
CADERNO ESPECIAL

Recurso federal

[araguá do Sul busca
R$ 90milhões do PAC 2

Prefeitura tem até o dia 5 de abril para inscrever projetos de investimento
em postos de saúde, escolas, saneamento básico e infraestrutura para o

município, na segunda chamada do Programa de Aceleração do Crescimento.

Página5

MeDtorias

Arena Jaraguá
será revitalizada
o espaço demultiuso
deverá receber de R$
500 mil a R$ 600 mil em
investimentos para reparos
e manutenção da estrutura

para que possa abrigar o
.

UFC, agendado paramaio
na cidade. Páginà 17

Ensino

Música nas
salas de-aulas
A representante do
Conselho de Educação
do Distrito Federal,
MarisaAraújo Oliveira,
estará hoje em Jaraguá
do Sul, para um debate
sobre o ensino musical
nas escolas.•111
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Hoje é o último dia para
reserva de convite para
a cerimônia de posse da
diretoria Gestão 2013/2014
daApevi (Associação das
Micro e Pequenas Empresas
e do Empreendedor
Individual doVale do

Itapocu) e apresentação
dos coordenadores de
Núdeos SetoriaisAcijs
Apevi Gestão 2013. O

"evento, seguido de jantar,
acontece no próximo di� 12,
às 19h30, noAuditório do

Cejas (Centro Empresarial
de Iaraguá do Sl.,11).

Com a aceleração do
processo de implantação
damontadora emAraquari,
também estão acontecendo
os contatos para a formação
de pessoal para a nova

planta.A unidade do Senai
Joinville está instalando
novos equipamentos,
entre eles um centro de

usinagem de última geração.
Vai aumentar a pressão
sobre amão de obra e,

por isto, investimentos
em qualificação são

.'
fundamentais. Com certeza-
os efeitos também vão ser

sentidos emnossa região.

Plenária
Na plenáriaAdjs/Apevi da
próxima segunda-feira, a
agenda continuará sendo
a Gestão Financeira,
com o tema "Educação
Financeira" a cargo de
HaroldoMouravaleMata,
professor da Fundação
Dom Cabral. Também será
feita a apresentação do
planejamento estratégico

I do Ipplan .(Instituto de
i Pesquisa e Planejamento
I Urbano) para2Q13, pelo·

seu presidente BenyamÍli
:Fard, e formalização
da vinda doDistrito dª
Inovação para.laraguá
do Sul, pelo secretário
de Desenvolvimento
Econômico Sustentável
de SantaCatarina, Paulo
Bornhausen. No espaço
dasmarcas acontece a

apresentação, por Paulo
Henrique Felicioni, da
Gumz Contabilidade e

Consultoria Empresarial,
que está comemorando
35 anos de fundação.

www.ocponline.com.br

PERÍODO

Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

Nota eletrônica
Segundo o secretário daAdministra

ção, Sergio Kuchenbecker, um dos
desafios mais urgentes da municipa
lidade é disponibilizar para os contri

buintes, até o segundo semestre deste
ano, a certidão negativa de tributos
através da internet. Da mesma forma,

.

o município disponibilizará a emissão
de notas para os prestadores de ser

viços. Isto amplia a arrecadação, pois
permite maior controle sobre o ISS,
que também deverá passar por uma

revisão, com possibilidade de mudan

ça nos percentuais.

DIVULGAÇÃO

Maristas.
o Grupo Marista, por meio se sua rede de colégios, entre eles o de

Iaraguá do Sul, acaba de se unir ao iTunes U, o maior catálogo mundial
de conteúdo educacional das mais renomadas escolas, bibliotecas,
museus e organizações, que ajuda educadores a criarem cursos,
incluindo palestras, tarefas, livros, quizzes e sílabas. Atende de forma

gratuita amilhões de usuários de iOS em todo o mundo. Composta por
17 escolas nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e

Distrito Federal, a Rede de Colégios do Grupo Marista disponibilizará
conteúdo para apoiar e enriquecer o ensino, pormeio de cursos

completos em e-books, vídeo-aulas e aplicativos didáticos. -

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013. SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: O objeto
do presente Edital é a contratação de 01(um) veículo com capacidade para
transportar no mínimo 46 (quarenta e seis) passageiros sentados, (incluído
o motorista), destinados ao transporte escolar, residentes na localidade de
Condomínio Dante Minei 1 Rua Paulo Voltolini, Bairro Ribeirão Cavalo, até a

Escola Municipal Padre Alberto Jacobs, localizada na Rua Pedro João Meurer,
n.? 32, Bairro: Tifa dos Monos, em conformidade com o estabelecido no item I do
Edital e Anexo 11- Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro
de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às
08:30 horas do dia 21 de março de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura
dos envelopes serão as 09:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da
Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃQ:
R$ 37.180,00 (trinta e sete mil cento e.oitenta reais), sendo o valor estimado de

R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por dia de transporte realizado. OBTENÇÃO
DO EDITAL: A,íntegra do Edital poderá ser obtida via Internet no endereço www.

jaraquadosul.sc.qov.br, Jaraguá do Sul (SC), 05 de março de 2013.
SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração
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Açáó comunitária
A campanha de recolhimento de óleo
de cozinha usado, desenvolvida em
Florianópolis, permitiu a entrada da cidade
no Guinness Book - o livro dos recordes - e

também rendeu destaque para as empresas
envolvidas. Foram 18 toneladas de óleo
de cozinha recolhidos. O Supermercado
Hippo recebeu çertificado da Associação
Comercial de Florianópolis (Acif) por ter
sido o estabelecimento que mais recolheu,
com um total de 630 litros em suas duas

lojas. Ações ambientais podem trazer

muitos benefícios, diretos e indiretos.

Mulher empresária
Em comemoração ao Dia Internacional
daMulher, o Conselho Estadual da
Mulher Empresária (Ceme), que integra
a Facisc (Federação das Associações

'

Empresariais de Santa Catarina), realiza,
durante este mês, uma programação
de eventos voltada ao público feminino
em todas as Associações Empresariais
do Estado. O Ceme, criado em 1997,
tem como principal diretriz fomentar o
associativismo, a representatividade, a
capacitação e a integração estadual em
seus 34 núcleos, que abrange 600

empresas em 12 regionais do Estado.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04742
1 ° 05.386 250.000,00
2° 02.758 17.100,00
3° 04.667 16.600,00
4° 82.972 16.100,00
5° 64.668 15.200,00

QUINà
SORTEIO N° 3136
15 - 29 - 52 - 79 - 80

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1329
06 . 09 - 11 - 12 - 17
18 . 20 - 21 - 39 - '40
46 - 48 - 49 - 55 - 57
66 - 85 - 91 - 94 - 95

MEGASENA
SORTEIO N° 1474
01 02 03 11 28 43

SâMIl.E:.
_.

JARAGuA DO SUL

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE

r ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

Ret. Licitação 26/2013

Modalidade� TOMADA DE PREÇOS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER
CONTINUADO PARA PRESTAR SERViÇO DE RE

POSiÇÃO DE LAJOTAS, PAVER E PARALELEPíPEDOS
COMUNICAMOS que a data da abertura dos enve

lopes fica prorrogada para o dia 26/03/2013 às 14:00.
horas.

Jaraguá do Sul, 07 de março de 2013.

AVISO
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Editori·al

Planejamentos para uma nova cidade
/\ s ações direcionadas pelo Poder Público para
rlmelhorar amobilidade em Jaraguá do Sul são o

primeiro passo para uma série de ideias que estão
sendo trabalhadas por uma equipe técnica que visa
dar um choque demodernidade em Jaraguá do Sul.

A proposta é deixar o município também mais
atrativo para investimentos empresariais commatriz

tecnológica e que seja interessante para o estímulo de
mão de obra qualificada e com formação técnica, que
direcione ações para o fomento de projetos inovado
res. Nesse planejamento, a estrutura urbana precisa
passar por uma reorganização. Tudo para que seja

A proposta é deixar Jaraguá do
Sul também mais atrativa para
investimentos empresariais com

matriz tecnológica.

facilitada amobilidade, a comunicação entre as áre
as comerciais, industriais e residenciais, e também
doutrinar os planejamentos de convivência pública
para a qualidade de vida. Ou seja, as pessoas que

Charge
QUE SERIA DE NÓS, SEM VOCÊS?

. Do leitor

Odeio a hipocrisia!
Odeio esse tipinho de pes

soa que vive de status.

Odeio esses "marmotas" hi

pócritas que fazem de tudo

para transparecer "ter". Ter um
carro do ano, roupa da moda
sem ao menos "ter" onde cair
morto. Odeio esse tipinho de

gente "chique". Ao meu ver são
pessoas fúteis que agem para
agradar os outros e esquece
se de agradar a si mesmo.

Afundam-se em dividas mas

não perdem a pose. Se acham

"grande... coisa". Se acham "o
tal". Se acham mas não são!

Apenas se acham. O "gen
tinha" ignorante... Pessoas
sem personalidade, sem ca

ráter e sem decência. Pessoi
nhas sem vergonha na cara.

Pessoinhas que querem ser

"alguém" na vida mas nunca

serão. Enquanto agires de tal
modo e deixares de realmente
realizar o que podes, estudar
se preparar e crescer com pla
nejamento apenas irás existir.

Seja humilde, seja honesto e

valorize primeiramente a vida

que a ti foi dada. Respeite seus

pais independente de quem
sejam pois assim aprenderás a

respeitar o tempo e as pessoas
que em urna sociedade vivem.

Aprenda a valorizar o que
conquistastes com teu suor e

podes dizer que é teu. Aprenda
a se valorizar, aprenda a "ser"
e não "ter". Trace metas, cum
pra-as. Planeje o que desejas
alcançar e estipule datas, faça
acontecer. Engrandeça-se pelo
o que tu és e não pelo o que
tu tens, pois sua personalida
de, teu caráter, tua dignidade
e teu conhecimento ninguém
nunca poderá roubar de ti...

Quer saber? Odeio a hipo
crisia. Odeio a falta de vergo
nha na cara e, principalmente,
odeio quem vive por status.

Repito: odeio a hipocrisia!

Leonardo Sasse,
Escritor

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

aqui moram devem se sentir bem e orgulhosas da
cidade onde vivem. Assim, elas mesmas irão ajudar
a promover Jaraguá do Sul como uma referência

positiva. Os projetos exigirão mudanças de para
digmas, de conceitos de trabalho, reavaliações de

projetos em andamento e atualizações de normas e

do Código Diretor. São osplanejamentos em curto,
médio e longo prazos que irão dar um novo perfil
à cidade, para que Jaraguá do Sul seja apresentada
como efetivamente uma cidade moderna, inova
dora e que oferece qualidade para quem mora ou

trabalha aqui.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlos Prates
Você decide

Já falei aqui do livro que foi escrito por urna en

fermeira australiana e que faz enorme sucesso

na Europa: "Os cinco maiores arrependimentos na
hora da morte". Esse livro resultou da conversa que
a enfermeira BrownieWare manteve durante lon
go tempo com pessoas internadas na UTI e todas
sabendo-se sem esperanças do ponto de vista da
medicina, sabiam que iammorrer logo.

Brownie sentava à cabeceira da cama e conver

sava longamente com os pacientes, devem ter sido
conversas muito interessantes, afinal, quando as

pessoas não têm mais nada a ganhar ou a perder
tornam-se, finalmente, elas mesmas ...

Pois bem, a primeira das lamentações, o arre

pendimento mais freqüente de todos os pacientes
"condenados", era - "Não ter vivido aminha vida, a
vida que eu queria ter vivido, mas ter vivido a vida
que os outros esperavam que eu vivesse". Exata-

.

mente corno a maioria, uns perfeitos idiotas ... Vivo
dizendo nas minhas palestras que se o que tivermos
na cabeça for algo dentro da lei e da ética, nada a

obstar, é só fazer. Ah, é? Então, tente para ver, tente...
Mas o de que agora quero tratar é do segundo

maior arrependimento das pessoas na hora da
morrer. É simplesmente o seguinte: - "Eu gosta
ria de não ter trabalhado tão duro". Veja como as

pessoas se enganam até mesmo na hora de morrer.
Trabalhar duro nunca foi danação à vida. Trabalhar
só por dinheiro, só pelo salário, sim. Aí é falta gra
ve, aí a pessoa vive no inferno.

Além disso, o trabalho é o melhor e talvez u

único e formidável anestésico para a consciência
humana da finitude, da morte. Enquanto estamos
envolvidos com alguma ação, o relógio para, não
envelhecemos, ficamos absortos, envolvidos, vi
vos, titânicos. Trabalhar duro é sinônimo de pai-

xão. Ou de burrice, aí você vai decidir por você.
Mas a culpa não será do trabalho.

Alambrado
Um desses caras conhecidos da televisão disse

uma frase que me soou interessante. Ele disse que
hoje "derrubaram o alambrado", querendo dizer que
hoje todos são iguais,misturados, que desapareceram
as diferenças... Só porque ele quer! Quem se respeita
mantém distância dos lixos humanos, dos que não
fizeram um mínimo de esforço "próprio" para me

lhorar na vida, para ilustrar-se em todos os sentidos.
O "televisivo" está errado, o alambrado continua forte
e rígido, cada macaco deve ficar no seu devido galho,
era só o que faltava. Já bastam as viagens de navio...

Elas
Ainda bem. Diz a pesquisa que na década de

1970, a média de filhos da mulher brasileira era de
5,7 filhos. Um horror. Nenhuma mulher, jamais,
quis ter vários filhos, nenhuma, jamais. As coita
das não se podiam defender dos machos insen
síveis e buscadores de prazer a qualquer custo ...
Para esses, o problema é da mulher. Hoje, a nata
lidade média das mulheres do Brasil está em 1,95
filhos. Civilização, finalmente. E cada vez se casam
mais tarde. As inteligentes, pelo menos ...

Falta dizer
Deus me livre com pessoa grossa, e garotas

mais ainda. Dia destes, urna jovem, feia corno ba
ter na mãe, dizia na passarela das candidatas a

título na televisão que - "Ah, o que eu tenho que
dizer eu digo na caramesmo ...

"

Então, vou te dizer
do mesmo modo: - Tu não tinhas amenor possibi
lidade de ganhar! Entendeste, grossa?

Fale conosco

.iI-
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Soprando velas
Nesta sexta-feira, o
deputado estadual
Carlos Chiodini está de
aniversário. O mais jovem
parlamentar catarinense
completa 31 anos. De

presente antecipado,
assumiu a liderança
da bancada do PMDB
naAssembleia.

Domínio
O site da Câmara de
Vereadores de Jaraguá
do Sulmuda de domínio

hoje e passa a ser
encontrado através
do endereço www.
jaraguadosul.sc.leg.
br, perdendo o 'gov'
que antes direcionava
o internauta à página.
Segundo a diretora
de Comunicação,
Carolina Tomaselli, a
mudança fortalece a

independência entre os

poderes e toma isso mais
visível para a população.
Além disso, o site deve
passar em breve por
.outrasmudanças.

Transparência
CarolinaTomaselli,

.'diretora de Comunicação
da Câmara, está
trabalhando em uma

monografia de pós
graduação. A jornalista
decidiu fazer uma

pesquisa sobre as leis
de transparência e com

base nisso analisar em

que grau o conceito
está sendo respeitado
pelo Poder Legislativo
jaraguaense, Com base
no estudo, Carolina

, deve sugerir mudanças
aos vereadores.

Medindo força
Primeiro vereador eleito

pelo PSDC, Iocímar
Lima se aproxima
cada vez mais da
base governista. Tem
participado de diversos
trabalhos na companhia
de Eugênio Juraszek
(PP) eIoão Fiamoncini
(PT). O primeiro grande
teste do governo na
Câmara deve acontecer
nomês de abril quando
o Legislativo deve
receber os primeiros
projetos de impacto.

www.ocponline.com.br

Plenário
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Mudanças na Saúde são avaliadas
"' Tereadores da base aliada, o prefeito
V Dieter Ianssen (PP) e o secretário de
Saúde, Adernar Possamai (DEM), se reu
niram a portas fechadas no fim da tarde
de quarta-feira. O assunto girou em tomo

das dificuldades enfrentadas pela popu
lação que procura o sistema público de
saúde. O encontro foi uma solicitação do
vereador João Fiamoncini (PP), que nesta
semana, acompanhado de Eugênio Ju-
raszek (PP) e Iocimar Lima (PSDC), visi
tou sete postos de saúde do município e

ouviu diversas reclamações.
.

O grupo fez um relatório dos proble
mas verificados e, já no início de feverei

ro, o próprio prefeito passou pelas uni
dades, detectando outras tantas falhas.
Na manhã de ontem, uma nova reunião

'aconteceu, dessa vez entre Dieter Ians
sen, O secretário da pasta e o vice, Jaime

Negherbon (PMDB). Algumas decisões consultas e exames comprados para de
foram tomadas e devem ser colocadas safogar a fila que chega a cinco mil pes
em prática ao longo das próximas. se- soas. Além disso, haverá remanejamento
manas. Segundo Possamai, está sendo de pessoal e mudanças no sistema de
avaliada a possibilidade de contratação agendamento de consultas.
em regime de urgência de médicos para O objetivo é evitar a formação de fi
atuar nos postos. Estes profissionais se- las durante a madrugada. Na próxima
rão contratados temporariamente como semana, Possamai entregará também
acontece no setor de Educação. Para um relatório ao promotor Ricardo Vivia
atender a demanda de hoje, pelo me- ni, sobre o cumprimento da jornada de
nos cinco médicos devem ser chama- trabalho por parte dos médicos, um pra
dos, mas o número tende a aumentar já blema que vem sendo ignorado desde

que no início de abril cinco novos postos 2006, quando a Prefeitura e o Ministério
serão concluídos. Ao mesmo tempo, o Público assinaram um Termo de Ajus
edital para concurso público está sendo tamento de Conduta (TAC), prevendo a

confeccionado e uma das principais de- implantação de ponto eletrônico em to

mandas da categoria, o reajuste dos sa- dos os postos. Melhorar o atendimento

lários, está sendo avaliada através de um
.

no setor é, sem dúvida, um dos grandes
estudo de impacto financeiro. Outras desafios do governo e, não por acaso, é a

. medidas serão o aumento do número de principal reivindicação da sociedade.

DNULGAÇÁO

Experiência alemã
Vereador Eddy Eipper (E) e prefeito Luiz Carlos
Tamanini conhecem experiência alemã no setor de
destinação de lixo. Eles visitaram várias empresas e

tiveram contato com diversas soluções. Na próxima
semana, grupo deve fazer balanço da viagem.

Buscando soluções
Prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB), segue na
Alemanha, acompanhado do vereador Eddy Eipper (PSDB)
e de comitiva da Agência Intermunicipal de Saneamento.
O grupo deve retomar ao Brasil neste sábado. O objetivo. da
viagem é trazer para o Estado alternativas para a destinação
de resíduos sólidos. Entre as visitas e reuniõesjá realizadas,
estiveram com representantes daWWZ-BD, em Berlin,
especializada em intercâmbio entre empresas e órgãos
públicos do Brasil e da Alemanha.

--".,--

·sthemart®
IDIOMAS I one

www.lhesmarloneidiomas.com.br
alendimento@thesmartoneidiomas.com.br

IIIIIthesmartoneidlomas

EncontroDuas partes
"Tem que dar um basta
nisso", foi a afirmação
do vereador João
Fimaoncini (PT), ao
verificar as dificuldades
encontradas pela
população que procura
atendimento
nos postos de saúde.

