

oportunidade eu jáme coloquei
à disposição, é uma emoção
fazer parte e ser o principal",
disse. Usando saia de tule rosa

choque, a estudante Barbara, 17
anos, filha da psicóloga Celeneh
Dias, contou que foi a sensação
de fazer parte de-algomaior que
a levou a estar ali. "Os vídeos são
feitos em toda a parte do mun

do, e eu meio que queria fazer

parte disso", disse.
"A gente quis participar,

mas fazer do nosso jeito, e

mostrar que Iaraguá do Sul
não é parada como as pessoas
acham", disse o professor de

dança Lucas Ricardo Rocha
del, 17. Para o estudante e fo-

. \

tógrafo, Andrey Chimilouski,
17, outro organizador, que par
ticipou do vídeo vestido como

a boneca Emília, criação de
Monteiro Lobato, a mobiliza

ção popular para a filmagem é
um exemplo de como atrair os

jovens para uma atividade sa

dia, afastando-os de situações
de risco como o uso de drogas.

A psicóloga Celeneh Dias,
que acompanhava a filha, com
partilha da m��ma opinião de

Andrey, destacando a quanti
dade de jovens que apareceram
no local: cerca de 100 pessoas
apenas para a gravação, fora os

espectadores. "São jovens que
não têm nada para fazer por
falta de opção de lazer e hoje se

reuniram aqui", comentou.

.ColDportalDento
Harlem Shake na versão jaraguaense
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