Mas, se o Poder Público

precisa fazer o dever de
casa, o petista chama a

atenção também para
a irresponsabilidade
de alguns pacientes.
No ano passado, 1.547
pessoas faltaram as
consultas sem dar
um aviso prévio.

O PP promove encontro
na próxima segunda
feira, às 19h30, no Saint
Sebastian. São esperados
mais de 100 filiados na

primeira grande reunião
da sigla depois da
vitória de Dieter Janssen
em outubro passado.
Segundo o presidente do
partido, Ademir Izidoro,
será uma preparação "

para a convenção
municipal, marcada para
abril. Deputado Ioares
Ponticelli, presidente
estadual do PP e da
Assembleia Legislativa,
já confirmou presença.

Na Justiça
Em clima de eleição, o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais promete endurecer o
discurso contra o governo em relação ao corte de

insalubridade e periculosidade. Advogados preparam
ação que deve ser aberta na Justiça do Trabalho.
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Prefeitura pretende
captar R$ 90milhões

"mesmo que aqui na cidade a

gente precise de mais", disse. Por
outro lado, a própria Prefeitura
deve ter cuidado com o número

No momento, as secretarias de pedidos, pois o governo está

relacionadas às áreas dos pro- fornecendo, neste momento,

jetos - como de Educação .e de apenas os recursos para a exe

Saúde - estão fazendo o levan- cução das obras. "Nós temos seis
tamento dos locais em que as postos de saúde sendo constru

obras serão realizadas, como ídos e vamos pedir mais um ou

mapeamento de escolas e ruas dois apenas, porque ainda temos
para pavimentação. Após essa que contratar os médicos desses

etapa, as secretarias farão o novos postos, e depois tem ama

cálculo do orçamento para en-
.

nutenção, tem contas de água e

tão inscrever. as propostas. "Por luz, e isso é tudo responsabilida
exemplo, esse ano o governo de do município", contou
federal liberou a construção
de quadras de esporte cobertas

para escolas com mais de 100

alunos e, até o momento, iden
tificamos três no município. A
Secretaria de Educação está ve
rificando se existem mais", dis
se'o diretor.

Ainda sobre as caracterís-'
ticas do PAC 2, Antônio da Luz

explicou que o governo permitiu
apenas a inscrição de um pro
jeto para construção de creche,

Projetos para creches e postos de saúde
estão sendo elaborados pelas secretarias

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

APrefeitura de Jaraguá do Sul
tem até o dia � de abril para

inscrever projetos de obras

para Q município na segunda
chamada do Programa de Ace- .

leração do Crescimento (PAC)
2. Em janeiro,. durante encon

tro nacional dos prefeitos, a

presidente Dilma Roussef (PT)
apresentou o que esta parte do
PAC irá custear e os valores, um
total de R$ 3 bilhões para todos
os municípios.

Segundo � Q responsável
pelo escritório de projetos da
Prefeitura, Antônio Carlos da

Luz, a Administração pretende
inscrever propostas que juntas
poderão somar cerca de R$ 90
milhões. "A gente inscreve, mas
nem tudo será selecionado",
ponderou.

Temos' seis postos
de saúde sendo
construídos.

Vamos pedir mais
um ou dois.

Antônio da Luz,
Setor de Projetos

Secretaria de Urbanismo

• Pavimentação de vias estruturais

(que já foram abertas e que fazem a

ligação com outros bairros e possuem

tráfego de ônibus)
• Povírnentoçõo de ruas, de projeto
encaminhado pela gestão anterior, mas

que precisou ser readequado segundo
exigências do governo federal e da Caixa e

será inscrito na segunda chamada do PAC 2

u.."u.""a,u Municipal de Esportes
de um centro

Sp.IP....."'.f:9.11'ia. de Educação
de um Centro de

Educação Infantil (CEI)
• Novas quadras de esporte cobertas em

escolas com mais de 1 00 alunos

Secretaria de Saúde

• Um. ou dois novos postos de.soúde
Samae

• Ampliação da rede de esgoto e água

Projetos em andamento
Todos os projetos já con

tratados pela gestão anterior,
.

referentes à primeira chamada
do PAC 2 em sua maioria, serão
concluídos. Apenas um projeto
precisou ser readequado e será
inscrito pela gestão atual na se

gunda chamada' do programa.
É o que pretende pavimentar
26 ruas estruturais do municí

pio. Os recursos, no valor de R$
57 milhões, já estão protocola
dos no Ministério das Cidades.

Os projetos já em andamen
to receberam cerca de 40 mi
lhões do governo federal para a

execução. O valor corresponde
às obras de construção de um

condomínio de 240 apartamen
tos. no Bairro Ribeirão Cavalo;
de duas creches, uma nó LQ
teamento Firenzi, Bairro Tifa
Martins e outra no Bairro Ami
zade; 14 obras de contenção de
encostas, pavimentação de ruas
no Bairro Santo Antônio e uma

Praça dos Esportes e da Cultura
(PEG), no BairroVila Lenzi.

Já através de financiamento

pelo programa Badesc Cidades
Juros Zero, do governo estadu
al, a gestão passada deu início à

construção da ponte que ligará
as ruas Walter Marquardt, no

Bairro Rio Molha, a João Carlos
Stein, 1).0 Iaraguá Esquerdo e às
obras de recapeamento asfáltico
de 14 ruas, sornando um investi
mento de cerca de R$ 15milhões,

Qualidade de águade
[araguá do Sul é satisfatória
Um estudo realizado pela

Fujama (Fundação Jaraguaense
do Meio Arnbiente), em parceria
com outras entidades, como Sa
mae e Defesa Civil, revelou que a
qualidade da água de oito rios de
Iaraguá do Sul pode ser conside
rada boa ou regular. As amostras
foram coletadas em dez diferen
tes pontos nos rios, sendo que
o rio Itapocu, por sua extensão,
teve três pontosde coleta.

Os rios analisados foram o

Itapocu, Iaraguá, Iaraguazínho,
Rio da Luz, Rio do Cerro, Rio Mo
lha, Ribeirão Grande do Norte e

Itapocuzinho.
O resultado desse trabalho,

iniciado em maío do ano pas-
-

sado e que levantou dados até
. novembro, foi apresentado pela
bióloga Fernanda Bachmarm,
representante da Fujama no

Comitê Bacia Itapocu, duran-.
te Assembleia Geral do comitê,
na tarde de ontem, na sede da
Arnvali (Associação dos Municí

pios doVale do Itapocu).
"Levando em conta as ca

racterísticas de Jaraguá do Sul,
principalmente por sua atividade
industrial, o resultado do estudo
foi considerado satisfatório", .dís
se a bióloga, durante a apresen
tação. Entretanto, de acordo com
_fernanda, a água não pode ser

considerada boa para consumo

ou para banho. "O nosso estudo
avalia a qualidade da água em

si, suas características próprias",
disse. Para essa avaliação, a equi
pe utilizou o sistema IQA, Índice
de Qualidade da Água, que clas
sifica o material em ótimo, bom,
regular, ruim e péssimo.

A aplicação prática dos re

sultados desse primeiro le
vantamento poderá ser feita

futuramente, inclusive com a

ampliação dos pontos de cole

tas, abrangendo rios da bacia

hidrográfica dei Itapocu, que
compreende municípios vizi
nhos como Massaranduba, Co
rupá, Guararnirirn e Schroeder.
O estudo para a qualificação da

água levou em consideração pa
râmetros como turbidez, nível

. de coliforrnes fecais e de fósforo

presentes. Com um aprofun
damento em cada parâmetro,
os biólogos poderão identificar

- atividades próximas aos rios que
podem influenciar na qualidade
daquelas águas.

Após a apresentação dos re

sultados, a bióloga sugeriu ao

comitê que desse sequência a

esse acomparIhamento, atra

vés da implantação de sensores
sem fio para monitoramento
em tempo real.

I

I

1

LÚCIO SASSI

AVALIAÇÃO Jaraguá foi wn dos dez rios que
tive� a qualidade das águas monitorada

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

Renovação de Licença Ambiental de Operação

RF Reflorestadora Ltda torna público que requereu à Fundação do
Meio Ambiente (FATMA) a Renovação de Licença Ambiental-de Op
eração para a atividade de Florestamento e Reflorestamento de Es

pécies Arbóreas - IN n? 20, localizada à Rodovia BR 280, Km 40, sI
n°, Bairro Poço Grande, Araquari, Santa Catarina.

.

Foi determinado Relatório Técnico Florestal para comprovação do
efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabelecidas
na Licença Ambiental de Operação.

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001 - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: + 55 4832161700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br
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Lfmpeza urbana

Para dar um fim ao

que está acumulado
Guaramirim reinicia amanhã o Programa
Bota-Fora. Primeiro bairro será o Imigrantes

GUARAMIRIM mas", comentou.
Natália Trentini Para a dona de casa, Rafaela

Vieira, 27 anos, a medida é im-

Nem sempre é fácil jogar fora portante, pois ajuda a prevenir o
materiais que perdem a utili- descarte incorreto. "Isso incentiva

dade dentro de casa. Normalmen- osmoradores a limpara casa, evita
te o entulho se acumula no terre- enchentes e acidentes, pois quan
no ou acaba sendo descartado de .do têm entulhos nas ruas a crian-
forma incorreta. Para evitar esse

problema, a Secretaria de Infra
estrutura de Guaramirim retoma

amanhã o ProgramaBota-Fora:
O recolhimento de materiais

dessa vez será no Bairro Imigran
tes.A ação foimuito bem recebida

pelos moradores do bairro, como
o vigilante Edson Dacoregio, 29

anos, que aprova a iniciativa. "O

pessoal deposita isso na rua, deixa
o bairro feio e pode trazer proble-

çada sempre quer brincar", disse.
Serão recolhidos móveis ve

lhos, colchões, restos de constru

ção e outros entulhos. A equipe
passará pelo bairro a partir das 8h
e osmoradores devem depositar o
material em frente à casa. Os resí
duos orgânicos serão encaminha
dos paraumterreno da Prefeitura,
e outros materiais encaminhados

para ferros velhos ou empresas de

reciclagem.

Esse trabalho deve acontecer

semanalmente, sempre em uma

localidade diferente. "Estamos de
finindo um calendário com as as

sociações emoradores, mas nossa
ideia é trabalhar a conscientização
dos moradores porque este servi

ço mão é uma responsabilidade
do Poder Público", afirmou o se

cretário da pastaDiogo Junckes.

Coleta de lixo
Nas últimas semanas, alguns '

bairros do município registraram
uma demora na coleta de lixo.

Segundo lunckes, a empresa con
tratada alegou falta de pessoal e
falhas com equipamento.

Outro problema seria uma dí
vida deR$l,4milhão deixada pela
última administração. "Essadívida
existe, está sendo estudada para
ver de que forma esse repasse será
feito, mas isso não deve atrapalhar
o serviço", explicou Iunckes,

LÚCIOSASSI

LIMPEZA
Edson

prepara o

material

que será
descartado
no sábado

Instalação da rede de esgoto
Obras na João [anuário recomeçam

Só falta parar de chover para
que as obras de ampliação da rede
de esgoto da Rua João Januário
Ayroso, em Iaraguã, recomecem.
A segunda etapa da instalação da

tubulação será subdividida em

três partes. A primeira delas, com
prazo de três dias para execução;
a segunda, que será realizada en
tre a rua de acesso ao Juventus e

a ponte da Argi, cujo tempo es

timado é de nove a dez dias e a

terceira, do trecho da ponte até o

final da via e que deverá levar 16
dias para ficar pronto.

Na próxima semana também
têm início outros três pontos de
obras de implantação da rede de

esgotos. Nas ruas Herrnílio Mafra
Cardoso, Nelson Nasatto e Silvi
no Stinghen, a previsão é de que
fiquem prontas, caso não chova,
num prazo de 30 dias.

Na sequência, as obras conti
nuam nas ruas José Emmendoer
fer, Eleonora SatlerPradi, Conrado
Riegel, Herrnílio Mafra Cardoso,
Adolfo Scani,ManoelPovoasFilho

,
e Amazonas. Durante a realização
dos serviços: as vias ficarão IC()Ill-1

pletamente interditadas das 8h até
as20h30.

Segundo o diretor do Samae,
Ademir Izidoro, será dada priori
dade para a conclusão das obras
da Rua João Ianuárío Ayroso,
Para atingir os 80% de cobertura
da rede de esgoto na cidade, o Sa
mae abrirá nova licitação, aprincí
pio110 valor de R$ 3 milhões, para
a realização das obras de implan
tação das redes de esgoto nosbair
ros São Luiz eTifaMartins. Segun
do Izidoro, o projeto a ser licitado

já está em fase de elaboração.

Marisol não se enquadra
"-

às crfticas do Sindicato
A empresa têxtil Marisol

realizou ontem uma coletiva

para a imprensa para mostrar

as condições de trabalho dos
funcionários e também para re
velar um posicionamento sobre
a possibilidade de paralisação
nesta sexta-feira, através do Sin
dicato dos Trabalhadores nas

Indústrias doVestuário.
A entidade da classe pede

por tratamento digno aos fun
cionários pelos chefes, abran-

/ damento de produção exces

siva, erradicação do assédio
moral, melhorias no atendi
mento ambulatorial, melhoria
de condições de trabalho quan
to àmovimentação repetitiva e

calor excessivo, entre outros.

"Não é o sindicato que está in

satisfeito, são os trabalhadores.
Tivemos paralisação em outras

empresas, mas chegamos a urn
entendimento. Os funcionários

querem urnmelhor salário", ex
plicou o presidente do Sindica
to, Gilda Antonio Alves.

O gerente de Recursos Hu

manos, Sérgio Luiz Conrad

informou que as críticas apre
sentadas pelo sindicato não
condizem com a realidade da

empresa. "Nos afetamuito co

locar essas questões de forma

padronizada, existe urna mo

vimentação do setor e o que
preocupa é que as propostas
não representam nossa reali
dade", afirmou

O presidente da empresa,
Giuliano Donini, disse que
esse não é o momento para
esse tipo de discussão. "Em

'respeito às leis trabalhistas e

às outras empresas do setor,
não vamos discutir isolada
mente os temas 'da categoria.
Esse é um movimento visivel
mente regionalizado e organi
zado", disse.

A paralisação deve aconte

cer em frente à fábrica, apenas
com a participação dos fun
cionários que concordam com

as reivindicações. "É uma pa
ralisação dentro do que man

da a lei, não vamos impedir
ninguém de entrar na empre
sa", comentou Alves.'

Carnês do IPTU

'Entrega começa na segunda
Os carnês do IPTU de Ja

raguá do Sul começam a ser

distribuídos a partir de segun
da feira para 49,5 mil mora
dores. Eles serão encaminha
dos pelos Correios. No caso

� do contribuinte não receber
o carnê na sua residência até
31, de março deve solicitar a

segunda via diretamente no

Setor de Tributação da Prefei
tura de Iaraguá do Sul ou pelo
site da Prefeitura (www.jara
guadosul.sc.gov.br) até o dia
10 de abril. Mais informações
podem ser obtidas através do

telefone 0800-6433210.
O pagamento à vista ga

rante um desconto de 18%. O
valor também pode ser parce
lado em até oito vezes, desde'
que a prestação não seja in
ferior a R$ 45,50. Neste caso, '

também é concedido 12% de
desconto a quem está em dia.
O pagamento do IPTU é aceito
em qualquer agência bancária
da cidade, lotéricas ou super
mercados conveniados com a

Caixa Econômica Federal até o

dia do vencimento. Após esse

prazo, somente na CEE

Falta de alvará

Vigilância fecha academia
Uma academia de ginás- as condições de higiene. Ou

tica de Iaraguá do Sul foi in- tras três academias receberam
terditada pela Vigilância Sa- recomendações e sete não
nitária por falta de alvará de apresentaram problemas. O
funcionamento. A operação diretor daVigilância em Saúde
de vistoria dos 11 estabe1eci- da Prefeitura, Jackson Alberto
mentos, realizada em parceira Jacobi, informou que verifica
com o Conselho Regional de ções de rotina serão feitas em

Educação Física durante' a se- outros segmentos de ativida
mana passada, visava também de, porém não divulgou deta
a verificação de registros dos lhes para não comprometer o
profissionais responsáveis e trabalho da equipe.
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EducaçãQ
Sonoridade
paeao
aprendizado
JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

integrante do
Conselho de Edu

cação do Distrito

Federal, Marisa

Araújo Oliveira,
stará hoje em

Iaraguá do Sul para um debate
sobre a obrigatoriedade do en

sino da música nas escolas. A

proposta da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul e da Secre
taria Municipal da Educação
é informar e discutir a imple
mentação com a comunidade.
O evento acontece no Museu

Histórico Emílio da Silva, a par
tir das 19h30.

"Já temos a lei, então as

escolas tem que se adequar.
Hoje, há escolas privadas que
oferecem o ensino da música,
mas quem está no ensino pú
blico não tem esse direito. Não
é justo", afirmou o presidente
da Fundação Cultural, Leone
Silva. A lei nO 11.769 foi apro
vada em 18 de agosto de 2008 e

deveria ter entrado em prática
no período de três anos, mas o

prazo foi estendido.
De acordo com o secretário

municipal de Educação, Elson
Quil Cardozo, existem escolas

Fundação Cultural
de Jaraguá do
Sul e Secretaria

Municipal
de Educação
promovem

debate sobre a

obrigatoriedade do
ensino da música

na cidade que oferecem o en-da disciplina de Artes.
sino da música por iniciativa Na opinião de Cardozo, que
própria. Contudo, a educação - também é mestre em Educa
musicalnão acontece de forma ção, a música contribui para
efetiva, pois há deficiência na o aprendizado e o desenvolvi

formação dos professores de" menta intelectual da criança.
artes e a lei não é aplicada inte- "É um dos instrumentos mais

gralmente, em todas as institui-interessantes, em termos didá

ções da cidade. ticos. A compreensão, aprendi-
Com a vinda deMarisaAraú - zagem e a atenção, no caso dos

jo Oliveira, que é especialista alunos com déficit de atenção,
em Planejamento Educacional se tornam melhores", explicou.
para o Ensino Regular, serão A intenção é que o ensino da
esclarecidas as dúvidas sobre a música aconteça em todas as

interpretação da legislação e de escolas, desde o período da

que forma o ensino acontecerá pré-escola até o 9° ano. "Iara
na prática. A proposta é que a guá do Sul já tem uma caracte

música seja abordada dentro rística musical e nós acr.edita- .

mos que a música pode ser um

ótimo caminho para trabalhar
com as. crianças", afirmou.

Segundo Silva, a participa
ção dos pais de alunos é impor
tante para que a lei entre em

prática. "Isso exige um esforço
de todos: escolas, APPs e Poder
Público. Tudo tem que ser fei
to. Uma lei só entra em vigor
quando a população começa a

cobra e a exigir ela", disse. O de
bate tem o apoio da Confedera
ção Nacional de Bandas e Fan-

.
farras, a Associação de Bandas
e Fanfarras do Vale do Itajaí e a

Associação Musical Jonas Alves
de Souza (Arnjas).

EditáI doConc\lltura bate recorde e recebe 154 propostas
Terminado o prazo pára inscrições

do edital03/2012 do Conselho Muni

cipal de Cultural (Concultura), é hora
de contabilizar o número de inscri
tos. Ao todo, foram 154 as propostas
encaminhadas, um recorde histórico
desde 2009, com a criação do Fundo

Municipal de Cultura, que financia
atividades culturais.

De acordo com o presidente, Sid
neiMarcelos Lopes, o prazo estendido
para inscrições - de 17 de dezembro
de 2012 a 25 de fevereiro -, além das

ações de divulgação, oportunizaram
o acesso ao edital. liA informação che

gou aos agentes culturais, culminando
no número expressivo de inscritos",
avalia. Ainda de acordo com Lopes, a
preocupação dos integrantes do con

selho é a de atingir mais promotores
da cultura na cidade, fomentando a

qualidade do material proposto.
O edital 03/2012 disponibilizará R$

1.175.055 desrinados-paia projetos do
Patrimônio Histórico Cultural Edifica
do, Patrimônio Histórico Cultural Mate
rial e Imaterial e demais áreas culturais.
As áreas a serem beneficiadas são mú
sica; teatro e circo; dança; audiovisual;
artes visuais .e artesanato; literatura;
manifestações culturais; patrimônio
histórico edificado; patrimônio históri
co cultural material e imaterial; e artes
integradas. A maior fatia dos recursos

deste edital- R$ 873.744 - será destina
da para projetos de áreas culturais, no
valormáximo de R$ 17mil cada. "outros
R$ 91:311 serão investidos na área de
Patrimônio Histórico Cultural Material
e Imaterial, também com valormáximo

,

de R$117mil cada. Os R$ 210mil restan
t�s serão aplicados em projetos do Pa-

trímônío Histórico Cultural Edificado,
no valot.máximo de R$ 45 mil cada. A

execução das propostas aprovadas fica
rá compreendida ao período de julho a

dezembro.
Mantendo a tradição dos outros

editais, a área de música foi a que
recebeu maior número de propos
tas, -coin 54 inscrições, seguida da de
teatro e circo, com 22 inscritos; ma
nifestações culturais, artes Visuais e

artesanato, ambas com 13 propostas;
literatura, 12; audiovisual, ll; .dança,
nove; patrimônio histórico cultural

material e imaterial, oito; patrimônio
histórico cultural edificado, sete; e ar
tes integradas, com cinco inscrições.

Os projetos passam, agora, por
seleção de, pelo menos, três parece
ristas com conhecimento técnico da

área, sem vínculo com a Fundação,

Concultura ou. proponentes, além de
análise doepmental formada por dois
integrantes da Pundação Cultural e

outros dois do Concultura. Aprovados
nas duas etapas, as propostas seguem
para homologação do conselho, "Todo
este trâmite legal deverá ser finalizado
em meados de maio. A execução dos.

projetos deve ocorrer de junho e de
zembro", calcula.

Um outro edital de-apoio e financia
mento de atividades culturais deve ser

lançado ainda este ano, de acordo com

Lopes. Outrameta é a realização de um
curso de capacitação para a elabora
ção de projetos, o que deve facilitar a
vida dos proponentes. Em quatro anos

de existência, o Concultura, através do
Fundo, financiou mais de R$ 3;3 mi-

.

lhões em 264 projetos, o que representa
umamédia de 66 por ano.
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INSTITUTO DE ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3370-1867
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Por Fernanda fock,
acupunturista e

naturóloga _

Abrana 100029

nalurologiajaragua.blogspot.com

e moxabustão por um período
de dez semanas apresentaram
melhora na morfologia dos es

permatozóides,
.

consequência
demaior fluxo sanguíneo testi
cular, e maior concentração de

agentes antioxidantes no sê
men. Na China, a Universidade
de Shangai realizou um estudo

parecido, que constatou tam

bém um aumento do número
de espermatozóides sem defei
tos estruturais. A infertilidade é
um assunto bastante atual, am
plo e muito discutido na área da
saúde. As terapias integrativas e

complementares, como a Acu

puntura, podem ajudar o casal a
realizar o sonho de serem pais e

aomesmo tempo cuidar da saú
de. A saúde é o maior bem que
podemos deixar para as -próxí
mas gerações.

atingindo também 30%, de uma bém um fator relevante para
combinação de ambos os par- a fertilidade do casal. Aos 35
ceiros em 30% dos casos e este- anos, a fertilidade da mulher é
rilidade sem causa aparente em metade da que era aos 25 anos,
10%. Nos homens, a infertílída- aos 40, a fertilidade reduz para
de está relacionada a alterações ametade do que era aos 35. Ou

genéticas ou mesmo idíopátí- seja, quanto mais passam os

cas, ou seja, desconhecidas pela anos, maior a dificuldade de
medicina, varicocele, alterações engravidar.
hormonais e quimioterapia. En- Casais que desejam engra
quanto nas mulheres, as princi- vidar podem se beneficiar da
pais causas são miomas, endo- acupuntura. Um estudo realiza
metriose, ovários policísticos, do na Cornell University e Me

alterações hormonais que po- ridian Medical, em Nova York,
dem influenciar na regularidade e publicado na revista médica
da ovulação e lesões nas trom- Fertility e Sterility, constatou

pas. Fatores externos também aumento dos índices de gesta
podem interferir, em ambos os ção com o uso da acupuntura
sexos, como fumo, obesidade, em mulheres que se submete
uso abusivo de álcool, drogas ou ram a FIV (fertilização in vitro),
infecções 'sexualmente trans- de 42,5% em relação ao grupo
missíveis. que não usou a acupuntura. A

A idade da mulher é tarn- acupuntura estimula a libera-

ção dos principais hormônios
relacionados à fertilidade, as

sim como de substâncias que
regulam ciclo menstrual e ovu

lação. Foi constatado, neste

mesmo estudo, que a técnica

pode reduzir o estresse, aumen
tar o fluxo sanguíneo para os ór
gãos reprodutivos e normalizar
a ovulação. Além disso, é bené
fica em casos de endometriose,
melhorando a qualidade do en
dométrio, local ao qual o em

brião adere após a concepção.
Outro estudo publicado, da

Universidade Federal de São

Paulo, demonstrou que a acu

puntura e a moxabustão - téc
nica oriental chinesa - podem
auxiliar no tratamento da in
fertilidade masculina. Homens

que se submeteram a duas ses
sões semanais de acupuntura

A acupuntura, utilizada de
forma isolada ou associada a

outras técnicas de reprodução
assistida, é uma grande aliada

para a fertilidade. Dados de
monstram que a técnica au

menta em 50% as chances de
casais que desejam engravidar.

A gravidez depende do su

cesso de uma série de meca

nismos complexos, biológicos
e fisiológicos, que nem sem

pre ocorrem como o desejado.
As recentes estatísticas mun

diais a respeito da infertilidade
mostram que cerca de 20% dos
casais com idade reprodutiva
possuem dificuldade para en

gravidar.
São diversas as causas da

infertilidade, que podem ser

de origem feminina, atingin
do 30%, de origem masculina,

Tudo ótimo!

Drinques sem álcool
Ótima opção paramulheres grávidas

_ A� Batida de morango_.Ã - . 350g de morangos
1/2lata de leite condensado líght
2 xícaras de chá de águamineral com gás
Gelo picado .

Bata tudo no .Iiquidificador e sirva em
seguida.

_'

u

Mojito
8 folhas de hortelã
1/2limão
Bastante gelo
Água com gás ou água citrus
Açúcar a gosto

Coloque em um copo "long drink"
o limão, a hortelã e o açúcar. Macere\

até extrair o caldo do limão, como
.

para ummojito normal. Acrescente
o gelo e coloque a água gaseificada
até completar o copo, depois é só
mexer com uma colher. A diferença
aqui é que em lugar do rum,
coloca-se a água com gás ou citrus.
Capriche na hortelã e no gelo para refrescar.
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Ga deJa uá
Na seção Garota do Dia, o ensaio publicadono site da revista
Maxim, nesta quarta, é o mesmo de sua edição de maio de
2012, onde NádiaVieira também foi a Garota do Mês. Como

sabemosque poucos tiveram acesso à revista originalmente,
compartilhamos o link para quem quer conferir a belamusa que é
estamodelo jaraguaense. Acessem: bit.ly/WUwNsf.

No freezer
Equipe do Sam'Bar manda avisar: o cardápio de cervejas da
casa deu uma flexionada, agora conta também com Antarctica e

Original para servir em garrafas de 600rnl. Cheers!

Amiguinhos
Amanhã tem mais uma feirinha de adoção daAjapra, na Praça
Ângelo Piazera. O evento começa às 9h e vai emmodo non-stop
até as 14h.

UFC VS Ja�aguá
Confirmado o evento, ficam as perguntas: como você, cidadão,
vai contribuirpara que a cidade seja considerada modelo
pelos organizadõres de eventos, para que possamos atrairmais
realizações deste porte? E como você, empresário, vai aproveitar
esta ocasião para oferecer novos serviços e oportunidades à
cidade? O UFC vai atrair os olhos do mundo para Jaraguá do
Sul, temos uma chance de ouro nas mãos para promover o
crescimento de nossa cena de turismo, lazer e entretenimento.

* Sacramentum Pub, por causa
do ambiente, da cerveja gelada,
dos amigos e da música;Point
Butguer (Guaramirim), pela
maionese caseira maravilhosa deles;
Diui (Guaramirim), porque todos os
sábados e domingos queminha mãe

não está em casa é o lugar responsável
pelaminha alegria na hora do almoço.

Júlia Ossowski, 19 anos

ERICDELIMA

o belo sorriso de Gardania
Priscila ilwninando a área
VIP do London Pub
...................................................................................

:...

Aos caminhantes
o primeiro dos dez passeios agendados
no calendário deste ano do Programa
Caminhos doVale acontece neste

domingo, na localidade de Ribeirão
Rodrigues, no Jaraguazinho. Foram
disponibilizadas 96 vagas e as inscrições
devem ser feitas pelo telefone 3275 2734
ou via contato@vivendoturismo.com.br.
O custo é de um quilo de alimento não

perecível, são disponibilizados dois guias
de turismo e transporte - dois ônibus
sairão às 8h da PraçaÂngelo Piazera.

ERIC DE LIMA

Jéssica Torsami marcando
presença na Reabertura 2013

da Patuá Music ao embalo da

dupla Dany & Rafa
...................................................................................

" Uma pessoa se torna uma

pessoa por causa das outras.
Provérbio lulu ,,

Oh yeah: Thais Carolini e Richard
Zehnder posando para shot especial
na pista do Epic Concept Club
...................................................................................................{

Hoje a noite
. • 22h'- Díscotecagem SóVrn.il' D].Deco com Funk&,$0ulMl;ISic
Local: Blackbírd 147 3275 2398

• 22h - Musica ao Vivo f Shaw com Eneias Raasch e Rubens
Franco
Local: Sam'ber 147 30544841,}.

• 22h - Sacra-FeiraI'Sh0\o\T comVini e.Dudu
Local: Sacramenagn Pub i 47]8321524 .

")1 �

• Sábado 913
• 22h r- MOOM DoséDupla I Showcoma bandaMOOM
Countty e Grupo Sarnl:la Bom
Locâl: MOOMArt n' Musíc, em Iõinville 147 8411 7001

, • 22h - Musica aoVivo f Show com Grupo PorAcaso
Local: Sambar 147 3054 4.848

• 22h - TheWay 2 anos apresenta Leozínho &Pacíorník + DJ
Conrado
Local: TheWay 147 8433 00S3

·22h- Música aoVivo I ShowcomRordak
,

Local: Sacramentum Pub 147 88321524
.;t..

• 22h - Pocket Shaw f Noite de blues com lhe Headcutters
I

Local: Blackbird 147 3275 2398

Domingo 10/3
• 22h - Domingos deVerão / Shaw com Ney Soares e Ali &
Ahuan
Local: MOOMArtn' Music, em Ioínville 147 8411 7001

• 22h - Música aoVivo / Shaw com Toquinho Guedes e Banda
Local: Sambar 147 3054 4848

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES: AnibaMexicanBar·33711160/ConfrariadoChunasco· 32751449/ Espa�Oca· 33709160/ lheliving Restaurante- 33764822/london Pub- 3055 0065/

CachaçariaAgua Doce- 3371 8942/ licoleria - 30540855/MadalenaChopp .Cozinha - 3055 30591MovingUp- 9966 6691 /MrBeef- 9608 21661Patuá Music -3055 0064 /
RoomMusic &Arts- 96541373/SacramentumPub- 88321524/lheWayOub,84330083/UpperFloor- 9915·2239 / DivinoClub - 96444767/ViIIa RestauranteeChoperia - 3275 1277

1.11 li If. "11", I I I.
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BOID dia!
Bom dia, urbe sorriso!Hoje é

sexta-feira, dia 8 de março,
Dia Internacional da Mulher.
Você sabia disso? De nada! O
dia é comemorado pelas lu
tas femininas, conquistas das
mulheres brasileiras, história
da mulher no Brasil, partici
pação política das mulheres e

pelo seu importante papel na
sociedade. Viva elas!E vamos a

mais uma coluna social. Antes,
uma frase para curtir: Dia 8
de março é apenas um dia das

mulheres, isso não basta, todos
os dias são dias de comemorar
e homenagear as mulheres de
nossa vida.

Baby
Nossa, que legalLRenata
e Jeferson Malgarim, da
Clinicorpo, ficaram sabendo

que serão papais. A notícia
correu e deixou o casal em

êxtase, tamanha a felicidade.
Mais felizes também estão
os amigos. Vem chorinho
novo por aí!

Dica
Vai jantar hoje? Que tal unir o -

útil ao agradável? O restaurante

Kantan é dica certa pra você
comemorar o Dia da Mulher.

Lugar aconchegante, de pessoas
bonitas e interessantes, e a
melhor comida japonesa do sul
do mundo. De nada!

3370-3242

Rua Remoido Rau, 696 - Centro - Jaraguá do Sul- se

Moa Gonçalves
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Coluna
MAURICIO HERMANN

PBESENÇ� Nina Camello, presidente da Rede Feminina de Combate ao
Câncer, relUliu as amigas Célia Nagel, Maria Cristina Pavin, Kelly Camello,

Helena Ramos e Nega Schiochet para mesa concorrida quarta-feira, no Kantan

ENTREVISTA O cabeleireiro Alaor Paoletto
rasga o verbo e fala para a Revista Nossa,
edição de março, sobre amigos, o que não

suporta e família. Vale conferir!

Dois anos
Nem precisa consultar aMãe
Dinah pra saber que no sábado
aTheWay vai superlotar. Thiago
Mattos, comandante do pedaço,
traz para celebrar os dois anos
de sucesso da casa a dupla
do Life is a Loop, Leozinho e

Paciornik, além do Dj Conrado.
Certamente será festão.

Fervendo
Jaraguá está em alta. Os
bar-es estão cada vez mais
lotados e agrupam, por metro

quadrado, muita gente bonita
e fervida do high. Adoro
compartilhar boas novis!

Nas rodas
• De Floripa, a bela
Paula Rosa já confirmou
presença na 6a Festa
do Champanhe,
dia 15 de maio.

,

• Não ousem esquecê-
. lo: o meu amigo, Eve
Wodzinski, é o grande
aniversariante de hoje.
Parabéns! O meu desejo
é que você e toda a sua

família sejam abençoados
por Deus e felizes

plenamente.

•.Um perfume que por
aqui ainda é pouco
conhecido, mas que
faz o maior sucesso
nas necessaires dos
americanos e agora deste
colunista é o Blue Chanel!
O mulherio é só elogios.

o
moagoncalves@netuno.com.br

MAURICIO HERMANN

Encontro
Este colunista recebe alguns
chegados para um super
churras na próxima terça-feira,
no Loks, onde comemora,
como manda o figurino, mais
uma edição do "curtir a vida
rodeado de boas companhias".

Verdão
O Palmeiras me decepcionou
mais uma vez na quarta-
feira. Perdeu para o Tigre na
Libertadores. Fim da picada.
Mas como cabrito que é bom
não berra nem na hora da
morte, vou usar, hoje à noite,
a nova camisa do verdão.
Mimo de aniversário do amigo
Paulinho, da Kia. Reage, porco!

Festa do

Champanhe
Já está agendando: será
dia 15 de maio, na Epic
Concept Clube, a 6a Festa
do Champanhe. Evento
que reunirá 300 mulheres

empresárias, profissionais
liberais e destaques de nossa
região. A promoção é da
Revista Nossa, Moa Gonçalves
e tem o apoio de O Correio do
Povo. Anotado?

Park
As reservas para domingo no

Restaurante Park Aurora estão

quase esgotadas. Também
pudera, o lugar está um show
e até parece o éden. De cair
o queixo. Entãó, darlings, se
estiverem preparando algo
para seu fim de semana,
corram! Ou ligue 3376-1084.

Bill Bird
A Epic Concept Club será

palco de um acontecimento
único em nosso calendário
social festeiro. Dia 23 de

março, os caps Nando
Raboch, Rodrigo e Eduardo

Fogaça agitam a juventude
dourada de nossa urbe com

uma super festa, leia-se anos

70 & 80! Presença musical da
banda Bill Bird, de Balneário
Camboriú, amelhor banda
cover de Santa Catarina, e os

top DJs da cidade, NeniWolf e
Macarrão. Vai perder?

"
Se o horário
oficial é o de

Brasília, por que
a gente tem que
trabalhar na

segunda
e na sexta?

Dorival Caymmi

JOVENS

O bonito
casal
Eloise
Balem e

Deucio
Maesno
concorrido

happy
hourdo

Madalena

Te contei
• o chef'IulmirRozza,
promove dia 21 de março,
na suaMercearia Dona
Rita, um concorrido curso

de Risotos.Quer saber
mais? Ligue no 3084-3012.

•No próximo sábado,
dia 16 de março, rola em
Massáranduba, no Parque
Municipal de Eventos, a
FestaNacional da Cerveja.
Presença dos grupos Sam
Matino, Talagaço, Os
Baleiros, AlexWillian e

outras atraçõesmuito
bacanas.

• O grupo Desejo
Constante vai sacudir os
esqueletos da moçada no

próximo sábado, a partir
das 20h, na Tapiacaria,
em Schroerder. No
domingo, movimenta
oDomingão Baiúca
do Pieper (Próximo à
Anhanguera). Começa às
16h. Boa pedida para o

finde.

.A Revista Nossa, edição
de março, já está nas
bancas. A capa chama
para matéria do amigo
Lauro de Souza, dono da
Buena Eventos.

• Adote um cão

• Com essa, fui!

J

8 de março
�Dia lnternaclonal

da Mulher,
I

I

I
J
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CrônicaJoão Chiodini,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Quem
conhece o Robertinho, sabe.

Ele não tem vergonha de admitir,
em alto e bom tom, que é totalmente,
incondicionalmente, descaradamente,
dependente das mulheres. A frase de
Robertinho é: "Meu mundo só gira
por causa delas. Elas são minha força
motriz. Primeiro foi minha mãe, agora,
minha esposa".
Robertinho não se envergonha de
assumir seu papel de sexo frágil, por
que ele sabe que, no fundo, lá no fundo,
todo homem é igual. O homem é uma

criança grande que não temmuito jeito
com ,!S coisas mais simples como, por
exemplo, escolher uma camisa.
Até mesmo quando um homem mora

com outro homem, eles precisam
de uma mulher! Seja uma amiga
frequente na casa, a mãe de um deles,
ou uma empregada que quase assume
um papel de babá.
Andressa, a esposa de Robertinho, e'
tantas outrasAndressas que existem no

mundo, esposas oumães de tantos outros
Robertinhos que existem no mundo,

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING Programação de 8/3 a 14/3

• ARCOPLEX 1
• Oz - Mágico e Poderoso - Dublado - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
• ARCOPLEX2
• Tainá 3 - A Origem - Nacional - 14h, 15h40, 17h20
·Inatividade Paranormal- Legendado -19h, 21h30
• ARCOPLEX 3
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado - 14h, 15h40,
17h20

• Duro de Matar - Um bom dia para morrer - Dublado - 19h, 21 h

Novelas
'''"RoORDO CIUUBE - GLOBO - 18H

Cassiano' se desespera quando Duque lhe diz que está em um presídio
de segurança máxima. Ester tenta falar com Cassiano, mas não consegue.
Alberto finge para Dom Rafael que está surpreso com a presença de cristais
de sal no saco dos diamantes. Ester mente para Olívia, diz que Cassiano

ligou e está bem. Cristal demonstra interesse por Cassiano. Dom Rafael

mente para Cristal, dizendo que Cassiano é um marginal e está preso na

delegacia. Dom Rafael convoca Duque para forjar a morte de Cassiano.

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19B
Charlô fala com Dominguinhos como se ele fosse Otávio. Felipe pede

Carolina em casamento e afirma que só se casará por causa do filho. Fábio
e Nando brigam por causa de Juliana. Olívia suspeita que Charlô tenha visto

Dominguinhos, e não Otávio. Roberta não aceita o casamento da sobrinha.

Roberta consegue um comprador para os produtos da Positano. Frô se ani

ma ao beijar Kiko. Zenon se surpreende com a notícia do casamento de Ca

rolina. Vãnia se enfurece ao saber que Felipe vai se casar. Veruska fala para
Nenê que tem uma pista do dinheiro que Vitória escondeu. Dino encontra os

recibos da venda da Positano. Felipe conta para Juliana e Analú que vai se

casar com Carolina.

SALVE JORGE - GLOBO - 21B

Helô diz a Isaurinha que precisa falar com Antônia. Celso fica abalado

com os comentários de Érica sobre sua relação com a ex-mulher. Antônia

pergunta sobre Wanda para Rosângela, mas ela não dá nenhuma informa

ção. Wanda sugere que Zyah e Mustafá estão unidos a Helô, e Russo manda

seus capangas investigá-los. Farid implica com Morena. Berna conversa com
Aisha sobre suas suspeitas. Mustafá decide chamar Wanda para sua casa.

Celso manda flores para Érica. Helâ procura Antônia. Berna e Zyah são fo

tografados pelos capangas de Russo. Berna desconfia de Morena. Pescoço
vai até a laje de Vanúbia. Lurdinha chega com um cordão de ouro e Delzuite

a repreende. Diva tenta descobrir o que Wanda e Russo fizeram contra Luci

mar. Theo afirma a Stenio que não deixará Lívia em paz. Helô avisa a Antônia

que ela pode estar envolvida com os negócios de Wanda. Wanda chega à

casa de Mustafa. Aisha é sequestrada.

* O.l'esumo dos capítulos é de responsabiüdade das emissoras�

Elas
sabemmuito bem disso e, às vezes, dão
um chiliquezinho dizendo: "Se vira! Tenho
que fazer tudo para você, sua.antaõ"
Ah! Esse carinho enigmático! Estará ela
xingando ou disfarçando uma súplica de
"vem cá, me beija"?
Mas todos os Robertinhos sabem que,
na verdade, elas ficam é cheias de

orgulho por serem responsáveis pelo
sucesso, alegria e pela organização da
vida deles.

Claro que aAndressa é daquelas que,
enquanto fala no celular, faz esteira,
ouve música e anota uma receita

que está passando na tevê. Para nós,
Robertinhos, isso parece absurdo. Mas,
para elas, que acordam cedo, vestem
'os·filhos, vestem os maridos, preparam
o café da manhã, colocam o café na

.'

Clique animal

Thinara
encontrou

este cachorro

abandoDado no
BairroVila Nova,

no dia 27/2 e,

como não pode
ficar 'com ele,

espera alguém
interessado na

adoção. Entre
em contato

pelo 8426-
6007.Thinara

assumirá a

castração e as

vacinas

xícara dos filhos, colocam café na xícara
dos maridos, põem umamaquinada
de roupa para lavar, levam os filhos na
escola e vão trabalhar. E o dia sequer
começou! Isso é moleza.
Muitos de nós, Robertinhos, vivemos
dizendo que não entendemos as

mulheres. Claro que não entendemos!
Elas são capazes de fazer tudo (menos
abrir vidro de pepino). O que elas
ainda fazem ao nosso lado? Esses seres

desajeitados, muitas vezes, fora de
forma, preguiçosos e adoradores de
futebol. Realmente não dá pra entender
as mulheres.

Mas, só para deixar registrado, enquanto
Andressa não descobre que Robertinho
mais atrapalha que ajuda, ele pode
dormir sossegado, pois ao se deitar, terá
um lençol cheirosinho e um pijama
passadinho esperando por ele.
Nós, todos os Robertínhos,
agradecemos e parabenizamos todas
as nossas Andressas, Marinas, Marias,
Joanas, Paulas e Sandras. Para mim,
Sandra. No singular.

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook �
da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

Aniversariantes
8/3
Adair F. Grutzmacher
Adriana de Melo
Alessandra Puff
Andrieli dos Santos
Anelore Lenz
Bruno dos Santos
Cristiane A. Lambrecht
Dair M. dos S. Feiler
Daniel R. Behnke
Dorotheia B. Hauck
Edson Spieckert

Letícia Sabatella _ atriz

Marjorie Estiano ._ atriz
Tom Cavalcante· Humorista

Fabiane C. M. Bledon

Henriqge A Reimer
Jean C. Stenghen
Joice 111 Schneider
José E. Torezani
Josélio Dilão de Moura
Jusimara Qoh Stahelin
Luan Otávio de França
Luciana Hauck
Luciane M. Pirassoli
Makeli Pereira

Monica R Volckmann
Neide M. S. A madigi
Nicolas P. Pradi

Rodrigo Hemckmaier

Rogério J. Forte
Sandra M. Noriles
Trande Elentério

Tyago Y. Nunes
Vanderlei A. Gessner
Vanessa P. de Souza
Volnei Mathias

Mauricio S. Dalpiaz Waltraud Kurch
I' I/>tl 1Il1llfildiltiillillllillllllllltJ, 1,11
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Horóscopo
CVl ÁRIES
I· o dia favorece particularmente as

relações de amizade e o convívio
social. Deixe a sua individualidade
de lado e só terá a ganhar. Na vida
a dois, o astral é da maior interação:
aumente o clima de cumplicidade
entre vocês. Cor: vermelho.

TOURO
Quanto maior a sua identificação
com o seu trabalho, maior será
o seu sucesso. Não é hora de se

fechar, ao contrário, é tempo de
se destacar. Não tenha medo dos
desafios no campo afetivo: você pode
surpreender! Cor: marrom.

n GÊMEOS
Fé e confiança: tudo o que você

precisa neste sábado. A Lua revela
a sua necessidade de liberdade e

independência para agir. No campo
afetivo, as afinidades vão falar mais
alto e encontros ao acaso podem
surpreender. Cor: marrom.

CÂNCER
� A Lua aguça o seu lado intuitivo e a

sua consciência crítica, favore
cendo as reformas internas. Fuja
ao convencional e poderá agradar
mais. Este é um dia em que a liber
dade e a confiança vão favorecer o
amor. Cor: pink,

LEÃo
Este é o momento de interagir, trocar
ideias, compartilhar projetas e somar

forças com quem faz parte do seu cír
culo social e de trabalho. O desejo de

compartilhar a sua vida amorosa vai
refletir no relacionamento. Cor: rosa.

VIRGEM
A Lua aquariana revela um certo
inconformismo com seu cotidiano.
É um bom dia para prestar serviços
sociais ou se dedicar a um trabalho
de equipe. No amor, pode ocorrer um
distanciamento emocional. Cor:roxo.

.n.
UBRA
Este é um dia de muita criatividàde!
Quem trabalha com lazer, recreação
ou entretenimento não pode reclamar
da sorte. O astral é dos mais excitan
tes no campo sentimental. Aproveite
para curtir o que a vida oferece. Cor:

preto.

ESCORPIÃO
O foco das suas atenções vai estar
concentrado na família e no ambiente
doméstico. Você pode dar sinais de
intolerância, seja no trabalho ou na

área pessoal. Boa sorte para quebrar
alguns tabus no campo sentimental.
Cor: bege.

SAGITÁRIO
Você estará mais aberto(a) às mudan
ças por necessidade de renovação
em sua vida. Fuja de conceitos pre
estabelecidos - o momento favorece
as transformações. No campo afetivo,
invista no diálogo com quem ama.

Cor: azul-escuro.

Y\_ CAPRICÓRNIO

'p Aproveite o astral para avaliar o que
é realmente importante e o que não
serve mais. Hoje, você terá uma
maior percepção do valor das coisas
e do seu próprio valor. No romance, a

confiança será valorizada. Cor: creme.

.NY'\ AQUÁRIO
A;Y\ Ótimo dia para marcar o seu espaço.

A Lua aquariana traz à tona o desejo
de ser livre para pensar e agir. Já no

campo afetivo, pode ocorrer um maior

desapego ou distanciamento emocio
nai: tenha cuidado. Cor: branco.

PEIXES
De uma maneira ou de outra, você
pode sentir que precisa sacrificar
a sua liberdade. Cuidado para

.

não afastar as pessoas com suas

exigências. O amor deixa a desejar.
Fuja das tentações de um romance

clandestino. Cor: lilás.
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Antes de se tornar proprietária da
MaisonVoilà, a jaraguaenseViviane

Rodrigues Piccinini, 29 anos, já possuía
experiência no comércio. Comunicativa
e bem humorada, ela conta que sempre
gostou de se relacionar com as pessoas,

qualidades que são essenciais para
quem atua nesta área profissional. "Poi
justamente trabalhando naVoilà que

surgiu a oportunidade de adquirir a loja",
relata, explicando que, assim que assumiu

o negócio, realizou algumas mudanças.
"As marcas que comercializamos são

reconhecidas pela excelente qualidade é
extremo bom gosto, porém os preços estão

mais acessíveis", dizViviane.
Para prestar um serviço cada vez melhor
à sua exigente clientela, aMaisonVoilá
oferece um diferencial: o atendimento

personalizado, onde uma vendedora
leva os produtos até a casa da cliente,

oferecendo assim, mais comodidade na

hora de suas compras. "E todas as quintas
feiras, servimos um delicioso chá da tarde

para quem vier à nossa loja conhecer as
novidades.Viviane termina contando

que, em breve, o layout da loja passará a

destacar o seu nome: "Voilà byVivi".

Uma frase que diz multo;

Porque Dele (Deus),
por Ele, para Ele são
todas as coisas"
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Estou ouvindo: Brooke Fraser
Na TV, eu vejo: GNT
Estou lendo: Mentes tranquilas, almas felizes (Joyce Meyer)
Prato preferido: Cozinha mexicana
Uma característica pessoal: Simpática e comunicativa
Eu acredito: Em Deus
Tenho sempre comigo: Alegria
Ah, se eu pudesse: Viveria viajando
Fico feliz quando: Estou com a minha família
Eu não resisto a: Chocolate
Não consigo entender: Como alguém pode ser vegetariano ...

No meu canto eu: Durmo
_ Eu me chateio com: Injustiças
Falta por aí: Educação
Sou ótima em: Fazer as pessoas rir
Sou péssima em: Fazer faxina
Um sonho: Aprender a surfar
Uma lembrança da infância: Subir em árvores
O que espera do futuro: Ter filhos I

Existe receita para a felicidade? Não, porque a felicidade vem de dentro

C A N A l <ll0ll0SAT
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A arquiteta e urbanista Iania Maria
Pereira construiu uma carreira profissio
nal sólida e reconhecida. Formada desde
2001, cursou pós-graduação em Geren
ciamento de Obras, tendo feito estágio no
Escritório de Arquitetura Studio Archea,
em Florença, na Itália. Nos anos em que
atua na área, conquistou diversos prê
mios, entre os quais se destacam o ''Ar

quitetando Docol" e o "Núcleo de Deco

ração do Vale", que lhe oportunizou uma

viagem para visitar empresas moveleiras
na Suíça e a internacionalmente conheci
da Feira de Milão. Vários outros prêmios,
em parceria com empresas moveieiras e

lojas de decoração, possibilitaram a ela
conhecer lugares como Dubai, Copenha
gen, Paris, Londres, Madri e Bilbao, entre
outros, permitindo estender seu conheci
mento e aprimoramento dos vários tipos
de arquitetura e soluções urbanísticas.

Ela conta que anecessidade de se man
ter constantemente atualizada com as ino

vações e tendências do mundo da arquite
tura, design e decoração a torna presença
constante em quase todas as feiras nacio
nais e internacionais do ramo (principal
mente a Feira Anual de Milão). Mas, mes
mo com tanta dedicação ao trabalho, não
deixa de lado a família e a espiritualidade.
Realizada com a profissão e a vida pessoal,
Iania tem um sonho: ver a pequena Maria

Luiza, sua filha, crescer, acompanhando
cada fase de seu desenvolvimento.

A FORMATO D atua há mais de uma
década no desenvolvimento de projetos
arquitetônicos, de interiores, design de
móveis, luminárias e peças decorativas.

Todos os projetos são desenvolvidos emAuto
Cad e apresentados em maquete eletrônica
3D, permitindo ao cliente uma visão real
do ambiente" �Om todos os detalhes que o
compõem, facilitando seu entendimento e

segurança na tomada de decisão.
Uma das características mais importantes da
FORMATO D é a administração de obras na
área da construção civil. O estúdio fornece
móveis, equipamentos e deGoração dos

projetos de interiores. O objetivo principal é
oferecer agilidade, comodidade, conforto e

qualidade, permitindo ummelhor
custo-benefício aos seus clientes.
A FOR.M1ITOD oferece J').tojetos

árquitetônicosém praticamente todos os
segmentos da construção civil: residenciais,
prediais, industriais, corporativos, comerciais

e institucionais, entre outros,garantindo
ót:jgIos resultados. .:

discovery klds

Formação: Arquitetura e Urbanismo, com
Pós-graduação em Gerenciamento de Obras

Função que desempenha: Arquiteta
proprietária da FORMATO D ARQUITETURA

Estou lendo: Nos bastidores da Apple
Estou ouvindo: Musica Gospel

Na TV, eu vejo: Poucas coisas produtivas.
Prefiro nas horas vagas assistir Discovery

kids com minha filha
Prato preferido: Salmão grelhado

Uma característica pessoal: Organização
Eu acredito: em Deus

Tenho sempre comigo: Muita fé e

coragem para enfrentar o dia a dia

Ah, se eu pudesse: Acabaria com

a pobreza e a miséria do mundo
Fico feliz quando:

Estou junto de minha família
Eu não resisto:

Ao doce sorriso da minha filha
Não consigo entender:

A maldade e a inveja nas pessoas
No meu canto eu:

Encontro-me com Deus e peço sabedoria

para enfrentar os meus problemas
Eu me chateio quando: Vejo tanta
corrupção sem poder fazer nada
Falta por aí: Paz e união familiar

Sou ótima em: Administrar meu tempo
Sou péssima em: Pratos doces

. Um sonho: Poder ver minha filhar crescer
sem perder nenhum detalhe de sua vida

Uma lembrança da infância: Meu pai
O que espera do futuro:

Que Deus esteja vivo e presente no

coração de toda a humanidade

para que possamos ter um mundo melhor
Existe receita para a felicidade?

Estar de bem com a vida e ter

Deus no coração

Uma frase que dizmuito:

"
Jamais deixe que a tristeza do
passado e o medo do futuro

estraguem sua alegria do presente"
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Extrovertida e comunic-ativa,
Patrícia sempre se identificou
com vendas, e já comercializou
roupas, joias e calçados, entre
outros. Após engravidar do
seu segundo filho, optou
por trabalhar com perfumes
importados, pois o peso e o

volume da mercadoria
facilitavam a logística.
'A venda era feita a domicílio

em uma malinha bem discreta",
relembra. Com muito bom gosto,
Patrícia apresentava às suas

primeiras clientes e amigas os

seus perfumes, sempre escolhidos
com todo cuidado e carinho.

Commuito trabalho e

persistência, o leque de

produtos e clientes aumentou
consideravelmente e a pequena
mala deu lugar a malas maiores.
Usando a criatividade, Patrícia
promoveu um encontro com

clientes e amigas, onde as

brinda com desfiles de moda,
palestras sobre estética e beleza,
e os últimos lançamentos em
perfumes importados. Este dia
ganhou o nome de "Le Iour de
La Beaute", o "Dia da Beleza",
que já está em sua quarta edição,
sempre commuito sucesso.

"Observando a necessidade do
mercado e a pedidos de várias
clientes e amigas, comecei
a procurar um espaço que
proporcionasse o conforto e a

tranquilidade que minha clientela

merece. Com a ajuda de meu
marido e de meus primos Camila
Cerutti Maser e Odirlei Maser,
realizeimeu sonho", conta. Em
29 de novembro de 2012 foi

inaugurada a Le'Bru Perfumes,
um ambiente com espaço
reservado e agradável, onde os

clientes podem descontrair e
tomar um café. "Venha conhecer
a Le'Bru e fazer parte desta
história", convida Patrícia.

Uma frase que diz muito:

"
De modo suave,

você pode sacudir o mundo
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Estou lendo: Essências e Alquimias
Estou ouvindo: Ouço de tudo

Na TV, eu vejo: Noticiários
Prato preferido: Frutos do mar

Uma característica pessoal: Determinada
Eu acredito: Em Deus

Tenho sempre comigo: Uma nécessaire

com maquiagens e meu perfume predileto
Ah, se eu pudesse: Teria o meu pai de volta

Fico feliz quando: Sou reconhecida pelo que faço
Eu não resisto: A um final de semana ná praia
Não consigo entender: As pessoas que não

se importam com os sentimentos dos outros

No meu canto eu: Adoro curtir meu marido e meus filhos

Eu me chateio quando: Vejo a desigualdade social

Falta por aí: Honestidade

Sou ótima em: Fazer amizades
Sou péssima em: Fazer de conta

Um sonho: Ver meus filhos crescidos, saudáveis e felizes

Uma �embrança da infância: As brincadeiras
O que espera do futuro:

Ver a Le Bru Perfumes Importados
como uma referência no setor

Existe receita para a felicidade?

Sim. A mais caseira possível.

\
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Natural de Joaçaba, a empresana Marcia.
Alberton reside em Jaraguá do Sul há 34 anos.

Ela conta que a base para tudo em sua vida é a

família. Prova disso, é que aproveita seus dotes
culinários e prepara, ela mesma, o churrasco do
fim de semana, quanto aproveita para reunir os
parentes para um agradável convívio.

Com um extenso currículo, Márcia fundou
há dez anos a Episteme Eventos eTurismo Ltda.,
especializada na organização de eventos. Ela

explica que sua atuação envolve planejamento,
elaboração de projetos, desenvolvimento de
ideias, coordenação e organização de eventos,
traçando para cada trabalho, objetivos claros

que atendam ao propósito do cliente.
Conceituada no setor, com destaque no

cenário catarinense, também realiza trabalhos
em outros Estados brasileiros. Para dar conta de
todas as funções, possui uma experiente equipe
multidisciplinar que coordena eventos de todos
os portes, nas áreas corporativas e sociais.

Em 2012, a empresária inovou e instalou um
Sistema de Gestão (ERP) de Relacionamento
com o Cliente (CRM) e de Projetos. Ela afirma
que são poucas as microempresas que estão
inovando tanto quanto a Episteme, em relação
a esta tecnologia. "Tudo

isto porque nossos clientes merecem o

diferencial. Também temos nosso site e estamos

nas redes sociais", destaca.
Por dois anos consecutivos (2011 e 2012),

a Episteme recebeu o Prêmio Empresa
Nucleada Acijs/Apevi em modelo de Gestão,
um reconhecimento pelo trabalho, dedicação
e comprometimento com os resultados dos
eventos. A empresa também é conhecida pela
organização de eventos tradicionais como,

por exemplo, a Feira Saldão de Verão, o Feirão
Caixa da Casa Própria e Convenções de Vendas.
Com uma cartela de clientes que inclui marcas

consagradas como DuasRodas,Marisol, Rede de
Postos Mime, Menegotti Equipamentos, Rádio
105 FM, Caixa Econômica Federal, Defesa Civil
Nacional e Estadual, entre outras, a Episteme

. assínou, no 'tinal do ano passado, a organização
do 'êverrttf' de lançamento de expansão do

Shopping Center Breithaupt, agora Iaraguá Park
Shopping. Com sua atuação, a empresa

também contribui para o desenvolvimento
econômico e fomento do turismo da região
Norte do Estado.

Márcia ressalta que o sucesso alcançado na

carreira profissional também se deve ao seu

comprometimento em ações de voluntariado
e de associativismo em entidades, as quais
chegou a presidir ou integrar a diretoria, como
o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor
de Santa Catarina, Confederação Nacional dos
Jovens Empresários, Federação das Associações
Empresariais de Santa Catarina e Rotary Clube

.

de Iaraguá do Sul.

-Estou lendo: Manual do CEO
.

Um verdadeiro MBA para o

Gestor do Século XXI

-Formaçâo: MBAChange Management,
pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação;

Especialista em Inovação Tecnológica
e Qualidade, pela Univille; Bacharel em
Secretariado Executivo Bilíngüe pelo

Centro Universitário de Jaraguá do Sul
(atualmente Católica de Santa Catarina)

-Função que desempenha:
Organizadora de eventos

-Estou ouvindo: House Music
-Na TV, eu vejo: Notícias e filmes

-Prato preferido:
Churrasco, feito por mim

-Uma característica pessoal: Otimista
-Eu acredito: Em Deus

•Tenho sempre comigo:.O celular

·Ah, se eu pudesse: Acabaria com o

sofrimento dos idosos e

crianças abandonados e mal tratados
-Fico feliz quando:

Tudo que planejo dá certo
-Eu não resisto: A uma taça de vinho

-Não consigo entender:
A impunidade brasileira

-No meu canto eu: Fico só
·Eu me chateio quando: Cometo um erro

-Falta por aí: Educação e respeito
-Sou ótima em: Liderar uma equipe
-Sou péssima em: Ciências exatas

-Um sonho: Envelhecer com saúde e

partir desta vida dormindo
-Uma lembrança da infância:

As brincadeiras caseiras
·0 que espera do futuro:

Que as pessoas sejam mais humanas,
sinceras e que respeitem o próximo, poiso

ser humano está cada vez mais egoísta
·Existe receita para a felicidade?

Sim, fazer tudo o que me faz sentir bem,
sem prejudicar o outro

unia frase que diz muito:

"A persistência e o pensamento
positivo realizam o impossível"
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A Episteme Eventos Corporativos entende aii transformações do mundo dos negócios em busca
de aperfeiçoamento. Por isso e:stá em evolução constante para atuar em sintonia com o mercado.

Deixe: (1 gestão de seus eventos em boos mãos paro colher resultodos.
.

Ruo Jóóo Nunes, 40 I BoirrG ,Czerníewia f laroguél do Sul
47 3371-6751 • www.episfemeevei.ltos.com.bT
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Residindo atualmente em Iaraguá do
Sul, Roseméri nasceu na vizinha cidade de
Corupá, onde conheceu seumarido e teve

os filhosPietro, 13 anos, eLetícia, de 6. Logo
no início de sua adolescência já era uma

jovem bastante responsável. "Comecei a
trabalhar muito cedo. Com 13 anos já era

bolsista na escola onde estudava; depois
trabalhei como secretária"; conta. Após
estas duas experiências profissionais,
Roseméri teve seu primeiro emprego
no comércio na Cattoni Presentes, em

Corupá. "Foi onde aprendi muito do que
sei hoje. Agradeço à proprietária e amiga
Rose pelas oportunidades que sempre me
deu", declara.

A empresária conta que sempre quis
ser uma profissional de sucesso. "Hoje
posso dizer que estou realizada por ter
minha própria empresa, a Lepiê Colchões
e Enxovais ("Le" de Letícia, e "Pie" de Piero,
em homenagem aos filhos), comemora.
Ela explica que, trabalhando no ramo de
colchões e enxovais, procura trazer para
os seus clientes o que há de maismoderno
no ramo.

Mesmo tendo que dedicar várias
horas do dia para atuar como gerente de
sua empresa, a família vem em primeiro
lugar para Roseméri. "Amo minha família
e sempre reservo um tempo para curtir
meus filhos e meu marido. Agradeço a

Deus por me dar saúde para trabalhar,
aos meus pais pela dedicação que tiveram
por mim e por meus irmãos, e também a

família demeu esposo, que sempre torceu

pela gente" , diz.
c-

"Sou uma mulher de muita garra, mas

quero, em especial, dizer que- sou o que
sou porque tenho ao meu lado ummarido
dedicado e muij.o_1ÍÍ paciente comigo,

,. - '.' lo';

pois tenhoum gêrifd0forte e é ele quem
equilibra nossa casa e família", fez questão
de destacar.

Formação: 20 grau completo
Função que desempenha: Gerente

Estou lendo: A Bíblia Sagrada
Estou ouvindo: Adoro todos os tipos de música,

nenhuma em especial
Na TV, eu vejo: Um belo filme e novelas

Prato preferido: Macarrão com tomate seco, que meu marido faz
Uma característica pessoal: Teimosia

Eu acredito: No Amor de todas as maneiras

Uma frase que diz muito:

Tenho sempre comigo: Fé
Ah, se eu pudesse: Mudaria o meu gênio

Fico feliz quando: Olho minha família feliz e com saúde
Eu não resisto: Um queijo com um bom vinho

Não consigo entender: Maus tratos com crianças e idosos

No meu canto eu: Gosto de relaxar

Eu me chateio quando: Não alcanço minhas metas

Falta por aí: Políticos honestos
Sou ótima em: Cuidar da minha família
Sou péssima em: Aceitar mentiras

Um sonho: Ver meus filhos formados

Uma lembrança da infância: Casa da minha avó

O que espera do futuro: Ver nossa empresa crescer

Existe receita para a felicidade? Família

"
Que Deus nos abençoe"
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A jaraguaenseMarineiTatiana Iimenez,
hoje pós-graduada e mestranda em

Educação, relembra as sábias palavras do
filósofo Platão ao recordar sua história
desde a infância e as dificuldades

que superou: "Nada é, tudo está se

tornando". Ela conta que teve problemas
na aprendizagem. "Ler e escrever era
algo visto como um grande monstro
aterrorizador, o qual eu evitava a qualque
custo, preferindo então, as conversas, as
brincadeiras, o que resultava em castigos,
já que tais atitudes eram vistas com olhos

simplistas, eram percebidas apenas como
falta de interesse".
Porém, os anos passaram e ela se tornou

uma especialista em Psicopedagogia,
carregando sua própria história como
fonte de motivação e de certeza que
"cada criança é como um grão de
mostarda, a menor das sementes, frágil,
dependente do seu entorno, mas que por
fim, quando adubada com estímulos,
acolhimento, afetividade, se torna uma
grande e forte árvore".
Sobre sua atuação profissional, Marinei
explica que, como psicopedagoga
clínica, realizaum trabalho amplo,
que envolve avaliar e acompanhar
crianças com dificuldades e distúrbios

de aprendizagem, deficiências
intelectuais, síndrome de Down,
Asperger, hiperatividade, deficit de
atenção, entre outros. Para as crianças
que não apresentam dificuldade na

aprendizagem, mas que têm pais
atentos que buscam desde muito cedo

preocupar-se com o desenvolvimento de
seus filhos, há as sessões de estimulação
para os pequenos de 2 a 12 anos, que
consistem em atividades diversas

que possibilitam o desenvolvimento

das habilidades motoras, linguística,
cognitiva, afetiva e emocional. "Este

é, principalmente, um trabalho de

prevenção, realizado individualmente e

que considera as especificidades de cada
criança', destacaMarinei.
Além destas atividades, há os

atendimentos de orientação, aonde os

pais recebem informação a respeito da
fase em que se encontra seu filho, quais os
estímulos que a criança deve receber, qual
o comportamento desta idade, enfim,
um conhecimento que auxilia os pais a

participarem ativamente e positivamente
do desenvolvimento do seu filho, como
também identificarem precocemente
sinais que merecem atenção.
"Meu trabalho se completa na experiência
de sermãe, na disseminação do
conhecimento e nas trocas no processo
de ensinar e aprender que vivencio como
docente nos cursos de pós-graduação",
completa a especialista.

Ruo AIdw,. GuM'Zt- 243, Vila Nova, Jaraguó do Sul (onexo dínica Dr. Antonio Beleza), 47 9607 7372

Formação: Graduada, Pós-graduada e

Mestranda em Educação
Função que desempenha: Psicopedagoga
Clínica

Estou lendo: I Ching - o livro das mutações, e
Psicologia QO Desenvolvimento infantil

Estou ouvindo: Krishna Das

Na TV, eu vejo: Documentários
-

Prato preferido: Cozinha mexicana

Uma característica pessoal: Perfeccionista
Eu acredito: Que somos o resultado de

nossas escolhas

Tenho sempre comigo: Protetor solar
Ah, se eu pudesse: Ajudaria a todas as

crianças do planeta!

Uma frase que diz muito:

"
Nada é, tudo está se tornando!

(Platão)

marineipsicopedoqoqorâhotmotl.com
e-et. =-�==-=w.,,='W'tw!E==

Fico feliz quando: Estou com minha família

Eu não resisto: Ao conhecimento, à-aprendizagem
Não consigo entender: Como dizia Clarice Lispector:
"Entender é tão vasto, que ultrapassa qualquer entender, entender é limitado",
portanto, há tantas coisas que não consigo entender!
No meu canto eu: Refiito '

Eu me chateio quando: Falta comprometimento
Falta por aí: Conhecimento

Sou ótima em: Co�inhar
Sou péssima em: Esportes
Um sonho: Conhecer outras culturas, em outros-países
Uma lembrança da infância: Meu pai
O que espera do futuro: Nada que eu não esteja "plantando"
Existe receita para a felicidade? Sim, mas é individual,
depende do que cada um tem de conceito quanto à felicidade

SEXTA-FEIRA, 8 de março de 20131 ESPECIAL MULHER 171

Morinei J. Garcia
Psicopedogogo Clínica;ABPp 446

1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Exemplo para muitos, Ivana se define
como uma pessoa discreta, trabalhadora,
empreendedora e dinâmica, com muita

garra para alcançar objetivos e superar
obstáculos. Sua vida profissional come
çou cedo, atuando como gerente comer

cial. Natural de NovaTrento, ela reside em
Jaraguá do Sul há 27 anos, desde que se

casou com Isaul, seu parceiro na vida e

nos negócios.
Em 2005, o casal fundou a Ivana Imó

veis Imobiliária e Incorporadora, facada no
mercado jaraguaense e que tem como pon
to forte a construção e comercialização de
imóveis. "Antes de fundarmos a empresa,
meu marido já atuava no setor da constru- J

ção civil desde 1995, por isso, ele cuida da

parte de obras e eu me dedico à administra

ção e venda dos imóveis", conta.
Ao longo de sua atuação, a Ivana Imó

veis Imobiliária e Incorporadora se tor-

<'

nau uma empresa sólida e· muito bem
conceituada. "Nossa maior propaganda é
o boca a boca", revela.

Corri planos e projetos sendo concreti
zados, a empresária adianta que o próxi
mo passo é o lançamento do Residencial
Abu Dhabi, previsto para julho. O prédio
será edificado na Rua Governador Jor
ge Lacerda, no Centro de Iaraguá do Sul.
"São apartamentos com 120 metros qua
drados de área privativa, com salas de es

tar e jantar, uma suíte, dois dormitórios,
"

lavabo e sacada com fechamento no sis
tema Screen Glass (lleick), que promove a

integração do ambiente, mais duas vagas
de garagem", conta.

Aos jovens, Ivanadeixaumamensagem:
"O segredo é começar a empreender cedo,

'

aliando teoria e prática, e aprendendo com
os erros. É preciso tirar proveito das dificul
dades e não apenas reclamar", ensina.

Uma frase que diz muito:

"
Sorte, acordar cedo, trabalhar

muito e pensar grande"
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Formação: Técnica em Transações Imobiliárias e Gerenciamento

Função que desempenha: Administradora e Corretora de Imóveis"
Estou ouvindo: Muita música

Na TV, eu vejo: Noticiários e comédias
Prato preferido: Batata frita

Uma característica pessoal: Humildade e" sinceridade
Eu acredito: Na verdade

Tenho sempre comigo: Batom, celular e agenda
Ah, se eu pudesse: Mudar as pessoas

Fico feliz quando: Minha família está feliz
Eu não resisto: Ficar sem dançar

Não consigo entender: A maldade nas pessoas
No meu canto eu: Penso em estratégias
Eu me chateio quando: Algo dá errado

Falta por aí: Paciência e compreensão nas pessoas
Sou ótima em: i)Jegociar
Sou péssima em: Cozinhar

Um sonho: Penso que já realizei todos
Uma lembrança da infância: Jogar futebol com os meninos e tomar banho de rio

o.que espera do futuro: Que continue tão bom quanto o presente
Existe receita para a felicidade? Se sentir amada e é assim queme sinto

3370-1122
9117-1122

www.ivanalmoveis.com.br
ivana@ivanaimovels.com.br

Plantão de Vendas:
9117·1122

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC
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Com um olhar positivo perante a

vida e seus desafios, Fabiana conta
que sempre foi empreendedora,
com vontade de ser independente,
de ensinar e compartilhar
conhecimento, principalmente para
ver os outros melhorarem. "Quando
decidi deixar uma carreira estável
numa organização, para mudar
de profissão e abrir o meu próprio
negócio - o meu escritório de

coaching -, recebi apoio daqueles
que mais amo, mas tambémmuito

julgamento daqueles que me
achavam irresponsável por estar
deixando algo concreto por um

.

sonho", comenta.
Fabiana foi adiante e tomou a

decisão mais difícil de sua vida,
mudando o foco da sua carreira.
"Comecei a cuidar mais de mim,
da minha farmlia, e dei início a

uma vida profissional que me traz
muita realização e felicidade. Hoje
contribuo com a vida pessoal e
profissional' daqueles que buscam
assessoria no coaching", afirma .

.

Outro passo empreendedor foi
quando ela decidiu criar o curso
Bem Estar. "Eu tinha acabado de

'

voltar de um congresso no Canadá
e precisava compartilhar esse
conhecimento. Então, surgiu a ideia
de proporcionar um dia especial
na vida das pessoas. O curso Bem

Estar faz isso, pois contribui para o

autoconhecimento, o participante
se.anima a atingir as suas metas,
e acaba sendo uma recompensa
por todos os exageros que nos dia
atuais cometemos com a nossa

mente, o nosso corpo e o nosso

espírito. Quem faz o Bem Estar se
sente mais merecedor e feliz com
a vida. O participante se sente

motivado a buscar o que lhe faz
bem!", conta.
Especialista em English for
Business Communication e em

Coachíng'para o Sucesso, Fabiana
tem se dedicado a ajudar seus
clientes na conquista de metas

pessoais e 'profissionais. "Sou
também publicitária e professora e

atuei no universo corporativo por
quase duas décadas. Hoje, além
do atendimento personalizado,
ministro palestras para os mais
diversos públicos", completa.
À frente do curso Bem Estar, ela

desenvolve um trabalho de apoio _

aos participantes no resgate da

qualidade de vida e na busca
do autoconhecimento. Para
tanto, investe no seu próprio
aperfeiçoamento. "Em 2011,
integrei a plateia do congresso
ICDI 'I Can Do 11' (Eu posso fazer
isso), oferecido pela Hay House
Institute, em Toronto, no Canadá,

Logo em seguida, concluí a
qualificação 'Coaching Success', da
Success Intelligence, de Londres,
na Inglaterra. Meu currículo
profissional ainda conta com
participação no curso 'Pilares do

Coaching na PNL', e Certificação
Internacional em 'Coaching deVida
e Executivo', ambos pelo Núcleo
Pensamento & Ação. Além disso,
possuo certificação de 'Practitioner
em Coaching Emocional', pela
Metaprocessos Avançados, tenho
também o 'Certified Personal
& Professional Coaching', pela
Sociedade Brasileira de Coaching,
e o 'Certífied Executive, Carrer &
Business Coaching, Leader as a
Coach & Team Coaching', pela BCI
(Behavioral Coaching Institute
NewYork)".
Atualmente, Fabiana atende em seu

escritório, tanto em Jaraguá do Sul,
quanto em Pomerode, in-company
e à distância (via Skype e e-mail).

Uma frase que diz muito:

o melhor sempre acontece!

Act
Tlíree

I�Cu�soBem Estar
é além do estar bem,
e' evolu a"• Resgata o autoconheçlmento

.

"

·1 • e vaíorlza a sua qualidade de vida!

Formação: Publicidade e Propaganda,
Coaching pela SBC, pelo BCI New York e

Success Intellingence, de Londres
Função que desempenha: Coach,

palestrante e professora
Estou lendo: Act Three, de Julie Shifman

Estou ouvindo: Costumo eleger' uma música

para a semana: a última foi Too Lost
in You, da trilha do filme Simplesmente Amor
Na TV, eu.vejo: Pro§jr;:unãs sobre viagens,

saúdê e filmes
Prato preferido: Salada. Quando vou

a algum jantar e não tem, sinto muita falta!
Uma característica pessoal: Determinação.
Quando quero alguma coisa, faço tudo o que
está ao meu alcance e confio no universo
Eu acredito: Em Deus, no poder do amor

e no pensamento positivo
Tenho sempre comigo: Bloco

para anotar insights
Ah, se eu pudesse: Acabaria com as

drogas no mundo. Essa escolha traz muitos
riscos ao ser humano

Fico feliz quando: Celebro as conquistas
semanais dos meus clientes

Eu não resisto: Ao pedido do Davi:
"me abraça mamãe!"

Não consigo entender: aqueles que
desistem da vida, pois acredito que para
todo problema há solução, um caminho,

e pedir ajuda é fundamental
No meu canto eu: Medito e me energizo
Eu me chateio quando: Ouço alguém
fazer comentários negativos de outras

pessoas e percebo como as pessoas estão
condicionadas ao pessimismo

Falta por aí: Consciência sobre a Lei do Retorno!
'

Sou ótima em: Encontrar aprendizado
em tudo o que acontece!

Sou péssima em: Esconder sentimentos,
pois sou muito autêntica

Um sonho: Acordar e do meu quarto ver o mar!
Uma lembrança da infância:

Natal com minha "Orna" na Meia Praia
O que espera do futuro:

Chegar aos 85 e continuar andando de bicicleta
Existe receita para a felicidade?

Fórmula mágica não existe. Mas sei que refletir e
listar os sucessos diários nos faz perceber
a felicidade diariamente em nossas vidas.

Consequentemente, fico mais feliz!

I

J
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DATA: 23/03/2013 (Sábado) !:IORA: das 8:30h as 18:00h

Rua João Vieira de Campos 374 - Pomerade (rua do Restaurante Siedlertal) I

Investimento: R$ 530,00 - 2x R$ 265,00 (1ª na inscrição, 2ª no dia do curso).
Facilitadores: Fabiana Koch e time Bem Estar

Vagas limitadas
Inscrições: 47 9187.4137 ou fabianafkoch@gmall.com

479176·2818 com Mauro Fábio
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Fisioterapeuta formada há quase nove
anos, Andréia reside em Iaraguá do Sul
desde 2007 e, trabalhando na Clínica
SER, foi a primeira profissional da área
amontar um estúdio de Pilates na
cidade. "Era um estúdio pequeno e as

pessoas vinham me procurar commuito

receio, foi um passo depois do outro. A
Clínica SER e a Rita Grubba acreditaram
no meu trabalho e, a cada ano que se

passava, fazíamos uma reforma, eu
trocava os equipamentos, realizava novos
cursos, mais pessoas me conheciam e

começavam o Pilates. A confiança foi
aumentando e meu estúdio foi crescendo",
conta a fisioterapeuta.
Após quatro anos trabalhando sozinha,
Andréia sentiu a necessidade de uma

expansão. Hoje são três estúdios de
Pilates na Clínica SER e um de TRX,
comandados por ela e outros três

fisioterapeutas. Pós-graduada em
. Fisiologia do Exercício, especialista em
Reeducação Postural Global (RPG/RPM),
Andréia formou-se como instrutora de
Pilàtes pelas escolas DeMarkondes e

Metacorpus, com formação no método
TRX. "Para me manter atualizada,
todo ano eu faço um novo curso. Ter
outras formações, além do Pilates,
complementou ainda mais meu trabalho,
pois minha visão é muito mais global
e identifico melhor as necessidades
individuais, entendo a reação do corpo
no estímulo do movimento e como cada
um se ajusta", destaca.
Os atendimentos são personalizados e

antes de iniciar a prática do método, todos'
os alunos passam por uma avaliação
física/postural individual, onde são
ensinados os princípios das atividades
e comó executar os movimentos. "Eu
costumo dizer que um Pilates bem feito é

aquele onde 50% depende do aluno, pois
ele tem que vir com frequência e executar

com harmonia e fluidez os movimentos
,

'

e os outros 50% estão no instrutor que
determina o tipo de Pilates que vai ser
feito", completa.
Andréia comenta que, hoje em dia, o
Pilates tornou-se muito popular, com
cursos de menor duração e profissionais
nem sempre eficientes.
"Muito se perdeu do Pilates e isso é o que

I

\
.

mais me preocupa, pois ele não é

apenas um método, é também uma

forma de se conectar com o corpo, de
entendê-lo e de controlá-lo, seja por
reabilitação física ou simplesmente
por estilo de vida", diz.
"Meus alunos são fiéis, a grande
maioria está fazendo Pilates comigo
há pelo menos quatro anos, e

tenho pessoas frequentando as

aulas desde que eu comecei. O
que sempre procuro ofereceraos
meus àIunos é uma estrutura

agradável, confortável, funcional
e um excelente atendimento,

Uma característica pessoal: Sou
muito exigente no meu trabalho,
não aceito algo mais ou menos,

quero qualidade
Eu acredito: Nas pessoas
Ah, se eu pudesse: Faria esse tempo,
que tem tanta pressa, parar um

pouco, para podermos viver mais
Fico feliz quando: Estar feliz é um
estado transitório que vivemos
algumas vezes por dia.
Não existe felicidade plena e nem

tristeza absoluta
Não consigo entender: A falta de

comprometimento das pessoas
No meu canto eu: Descanço
Falta por aí: Respeito
Sou ótima em: Pilates (risos)
O que espera do futuro: Espero
que as pessoas consigam valorizar
as pequenas coisas e perceber
que o lado bom da vida está na

simplicidade. Assim o estresse diminui
e vivemos com mais qualidade
Existe receita para a felicidade? Sim,
acreditar que ela existe e, claro, fazer
muito Pilates

pois acredito que é o mínimo que
posso fazer para agradecer toda a

confiança depositada em mim, na
minha equipe e na clínica nesses seis
anos. Nosso sucesso vem de muita

dedicação, amor à profissão, ética
e respeito pelos nossos alunos e

colegas", finaliza.

Uma frase que diz muito:

"
Viver bem é viver com
saúde e disposição

T plementa
A fisioterapeuta:.$1<lréiaChiavini explica qUEl, ométo�oTRX é um

complemento do Pilates. "É um exercício aeróbica e:Kcelente para perder
,peso, p�is a perda calórioa é alta durante os treinamentos. Pode ser feito por
Jovens, Idosos, homens emulheres, amadores ou atletas profissionais, pois os
exercícios são vers odificados e adaptados a cada pessoa", destaca. O

TRX é umméto reventivo e também d de lesões.
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Formação: Moda, pela Católica SC

Função que desempenha: Proprietária da "Mini & Shake Baby"
(loja e fábrica)
Estou lendo: Nessa correria, só os meus e-mails (risos)
Estou ouvindo: Roberto Carlos!

Na TV, eu vejo: Filmes, jornais, novelas, séries ...
Prato preferido: Massas
Uma característica pessoal: Criatividade
Eu acredito: Numa força maior, chamada Deus ...

Tenho sempre comigo: Maquiaqem
Ah, se eu pudesse: Manteria todos que amo sempre ao meu lado ...

Fico feliz quando: Percebo que fiz o bem para alguém
Eu não resisto: A chocolate ou sorvete, ou um convite pra jantar
Não consigo �ntender: Os políticos, a corrupção de forma geral, o
"jeitinho brasileiro" do malandro, querendo sempre levar vantagem
No meu canto eu: Sinto-me totalmente feliz e realizada,
consigo me desligar um pouco e relaxar

Eu me chateio quando: As coisas não saem do jeito que espero
Falta por aí: um pouco mais de paciência, respeito e

educação para com os outros

Sou ótima em: Fazer companhia, sou alto astral e divertida!

Sou péssima em: Cozinhar
Um sonho: Ter várias lojas da Mini & Shake espalhadas pelo Brasil

Formada em Moda, Isabel Iagelskí é
proprietária daMini & Shake, marca
fabricante de roupas masculinas e

femininas para crianças de zero a três

anos de idade (Recém-Nascidos, Bebê'
e Primeiros Passos). Há dois anos no
mercado como fábrica e, há quase um
como loja, Isabel afirma que os desafios
são constantes. "Mas os desafios são
fundamentais para o empreendedor.
Em nosso caso, é preciso que nos
reinventemos a cada coleção, para

.

sempre estarmos presentes na escolha
dos clientes", diz.
"Produzimos peças que vestem bem,
mas sem esquecer jamais do conforto

destes adoráveis pequeninos", destaca.
"AMini & Shake leva em conta os

principais atributos que um produto
para este público tão especial precisa
ter, como qualidade e conforto",
completa.
Além da qualidade nos produtos e no

atendimento, outro atrativos da Loja
Mini & Shake são os preços acessíveis.

"Crianças nesta fase crescemmuito

rapidamente e estão sempre precisando
de roupas novas, por isso é importante
que os preços sejam mais acessíveis que
uma roupa para adulto; por exemplo. E
nós conseguimos isso porque somos os

fabricantes dos produtos", finaliza.

Uma frase que dizmuito:

"
Embora ninguém possa voltar atrás
e fazer um novo começo, qualquer
um pode começar agora e fazer um

novo fim." (Chico Xavier)

Uma lembrança da infância: As brincadeiras e as

paparicações de filha mais nova, que duraram até os 12 anos ...

Depois, perdi o posto (risos)
O que espera do futuro: Em primeiro lugar, saúde; depois,
estabilidade financeira e profissional
Existe receita para a felicidade? A felicidade está dentro de
cada um ... Basta se permitir ...
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OS PRIMEIROS SINAIS.

Venha conhecer
a coleção" da' estação
mais gostosa do anol
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Formação: Decoração de interiores

Função que desempenha: Proprietária e decoradora da Valler Decorações ,

Estou lendo: Quando o fim chegar
Estou ouvindo: Ludrnila Feber, Fernadinho e Banda Nova

Na TV, eu vejo: Filmes, programas jornalísticos e documentários
Prato preferido: Massas

Uma característica pessoal: Bom humor
Eu acredito: Em Jesus

Tenho sempre comigo: Batons e trena

Ah, se eu pudesse: Acabaria com a pobreza e as drogas
Fico feliz quando: Estou com minha família, comendo delícias
Eu' não resisto: A um bom filme, comer uma bela massa com

uma taça de vinho cabernt.sauvlqnon
. Não consigo entender: As injustiças sociais

No meu canto eu: Leio Çl Bíblia, e falo muito com meu Deus

Eu me chateio quando: Sou injustiçada e quando vejo falsidade
Falta por aí: Um pouco mais de bom senso e respeito

Sou ótima em: Cozinhar e montar arranjos
Sou péssima em: Acordar cedo

Um sonho: Uma solução para as drogas, algo que possa mudar este quadro negro
Uma lembrança da infância: A família em volta do fogão à lenha

e minha mãe contando histórias'
O que espera do futuro: Que nosso país se desenvolva com políticos menos corruptos

Existe receita para a felicidade? Para mim, com certeza, Jesus Cristo, o Senhor
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AValler Decorações iniciou suas

atividades em Iaraguá do Sul há 13

anos. "Começamos com artesanatos

desenvolvidos por nós, com texturas

de parede", conta a decoradora e

proprietária da loja, LenirValler, que
todos os anos participa de mostras e

feiras, como a Casa Cor. "Estou sempre
em busca de aperfeiçoamento e atenta

aos lançamentos do mercado, às cores e

formas, pois temos como meta sermos
uma loja completa em acessórios

decorativos, para atender todas as

necessidades dos clientes", destaca.
Como decotadora, Lenir oferece toda
.assistência necessária, desenvolvendo
e executando inúmeros projetos,
para tornar sonhos em realidade. "O
nosso atendimento é personalizado,
levamos as peças e obras de arte para
testarem no lar do cliente", completa .

.

Outro trabalho realizado por Lenir
é a decoração de residências para
datas especiais, como Natal, Páscoa e

outros. AValler Decorações possui uma
grande variedade de mercadorias, para
atender estilos variados. "Atendemos às
necessidades de profissionais da área
de arquitetura e, no que precisarem,
estamos à disposição CO!110 parceiros",
finaliza.

Uma frase que diz muito:

o constante bom humor é a prova
mais evidente de quem tem

sabedoria"

VALLER
Decorações

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

ESPECIAUZADAEM FlORES EPlANTASARTIFICIAIS
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As irmãs Greyci e Iayne, parceiras na
profissão, contam que são apaixonadas
pelo que fazem. "Fotografamos com o

coração, isso faz nosso dia a dia ser mais

leve!", afirma Iayne, A busca pelo melhor
ângulo, pelo momento perfeito, pela luz
ideal é constante na vida das duas, o que
as leva a aprender cada vez mais sobre a

arte de fotografar. "Temos a proposta de
'um novo olhar' na fotografia, buscando
sempre que a foto transmita sentimentos
e emoções que ficarão eternizados,
principalmente quando são datas tão

especiais, com um casamento, por
exemplo", diz Greyci.

Estou lendo: Dynamic Wedding - David Beckstead

Estou ouvindo: O "click" da câmera

Na TV, eu vejo: Noticiários e novela

Prato preferido: Qualquer preparo feito pela irmã Greyci
e cunhado Carlos (estou sempre "filando" algo na casa deles)

Uma característica pessoal: Persistente
Eu acredito: Que tudo acontece em seu tempo certo,

o que é seu vai chegar até você!
Tenho sempre comigo: Deus

Ah, se eu pudesse: Fazer os motoristas ligarem o "pisca"
Fico feliz quando: Estou com minha família!

Eu não resisto: Ouvir uma música e não cantar junto
Não consigo entender: As pessoas

No meu canto eu: Reflito muito, toco violão e recarrego as energias!
Eu me chateio quando: Teimam comigo

Falta por aí: Educação e respeito
Sou ótima em: Fotografar
Sou péssima em: Cozinhar

Um sonho: Mais do que sonhar é preciso acreditar e realizar

Uma lembrança da infância: Passar a tarde brincando

O que espera do futuro: Um mundo menos violento e mais amável

Existe receita para a felicidade?

A felicidade se encontra dentro de nós, é uma busca

e aprendizado constante, cada pessoa tem seu próprio
sentido de viver, e o meu é estar perto das pessoas que amo,

coisas simples se tornam gigantes, felicidade pra mim

é viver sem medo, é arriscar!

o"
,

Uma frase que diz muito:

"
"Para ter algo que você nunca teve,
precisa fazer algo que nunca fez"

JAVNE R. MOSER

Uma frase que diz muito:

"
o pessimista vê dificuldade em cada

oportunidade. O otimista vê

oportunidade em cada dificuldade"
GREVel MOSER MURARA

QUEM É: Greyci Moser Murara
'/bQUANTOS ANOS TÊM: 25
NÁTURAL DE: Jaraguá do Sul

ESTADO CIVIL:: Casada
P.ROF.ISSÃO: Fotógrafa

Estou lendo: Luz, Ciência e Magia
Estou ouvindo: Gosto de ouvir de tudo um pouco,

a música me dá inspirações para fotos

Na TV, eu vejo: Pouca coisa

Prato preferido: Tudo que tenha queijo ou chocolate

Uma característica pessoal: Alegre
Eu acredito: Em Deus

Tenho sempre comigo: Com certeza, uma càrneral

Ah, se eu pudesse: Acabaria com a pobreza
-Fico feliz quando: Estou fotografando
Eu não resisto: Chocolates
Não consigo entender: As pessoas

No meu canto eu: Adoro dormir

Eu me chateio quando: Me acordam
Falta por aí: Paciência

Sou ótima em: Fotografar
Sou péssima em: Exercícios físicos

Um sonho: Conhecer a Europa
Uma lembrança da infância: Travessuras

O que espera do futuro: Um mundo melhor

Existe receita para a felicidade?

Existe sim, ser feliz! Cada um da sua maneira,
mas o que importa é fazer o que gosta,

�

e se alegrar nas pequenas coisas

, j

j

. J
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Drica Guimarães é mineira de Lavras,
mas reside em Iaraguã do Sul desde
1986. Formada em Letras, atuou como

jornalista e na ãrea comercial de uma

grande empresa de comunicações.
Atualmente ela administra e coordena
com grande dedicação a Fellows

Idiomas, marca criada pelo seu pai,
Augustinho Buss, há 22 anos, e que hoje
é uma das mais conhecidas da região.
A escola ensina inglês e espanhol
para adultos e crianças, a partir dos
oito anos, com as turmas Kids, Teens
e Adults. "São turmas reduzidas

de, no máximo, seis alunos, o que
nos permite acompanharmelhor o
desenvolvimento de cada um deles",
destaca. "Oferecemos o curso regular,
com duas horas/aula por semana, mais
voltado a crianças e adolescentes, e o

semi- intensivo, com quatro horas/aula

por semana, focado principalmente
no público adulto", completa. A
Fellows também disponibiliza aulas
vip, específicas para empresários,
executivos e profissionais liberais,
conforme as necessidades dos alunos,
com aulas totalmente personalizadas
de inglês e espanhol.
Drica comenta sobre a grande procura
por aulas de inglês de pessoas com
50 anos ou mais. "Muitas vezes são

grupos de mulheres que vão viajar
juntas para o exterior e querem
aprender ou aperfeiçoar o seu inglês",
exemplífica.Um dos diferencias da
Fellows Idiomas é que a escola trabalha
com materiais importados e específicos <'

para cada faixa etária, o que facilita o

aprendizado.
Além de ser um trabalho burocrático,
Drica conta que administra a escola
com coração de mãe. "Alunos que já
passaram por outras escolas dizem que
aqui se sentem em casa", revela. Usando
sua sensibilidade, ela procura conversar
com o aluno, se percebe que algo não
está bem. "Cheguei a passar a noite
no hospital com um deles, porque não
tinha a família aqui", conta. ''Além de

administrar, coordenar, também sou a

pipoqueira oficial da Fellows", brinca.
A escola tem matrículas permanentes
e atende. de segunda a sexta-feira, das
6h30 às 21h30.

(t

�e-milo pelA QI1�.14#)dC

Formação: Graduada em Letras

Estou lendo: O caçador de pipas
Estou ouvindo: MPB

Na TV, eu vejo: Noticiários e CQC
Prato preferido: Comida mineira

Uma característicà pessoal: Comunicativa

Eu acredito: Que todo mundo tem um lado bom.

Tenho sempre comigo: Uma palavra de conforto

Ah, se eu pudesse: Tomaria meu café da tarde sempre em casa

Fico feljz quando: Consigo ajudar alguém
Eu não resisto: A uma boa risada

Não' consigo entender: Gente que só reclama

No meu canto eu: Reformo o mundo em pensamentos
Eu me chateio quando: Descubro uma mentira

Falta por aí: Respeito
Sou ótima em: Guardar segredos

Sou péssima em: Dizer não
Um sonho: Conhecer a África

Uma lembrança da infância: Brincar descalça na chuva

O que espera do futuro: Que minha família continue feliz e unida

Existe receita para a felicidade? Aceitar cada fase de sua vida, com o que ela tem de bom,
aproveitando as dificuldades para aprender e evoluir

Khaled Hóssein, "
a ea�depipal>

Uma frase que dizmuito:

,
Longe é um lugar que não existe"
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Atuando como designer de
ambientes, Débora faz projetos de
Interiores;o que,. para ela, é mais
do que um trabalho, pois é algo
diretamente ligado ao sonho das

pessoas. "Isso é muito gostoso,
porque me faz participar de uma
etapa da vida de clientes que
acabam se tornando amigos, cada
um com seu estilo e jeito especial".
Ela conta que a Nóbille Móveis

Planejados nasceu dessa ideia de
transformar o sonho de pessoas em
realidade e cada projeto é tratado
com carinho e todo respeito que os

clientes merecem.
Na empresa, ela é a designer,
mas, como proprietária, também
cuida da administração. Para lhe
auxiliar, conta com profissionais
especializados e qualificados.
"Temos duas projetistas e uma

arquiteta, e também contamos

com uma equipe de montagem
própria, oferecendo eficiência
e comodidade para toda nossa

clientela", salienta. "Desta forma,
desde o projeto até a finalização,
tudo é feito pensando na satisfação
de cada um de nossos clientes. Uma
frase sintetiza a essência do nosso

trabalho: 'Nóbille, diferente de tudo,
igual a você!"', finaliza a designer e
empresária.

Formação: Superior completo
Função que desempenha: Designer, empresária, mãe, amiga, filha, esposa ...

Estou lendo: Quem Ama Educa

Na TV, eu vejo: Filmes e seriados, como Friends, The Middle, Two and a Half Men ... Ou seja, comédias
Prato preferido: Lasanha da minha mãe

Uma característica pessoal: Parceira
Eu acredito: Em Deus

Tenho sempre comig.o: Minha nécessaire

Fico feliz quando: Estou em casa, curtindo minha família

Eu não resisto: A chocolate

Não consigo entender: A hipocrisia e a falsidade

No meu canto eu: Vivo meu mundo

Eu me chateio quando: Vejo pessoas sem perspectiva de '{ida, sem ânimo, sem Deus

Falta por aí: Respeito
Sou ótima em: Tudo que faço com amor e carinho, pois dessa forma, tudo fica perfeito

Sou péssima em: Acordar muito cedo (risos)
Um sonho: Continuar tendo sonhos ...

Uma lembrança da infância: O cheirinho da casa dos meus pais
O que espera do futuro: O que Deus me preparou ...

Existe receita para a felicidade? Existe: a simplicidade! Uma frase que diz muito:

,
Se não te esforças ao
máximo, como saberás
onde está o teu limite?"

t
I
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Novidade no Brasil, as vireias são parentes das azaléias
e merecem um lugar de destaque no seu jardim.

m vasos ou no canteiro, é impossível as flores da vireia (Rhododendron
hybrid - Vireya Group) passarem despercebidas.

A espécie floresce intensamente praticamente o ano todo.

A víreia pertence à mesma família das azaléias e é sucesso mundo

afora - existem mais de 200 variedades da planta.
O arbusto lenhoso é típico de clima tropical, mas também pode ser cultivado
em regiões subtropicais. Sua copa arredondada chega a dois metros de altura

e suas folhas são verde-escuras e brilhantes, o que ajuda a destacar a florada.

As variedades se adaptam bem ao clima de todo o território brasileiro. O substrato deve ser

solto e poroso. A espécie aprecia solo úmido e bem drenado.

FLO
Floricultura

·tiA
ADA

3275-0393
florada@florada.com.br I www.florada.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 964, Centro I Jaraguá do Sul
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CABANACULT

Essa semana a banda Patifaria terminou as capta
ções do seu primeiro disco. As mixagens acontecerão
na próxima semana e em seguida a bandamandà o

material para a Califórnia (EUA) paramasterização.
Na foto abaixo, umpouco do setup utilizado para a

gravação. A festa de lançamento do disco está prevista
parameados de abril, mas o local ainda está indefini
do. Além disso, a banda garante que o clipe damúsica
Pablito Escobar já está em fase de desenvolvimento.

Segue abaixo a relação das músicas que estarão no

álbum de estreia da banda Patifaria.
• Mira;
• Coringa;
• O Patife;
• Pablito Escobar;
• Medos e Gritos;
• Blues da Lico;
• Dimetil;
• EI Rey.

O "Bruxo", Neni Iunkes, antecipa alguns shows grunge que
vão rolar na Lico Bar. Em conversa com o Cabana Cult, Neni
revela que dia 23 de março pinta um Pearl Iam .cover e que no

dia 6 de abril é a vez do Nirvana: cover quebrar tudo no palco.
Informações no 9908-6555 ou no face da Lico!

/

As matrículas para o curso de dança de rua e hip-hop da Scar
estão abertas. Os cursos pretendem introduzir ou ampliar o
conhecimento e desempenho do corpo, integrando a expres
sividade e a criatividade ao desenvolvimento social e pessoal
do aluno. O valor da matrícula é de R$ 50 e amensalidade é de

R$ 98. Outras informações você confere no www.scar.art.br ou
na secretaria da Scar.
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Ótima guitarra SG toda em mogno com escudo em
madeira MCM. A produção é do luthier blumenauense
Roberto Cavalheiro, que hoje mora em Rodeio. Ficou
interessado? Então vai em facebook.com/roberto.cavalheiro.90

e dá uma sacada nos álbuns. É umamelhor que a outra, e já vi
vários fóruns. na internet falando bem do cara. Grave esse nome:

Cavalheiro. Um dia você terá uma guitarra dessa em ca_sa.

(

Agen4a

Consultoria Empresarial
CltJSt,__

�35 ANOS
UMA PARCERIA OUE DÁ CERTO.

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

-

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

,( HOJE .

• DO (DélOACÚStICU)
SacramentumPub - 22h

• ESQUENTA LEO & PANA (HOUSE)

Blackbird Bar - 22h

• FESTIVALROCKUNDERGROUND
III -

__-t-CUf.upit:a-ROGk-Glub-2lh-
• RORDAKACÚSTICO -

Sacramentum Pub - 21h

- - - - - - __ - _'_Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls

Der Frübling ganz nab
Hier in Brasilien kommt gleich
der Herbst, aber in Europa
nãhert sich der bunte Frühling.
Der Frühling beginnt dieses
Iahr am 20. Mãrz, und an
diesem Tag istes genau 12

Stunden heU (Tag) und 12

Stunden dunkel (Nacht). Der
Frühlingwird auch Frühjahr,
Lenz oderMaienzeit genannt.
Langsam beginnt sich in der
Natur alies zu regen und zu
wachsen. Der Schnee schmilzt,
dieWiesen werden grün
und víele Iungtiere werden
geboren. Der Frühling ist für
viele die schõnste Zeit des
Iahres und da zeigt die Natur in

voUer Pracht.
Die steigende Lichtíntensítãt
im Frühling sorgt für ein
aligemein besseres Befinden
und bewirkt beiVielen
eine leíchte Euphorie.
Naturliebhaber und

. Wanderer ziehen ins Freie
und viele gehen ins Grüne,
um echte Schõnheítsperlen
zu bewundem, wie die

Schneeglõckchen zum Beispiel.
Die Schneeglõckchen sind als
Erstes zu sehen. Sie kommen
schon am Ende desWinters

durch den Schnee und blühen
trotz der Kâlte. Sicherlich ein
Motiv für tausende Bilder.

••

Altere Menschen
entdecken das Internet

Vor kurzem kammir em
interessanterArtikel zur
Hand: Mit über 80 Jahren

,

einen Computer bedienen.
Schon merkwürdig, weil
in keinerAltersstufe ist
dasWachstum bei der

Intemetnutzung stãrker als
unter âlteren Leuten.
Immermehr entdecken
Senioren die blinkenden
attraktiven Gerate, mit
streichleichten Displays - die
Tablets oder Smartphones.
Online gehen zum erstenMal

mit über 80 Iahren ist dann
besonders beeindruckend.

Informatiklehrer für andere

geworden, denn es klappt
nicht immer so ganz gut bei
allen. Das Ganze soll aber

-SpaB machen.
Mit neuen Technologien
kõnnen sie nicht ríur

Computerkenntnisse
erwerben, sondem
Selbstvertrauen tanken.
Vorher Iangweilten sich
víele Alten. Mit den
modemen Gerãten und

Intemetzugang sind sie

jetzt vemetzt und aktiv.

Die belíebtesten Programme
sind normalerweise

Skype und E-Mail in den

Senioreneinrichtungen,
weil die ãlteren Menschen
meistens Kontaktmit den
Enkeln oderVerwandten
haben wollen, Aber nicht nur,
viele nutzen díe Computer
auch zum Recherchieren oder
Lemen. Manche Senioren
sind schon dabei sogar gute

Neues Wort
Der Raffzahn, was ist denn das? Das ist

.

kein Kõrperteíl, sondem es ist einTyp
Mensch. .Jchwill, ichwill, ichwill!" so
handelt und denkt ein Raffzahn. DasVerb
raffen bedeutet so vielwie an sich reiEen.
Ein Raffzahn ist in derUmgangssprache
jemand, der sich alies riimmt, was er

kriegen kann. DiesesWort beschreibt
einenMenschentyp, der schon reich ist,
aber noch reicherwerdenwill, und das
manchmal auch auf illegaleArt undWeise.

Dagobert Duck, aufPortugiesisch die
CornicfigurTio Patinhas, ist der beste und
berühmteste Beispiel für Raffzahn.

..

A RÁOJQ QUE
BATE A AUDIEJUCIA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br SEXTA-FEIRA,8 DE MARÇO DE 2013 115 I VARIEDADES

Previsão do Tempo

Sensação de
ar abafado
Tempo instável com
predomínio de nuvens na
maioria das regiões. Do Oeste
ao Litoral Sul, pancadas
de chuva com trovoadas
devido à proximidade de um
sistema de baixa pressão. Na
Grande Florianópolis,Vale
do Itajaí, Planalto Norte e

Litoral Norte, chuva fraca na
madrugada e em forma de

pancadas isoladas da tarde
para noite. Temperatura em
pequena elevação.

.. C ��
Ensolarado I�stável Parcialmente

Nublado

Nublado

.. --
d'4,?_' --:,_

Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Nordeste 4km/h 95
• 9h Nordeste 2km/h 96

, • 12h Norte-Nordeste 3km/h 79
• 15h Leste-Nordeste 5km/h 59

2mm

40%
• 18h Leste 9km/h, 61

de possibilidade
• 21 h Leste-Nordeste 7km/h 83 de chuva.

Humor
No velório
No velório de um grande pé de cana, todos os amigosbêbados estavam
lamentando a suamorte. Até que um deles, com aquela voz de quem tomou

todas, teve uma ideia e falou:
- A gente podia abrir um bar neste cemitério pra se despedir dos amigos
como se deve!
Um outro amigo, que também tinha tomado todas, perguntou:
- E como é que -ia se chamar o bar?
O primeiro bebum para, pensa e responde:
- A Saideira, oras...

Sudoku
,
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,
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7 2
I,.
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7 1
t, ,�':"

9
�f

6
, I,

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.

HOJE

Jaraguá do Sul

eJtegião &
, .'

AMANHÃ
MíN: 21°C
MÁX: 31°C

�
V

QUINTA
MíN: 21°C
MÁX: 31°C �

SEXTA !
MíN: 20°C IMÁX: 28°C

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• Oh58: 1,5m '1h28: 1m

e MINGUANTE

• 13h58: 1,6m • 12h17: O,9m

4/3 • Baixamar '. Baixa.mar
• 9h36: O,5m • 7h26: O.3m

e NOVA
Tábua

• 19h29: Om '18h51: Om

1.1/3 das marés Itajai Imbituba
• Preamar • Preamar

'e. CRESCENTE 19/3
• Oh40: O,9m • 1h39: O,7m
• 12h06: O,9m • 11 h58: O,5m
• Baixamar • Baixamar

f� CHEIA 27/3
• 7h32: O,3m � • 6h58: O,3m
• 18h51: Om '18h13: Om

Palavras Cruzadas

2 8

13
1. Narrar, contar contos populares fantásticos / Co-

bre a cabeça
2. Banhar levemente / O filósofo, psicólogo e peda

gogo suíço Piaget (1896-1980)
3. Jato, em inglês / A capital da República africana

de Burkina Fasso
4. Famosa cadeia de hotéis de categoria econômica

/ Confeccionado com fios

5. O ato de devolver o fio a uma lâmina / Tecido ralo
e fino

6. Um dente postiço / O começo de .. , junho
7. Diz-se de substância que expele parasitos do in

testino
8. (Ingl.) Na internet, sala de bate-papo / Pequeno

teatro grego destinado a concertos musicais

9. A capital do Vietnã / Cada um dos edifícios que
fazem parte de um conjunto arquitetônico,

HORIZONTAIS
1. Monte japonês, ponto culminante do país (3.776

m) / O compositor alemão Johann Sebastian

(1685-1750), de "Concertos de Brandenburgo"
2. Microrganismo unicelular que é parasita intestinal

do homem / Contração de sinhá
3. Cidade industrial de Minas Gerais, próxima a ca-

pital do estado / (Matem) Símbolo de tangente
4. O meio de ... tudo / Adormecido num sono leve
5. (Pop,) Ócio / 54, em algarismos romanos

6. Respeitável
7. Aquele que dirige, governa
8. Corrida, em inglês / Abreviatura de molécula

-grama
9. Misturado com água
10. Favor que se presta a alguém / Uma multinacio

nal do ramo de telecomunicações
11. A parte mais funda de rio, lago etc. / Nome de

vinte e três papas
.

12. Interjeição que indica grande admiração / Por
tuguês

13. O zinco / Chefe de uma casa.

VERTICAIS

[ " I. I
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Arrastão em Jar

Arrombamentos
e furtos em lojas

Onze estabelecimentos comerciais foram
alvos de ladrões na madrugada de ontem

JARAGUÁ DO SUL
. João Piccoli não intimidou os

ladrões, que usaram o mesmo

método em todas as lojas: que
braram o tambor da fechadura,
entraram pela porta da frente é
levaram objetos de valor. "Do
mesmo modo como consegui-

.

ram abrir, eles ainda trancaram
a porta. A funcionária precisou
chamar o' chaveiro para entrar

na loja", contou a proprietária
de um estabelecimento, que
teve cerca de R$ 300 furtados.
O prejuízo foi estimado em R$
10mil em celulares e tablets em
uma loja de eletrônicos da Rua
Reinoldo Rau. "Quando che

guei de manhã foi um choque.

Débora Remor

Uma onda de arrombamen
tos e furtos atingiu pelo

menos onze lojas do Centro de

Iaragua' do Sul na madrugada
de ontem. Os bandidos que
braram' fechaduras, levaram
dinheiro e eletrônicos e saíram
deixando as portas fechadas.
Os proprietários s'ó perceberam
a invasão quando chegaram
para abrir os estabelecimentos,
ontem de manhã.

O aviso de sistema de alar
me- das ruas Marechal Deodo
ro da Fonseca, Reinoldo Rau e .

Só vou reabrir a loja na semana
que vem", contou preocupado
proprietário, que não quis se

identificar. "Não vou conseguir
recuperar nada mesmo, é bes
teira falar com a Polícia, a rádio
ou o jornal."

A Polícia Militar informou

que oito estabelecimentos fo

ram furtados e houve tentati
va em outros três. O setor de

inteligência ainda monitorava
as imagens das câmeras de vi

gilância para tentar identificar
os suspeitos, mas disse que a
investigação agora deve ficar a

cargo da Polícia Civil. Na De

legacia da Comarca, nenhum
boletim de "Ocorrência foi regis
trado e a comunicação da PM
sobre os furtos ainda não havia
sido encaminhada.

LÚCIOSASSI

PREJUÍZO Comerciante calcula perda de R$ 10 mil com roubo de celulares

Agressão
Pai batenos filhos e é preso
Um homem de 36 anos

foi preso em flagrante pela .

Polícia Militar por agredir os
filhos de sete e oito anos, por
volta das l8h30 de. quarta
feira. O acusado estava em

briagado e teria batido nos

meninos em frente a uma

lanchonete, na Rua Venâncio
da Silva Porto, no Bairro Nova
Brasília, em Iaraguá do Sul. A

PM entrou em contato com a

mãe das crianças} que estava

trabalhando no momento da

agressão, e também com o

Conselho Tutelar. O homem
foi liberado depois de prestar
depoimento na Delegacia de

Polícia. Ele vai responder pelo.
crime de maus-tratos, cuja
pena varia de dois meses a

uin ano de detenção .

.
'

Tráfico

Mãe e filha
são detidas

Na tarde de quarta-feira, duas

mulheres, mãe e filha, de 49 e 29

anos, foram detidas em casa, na

Vila Rau, por tráfico de drogas. Na
residência, policiais militares en

contraram entorpecentes no valor
de R$ 200. A suspeita de 29 anos já
cumpriu pena por tráfico e foi enca
minhada ao presídio de Jaraguá.

PEDIDO DE LICENÇAAMBIENTAL
Renovação de Licença Ambiental de Operação

RF Reflorestadora Ltda torna público que requereu à Fundação do
Meio Ambiente (FATMA) a Renovação de Licença Ambiental de Op
eração para a atividade de Florestarnentoe Reflorestamento de Es

pécies Arbóreas - IN nO 20, localizada à Rodovia BR 101, Km 73, si
n", Bairro Rainha, Araquari, Santa Catarina.
Foi determinado Relatório Técnico Florestal para comprovação do

efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabelecidas
na Licença Ambiental de Operação.

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-0.01 - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: + 55 48 32161700

E-mail·:fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.tatma.sc.qov.brFA.TMA

SEM"'ii�
-,-

JARAGuA DO SUL

SERViÇO AUTÔN0MO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 27/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: AQUISiÇÃO DE ESPAÇO EM JORNAL PARA PUBLICAÇÃO DE

ATOS LEGAIS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 21/2/2013, das 7h30 às 11 h30 e das

. 13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 21/3/201310h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, n? 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
'.

LICITAÇÃO N°: 31/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE ARQUIVO, ARMÁRIOS, CADERIAS, ESTAN
TES E MESAS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 8/3/2013, das 7h30 às 11 h30 e das 13h
às 17h
DATA DA ABERTURA: 25/3/2013 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Ménegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul- Se ou no site: www.samaejs.
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

LICITAÇÃO N�: 29/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE PISO, ARGAMASSA REJUNTE, DIVISÓRIAS,
TOLDOS, JANELAS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TELEVISOR
RETIRADA DO EDITÀL: A partir do dia 8/3/2013,das 7h30 às 11 h30 e das 13h
às 17h
DATA DA ABERTURA: 22/03/2013 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Érwino Menegotli, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC ou no site: www.samaejs ..
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

LICITAÇÃO N°: 30/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.
MODALIDADE: 'PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO
RETIRADA DO EDITAL:,A partir do dia 08/03/2013, das 7h30 às 11 h30 e das
13h às 17h

-

DATA DA ABERTURA: 22/03/2013 10h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, n° 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Melhorias

Arena [araguá reformada para UFC
Investimento para manutenção e adequação
do espaço deve ultrapassar os R$ SOO mil

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

tes de outras cidades. O investi
menta está em discussão para
formação de parceria entre o go
verno do Estado e o município.

Na lista de melhorias apon
tadas está a ampliação do es

tacionamento em 30% da ca

pacidade e alteração do aterro,

que não poderá continuar a ser
em barro vermelho, a troca dos
vidros e janelas danificados e

a limpeza completa, interna e

externa,' de toda estrutura, das
cadeiras ao teto.

Após a conclusão do esta-

Nos próximos meses, a Are
na Iaraguã deverá receber

de R$ 500 mil a R$ 600 mil em

investimentos para reparos e

manutenção da estrutura para
que possa abrigar o Ultimate

Fighting Championship (UFC),
agendado para ocorrer dia 18

de maio em Iaraguá do Sul. A

expectativa é a de que o evento

reúna aproximadamente nove

mil pessoas, sendo 85% visitan-

cionamento, a iluminação ex

terna da Arena será ampliada
e os refletores trocados. Outra
alteração será a padronização
das lanchonetes e dos quios
ques que funcionarão durante
o evento, medida que evitará

improvisos que podem vir a di
minuir a segurança do público.

Naprimeira semana de traba
lhos foi dada atenção especial aos
equipamentos de combate a in
cêndio e às portas emergenciais.
Todas as saídas de emergência,
os 48 extintores e as 29 caixas

passaram por vistorias e manu

tenção. Em cada uma das caixas
de combate a incêndio há duas

mangueiras interligadas com

a rede de hidrantes. Segundoo
presidente da Fundação Munici
pal de Esportes de Jaraguá do Sul

(FME), Jean Leutprecht, o com

promisso firmado com a equipe
técnica do UFC será cumprido.
"Nosso compromisso é dar um
banho de loja naArena e deixá-l�
exatamente como foi prometida
para o UFC", afirmou.

PÁTIO Na lista de melliorias apontadas está a ampliação do estacionamento em 30% da capacidade atual

PREVENÇÃO Todos os extintores

da Arena foram vistoriados
MUDANÇA Não.haverá box
de alimentos nos corredores

INGRESSOS As vendas para o

UFC devem iniciar em dez dias

Estrutura

, Ponto turístico e espaço de lazer nos finais de semana
Com os investimentos rea

lizados por conta do UFC, Jean
Leutprecht salienta que uma das

intenções da equipe da Fundação
é a de colocarummonitorno local
durante os finais de semana para

que a estrutura possa ficar aberta,
réceber turistas e ser transformada
em um espaço de lazer para prati
cantes do skate, dos patins e das
bicicletas. "É incrível a quantidade
de gente de fora que vem atéaqui

no final de semana e fica olhando

pelo vidro para ver como é por
dentro..Com um monitor, pode
mos manter as portas abertas e

receber esses turistas", afirmou.
Para depois do evento, outras alte-

rações devem ser feitas, entre elas
a implantação de uma cerca viva

para separar daArena o cemitério
localizado ao lado e a construção
de um muro para controlar a en
trada e saída das pessoas.

Vistoria

Equipe
realizavisita

técnica
Esta semana, a Arena re

cebeu a primeira visita da

equipe técnica e logística
que irá preparar o espaço
para o Ultímate Fighting
Championship (UFC). Se

gundo o presidente da FME,
Jean Leutprecht, a visita da

equipe será aproveitada para
que seja realizada uma análi
se. da atual estrutura. "Vamos

aproveitar o conhecimento
e a experiência deles para
colhermos sugestões de me

lhorias", afirmou. Uma das

principais exigências e pre
ocupações da equipe orga
nizadora do evento é com a

segurança do público, das

pessoas que irão trabalhar e

dos lutadores. ''As principais
alterações sugeridas foram

para ampliar o conforto e a

segurança do público que as- .

sistirá ao evento e para faci
litar a logística de trabalho",
afirmou Leutprecht.

Outra questão apontada
pela produção do evento foi
amelhoria da sinalização das
ruas de Jaraguá do Sul, prin
cipalmente da entrada da ci
dade até a Arena. O fato de a

Arena ser localizada em um

bairro residencial dificulta o

acesso do público, sobretu
do dos que não conhecem o

trânsito de Jaraguá do Sul.

l

-

1

Assista ao

vídeo no www.

ocponline.
com.br para
conhecer

quais serão
as melhorias
realizadas na
Arena Jaragu1ro .

b
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PUBLICAÇÕES LEGAIS 1181 QUINTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2013 www.ocponline.com.br

Apontamento: 240284/2013 Sacado: FlAVMAQ lIDA - ME Endereço: RUA
JOAO JANUARIO AYROSO 2700 - JAR I'SQUERD - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89253-100 Cedente: SUCAThS INDAlAL lIDA Sacador. - Espécie: DMI

EDTIl\LDE INTIMAÇÃO DE PROfl'Sm
Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, c/ c O artigo 995 do código de Normas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. RCAM INTIMADOS DO PRCITESTO:

Apontamento: 240172/2013 Sacado: ALEXSANDRO GOMES Endereço: RUA
CRISTINA ENRICONEMARCATID 142AP03 - Jaraguá do SuI-SC - CEPo 89253-
407 Cedente: COOPERATIVA CREDIl1VRE ADMISS ASSOCIADOS GUARAM
Sacador.GPCUMATlZACOESSP!lEspécie: DMI - N°TItulo: 03/0001- Motivo:
falta de pagamentoValor:R$325,00 - Data para pagamento: 13103/2013-Valor
total a pagar R$4OJ, 18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 325,00 - Juros:
R$ 1,62 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 240134/2013 Sacado: ANA PAULA RENGEL Endereço: RUA
WURENCO KANZLER 519 - Jaraguá do SuI-SC - CEPo 89252-240 Cedente:
CONDOMlNlO RESIDENCIAL DOM PEDRO Sacador: - Espécie: DMI - W
Titulo: 00000000116 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 136,14 - Data para
pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar R$21 1,28 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 136,14 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 240209/2013 Sacado: CANTENOR GONCALVI'S Endereço:
RUAAGUAS CLARAS 21 - IlHA FIGUEIRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-
466 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTlMENTO SA
Sacador. - Espécie: cr - N° TItulo: 200154i15799 - Motivo: falta de pagamen
to Valor. R$ 3.487,86 - Data para pagamento: 13103/2013- Valor total a pagar
R$3.871,26Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 3.487,86 - Juros: R$ 308,09
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 2.4,50 - Di
ligência: R$15,46

Apontamento: 240091/2013 Sacado: CINDER COMERCIO E TRANSP. lIDA
Endereço: JOAO JANUARIO AYROSO 2185 - JARAGUA ESQUERD - JARAGUA

- DO SUL-SC - CEPo 89253- 100 Cedente: AUm rosto PAI TOMAZ lIDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1930 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 433,66 - Data para pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar R$51O,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 433,66 - Juros: R$I,87 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$14,71

.

Apontamento: 239940/2013 Sacado: EllEZER ROGERIO PEREIRA DA ROSA
Endereço: RUA CHRISTlNA E MARCATID 44 BL 5 AP 401 - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89253-423 Cedente: ERBE CONSTRUffiRA lIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N°TItulo: 00049008 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 450,00 - Data
para pagamento: 13/03/2013-Valor total a pagarR$526,36 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 450,00 - Juros: R$1,80 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

- N° Titulo: 5608.1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 186,00 - Data para
pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar R$260,87 Descrição dos valores:
Valor do título: R$I86,OO - Juros: R$ 0,31 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 240208/2013 Sacado: GILBERTO DE PAULA BUENO Endere
ço: RUA EXP. AlINOLDO HORNBURG 120 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-
000 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
Sacador: - Espécie: cr - N° Titulo: 20017588786 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 4.057,25 - Data para pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar
R$4.573,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$4.057,25 - Juros: R$ 435,47
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência: R$ 20,96

Apontamento: 240139/2013 Sacado: GILBERTO KREIS Endereço: RUAWU
RENCO KANZLER 515 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-240 Cedente:
CONDOMlNlO RESIDENCIAL DOM PEDRO Sacador: - Espécie: DMI _ N°
Titulo: 00000000149 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$155,82 - Data para
pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar R$231,05 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 155,82 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 240133/2013 Sacado: JOSfLENE smLF Endereço: RUAWU
RENCO KANZLER515 - NOVABRASlIlA - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89252-
240Cedente: CONDOMlNlO RESIDENCIALDOMPEDRO Sacador. - Espécie:
DMI - N° Titulo: 00000000112 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$131,04 -

Data para pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagarR$206,16 Descrição dos
valores: Valor do título: R$131,04 - Juros: R$ 0,56Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 240137/2013 Sacado: JOSfLENE smLF Endereço: RUAWU
RENCO KANZlER 515 - NOVA BRASlIlA - JARAGUADO SUL-SC- CEP: 89252-
240Cedente: CONDOMlNlO RESIDENCIALDOM PEDRO Sacador. - Espécie:
DMI - N° Titulo: 00000000141 - Motivo: falta de pagaraento Valor: R$131,33 -

Data para pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar R$206,45 Descrição dos
valores: Valor do título: R$131,33 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 240136/2013 Sacado: KARlNE FESTUGATIO Endereço: RUA
WURENCO KANZLER 515 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-240 Cedente:
CONDOMlNlO RESIDENCIAL DOM PEDRO Sacador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 00000000132 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 175,86 - Data para
pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar 'R$251,18 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 175,86 - Juros: R$ 0;76 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14, 71

Apontamento: 240138/2013 Sacado: KARINE FESTUGATIO Endereço: RUA
WURENCO KANZLER 515 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-240 Cedente:
CONDOMlNlO RESIDENCIAL DOM PEDRO Sacador. - Espécie: DMI - N°
Titulo: 00000000143 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$179,61 - Data para
pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar R$254,94 Descrição dos valores:
Valor do título: R$179,61 - Juros: R$ 0,77 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Est�dâ Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no muniCípio de Jaraguá do Sul,
se,
o maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orienlar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
alcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particulare a sociedade em geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380�Centro

892�1 -201 - JARAGUADO SUL - SC Novo Telefone/Fax: (47)3274- 1700

Apontamento: 239939/2013 Sacado: MARA FERNANDA SCHUll'Z Endereço:
AVMAL DEODORO DA FONSECA 855 APTO 401 - Iaragua do Sul-SC - CEP:
89251 -701 Cedente: ERBECONSTRUTORA lIDA Sacador: - Espécie:DMI - N°
Titulo: 00067007 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.000,00 - Data para
pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar R$L080,87 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.ooo,OO - Juros: R$ 4,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 240240/2013 Sacado: MARCOSDE PAULA PADIlHAME Ende
reço: RUA JOSETEODORO RIBEIRO 1560 - Jaraguá do Sul-SC - CEPo Cedente:
BAUER E SILVA lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N°TItulo: 0107 - Motivo: falta
de pagamentoValor:R$ 412,00 - Data para pagamento: 13/03/2013- Valor total
a pagar R$488,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 412,00 - Juros: R$
1,23 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,46

Apontamento: 240135/2013 Sacado: MARIA DORACI GIRARDI SCHMIDT
Endereço: RUAWURENCO KANZLER 515 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-
240 Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO Sacador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 00000000120 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 22,60 -

Data para pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar R$97,25 Descrição dos
valores: Valordo título: R$ 22,60 - Juros: R$ 0,09 Emolumentos: R$12,25 - Publi

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

Apontamento: 2402<0/2013 Sacado: OSVALDO RAMOS Endereço: RUA GUI
LHERME SCHMIDT 180 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-010 Cedente: BV
LEASINGARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Sacador. - Espécie: cr - N°TI
tulo: 00148641/09 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$19.340,87 - Data para
pagamento: 13/03/2013-Valor total a pagarR$27.965,65 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 19.340,87 - Juros: R$ 8.548,66Emolumentos: R$12,25 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 16.27

Apontamento: 240130/2013 Sacado: RAFAEL DE OIlVEIRA VANDERLEI En
dereço: RUAWURENCO KANZlER 515 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-240
Cedente: CONDOMlNlO RESIDENCIAL DOM PEDRO Sacador. - Espécie:
DMI - N° Titulo: 00000000110 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$126,26 -

Data para pagamento: 13/03/2013-Valor total a pagar R$201,36 Descrição dos
valores: Valor do título: R$126,26 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 240159/2013 Sacado: RENXTO INACIODESOUZA Endereço:
RUA CONSTANTINO ROCO RUBINI, 505 - BARRA DO RIO CERRO - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-040 Cedente: COOPERATIVA DE CREDlmVALE DO
!TAJAI-VlACREDI Sacador. SUSZEKCOMERCIO DE PECASAUTOMOTlVAS
Espécie: DMI - N'Titulo: 5868,5866/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 275,00 - Data para pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar R$356,54
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 275,00 - Juros: R$ 0,73 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$20,96

Apontamento: 240238/2013 Sacado: ROBERTO CARLOS MENDES DUTRA
Endereço: WTE 20 - TIFA MARTINS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITOVALE DO !TAJAI-VIACREDI Sacador.
SUSZEK COMERCIO DE PECASAUffiMEspécie: DMI - N°TItulo: 17129/0002

- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 250,00 - Data para pagamento:
13/03/2013-Valor total a pagarR$329, 16Desclição dosvalores: Valor do título:
R$ 250,00 - Juros: R$ 0,66 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,65

-

Apontamento: 240140/2013 Sacado: SAMIR SELL Endereço: RUA MARINA
FRUTUOSO 39 AP 204 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251 -500 Cedente: J.G.R
TRANSPORTES LTDA ME Sacador: - Espécie: DMI - W Titulo: 000226/009
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 514,80 - Data para pagamento:
13/03/2013-Valor total a pagarR$586,66 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 514,80 - Juros: R$ 2,05 Emolumentos: R$12,25_- Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 239708/2013 Sacado: SIRLEI VIEIRA Endereço: RUA OSCAR
SCHEIDER 1045 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-840 Cedente:VERITATIS
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOI'S lID Sacador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 2369/5 - Motivo: falta de pagaraento Valor: R$ 533,20 - Data para
pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar R$616,99 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 533,20 - Juros: R$ 1,42 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 240126/2013 Sacado: TROPICAL DECK ARIEFATOS DE MA
DEIRA lT Endereço: RUA GUILHERMEDANCKER 161 SALA 02 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89251-460 Cedente: SHEPHERD NEGOClOS I lIDA EPP Saca
dor. - Espécie: DMI - N° Titulo: 2535-6/004 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$1.280,92 - Data para pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar R$1.365,24
Descrição dos valores: Valor do título: R$1.280,92 - Juros: R$14,51 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
9,96

Apontamento: 240128/2013 Sacado: TROPICAL DECK ARfEFATOS DE MA
DEIRA lT Endereço: RUA GUllHERME DANCKER 161 SALA 02 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89251-460 Cedente: SHEPHERD NEGOCIOS I LTDA EPP
Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: P305051/002 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 1.546,63 - Data para pagamento: 13/03/2013- Valor total a pagar
R$1.633,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.546,63 - Juros: R$ 17,52
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di-
ligência: R$ 9,96

-

Apontamento: 239977/2013 Sacado: VOGARE CONSUl1DRIA TREIN MARK
lIDA Endereço: PROCOPIO GOMES DE OIlVEIRA ,1149 AP 42 - JARAGUA
DOSUL-SC - CEP: 89251 -201 Cedente: ESCRIroRIOCONIl\Bil,BUCHMANN
SC lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 1882/036 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 150,00 - Data para pagamento: 13/03/2013- Valor total a
pagar R$220,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$150,00 - Juros: R$ 0,35
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 08/03/2013. Jaraguá do Sul (sq, 08 de março
���

.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 24

Protocolo: 42136 Sacado: DEGUSTE INDUSTRIAL LTDA. - EPP CNPJ:
17.313.241/0001 -93 Endereço: Rua Jaraguá n" 88, Centro, 89275-000,
Schroeder Cedente: 0l'SA COMERCIO E REPRESENTAÇOES lIDA GNPJ:
81.611.931/0001-28 Número do Título: 27J7895U Espécie: Duplicata deVenda

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADODESANfACATARlNA <'

Tabelionato do MWlicípio eComan:a deGuaranúrim - CHRISTA INGE
HIlLEWAGNER, Interventora

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

EDTIl\LDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edita1, que foram apresentados nesta ser
ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no triduo 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 regis
trado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de
a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhe
cidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s)
ou domiciUada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do
CNCGJ.

Protocolo: 41998 Sacado: ADEMAR LUlZ DENKER ·CPF: 675.492.419-53
Endereço: Rua 28 de Agosto n" 49, Nova Esperança, 89270-000, Guarami
rim Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA CNPJ:
79.501.862/0001-58 Número do Título: 0045448003 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 1lI02/2013 Valor. 179;00 Liquidação após
a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42194 Sacado: ALEXANDRE JOAO DE BORBA CFF: 056.177_009-36
Endereço: Rua Bananal do Sul n" 1, Guanuranga, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: BV FINANCEIRA S/AC.E! CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título:
131044465 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante:
BV FINANCEIRA S/A C.EI Data Vencimento: 13/10/2012 Valor: 22.401,03 u
quidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$37,60,
Edital: R$15,00
Protocolo: 42223 Endereço: Rua Manoel da Silva n" 80, Guamiranga, 89270-
000, Guaramirírn Cedente: SIlMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001 -84 Número do
Título: 73723'011 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASil, SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
ZO/02/2013 Valor: 1.200,00liquidação após a intiÍnação: R$12,25, Condução:
R$ 27,20, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42375 Sacado: CRISTlANE AMARAL VIElRA CPF: 095.434.199-65
Endereço: Rua Jose Eugenio Buzzi n" s/n", Caixa d'Água, 89270-000, Guaramí
rim Cedente: OMCOMMAQ COSTACESSOR lIDA Número doTí
tulo: 0014 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ,
!TAU UNlBANCO SA DataVencimento: 15/02/2013 Valor: 175,00 Iíquídação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 22,76, Diligência: H$ 37,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 42195 Sacado: CRISTIANO LUNGER CPF: 031.421.529-89 En
dereço: Rua Jose Nart n" s/n Ld171, Centro, 89270-000, Guaramirim Ceden
te: BV FfNANCEIRA S/A C.EI CNPJ: OLI49.953/0001-89 Número do Título:
251022259 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante:
BVFINANCEIRA S/A C.EI Data Vencimento: 20/10/2012 Valor: 27.486,18!l
quidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$15,00

Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Venci
mento: 12/02/2013 Valor. 977,06 Liquídação após a intimação: R$12,25, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41902 Sacado: ESTRU1WORK INDUSTRIAL lIDA - ME CNPJ:
00.914_591/0001 -02 Endereço: Rodovia SC-413 n" 2841, Rio Branco, 89270-000,
Guaramirim Cedente: MGRB 'ITNIAS lIDA ME CNPJ: 03.492.863/0001-11
Número do Título: 3941 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BilAbESCO SA DataVencimento: 11/02/2013 Valor.
LIOO,OO Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$10,86, Diligên
cia: R$ 37,60;Edital: R$15,00
Protocolo: 42333 Endereço: Rodovia SC-413 n" 2841, Rio Branco, 89270-000,
Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO !TAJA! CNPJ:
82.639.451/0001-38 Número do Título: 2015/00001 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASil, SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 19/02/2013 Valor. 235,00 liquidação após a
intimação: R$ 12,25, Condução: R$1O,86, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 42396 Endereço: Rodovia SC-413 n" 2841, Rio Branco, 89270-000,
Guaramirim Cedente: DMCARP COMERCIAL lIDA CNPJ: 57.002.131/0001-
25 Número-do Título: 0547-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indi
cação Apresentante: BANCO BRADI'SCO SA Data Vencimento: 22/02/2013
Valor. 645,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 10,88, Di
ligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41872 Sacado: FRANCISCO ANDREI DA Sil,VA ME CNPJ:
09.590.145/0001-84 Endereço: Rua Athanasio Rosa n" 427, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: GREEN COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO
LTDA CNPJ: 09.058.550/0001 -36Número do Título: 5562 Espécie: Duplicata de
,Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASU, SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 11/02/2013 Valor: 194,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$
15,00
Protocolo: 42301 Endereço: Rua Athanasio Rosa n" 427, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente,GllEEN COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO
LTDA CNPJ: 09.058.550/0001-36 Número do Título: 5465/2 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMnUM Data Vencimento: 22/02/2013 Valor: 193,50 Li
quidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$15,00
Protocolo: 42303 Endereço: Rua Athanasio Rosa n" 427, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: GREEN COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO
lIDA CNPJ: 09.058.550/0001-36 Número do Título: 5716/1 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 23/02/2013 Valor. 158,00 Li
quidação após a inrimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42285 Sacado: GLDBAL ADMINlSTRADORA DE BENS lIDA
CNPJ: 02.580.422/0001-09 Endereço: Rua 28 deAgosto n" 1515, Centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: I'SCRIroruO CONIl\Bil, MARLlAN lIDA CNPJ:
84.436.096/0001-25 Número do Título: 99940 Espécie: Duplicata de Prestação
de Serviços Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
15/02/2013 Valor: 124,61 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41989 Sacado: IDA DELUNG VAOSIESKI CPF: 352.438.809-49
Endereço: Rodovia SC 413 n" 8628, Não Informado, 89270-000, Guararní
rim Cedente: JAVEL JARAGUA VEICUWS PECAS SERVICOS lIDA CNPJ:
79.50L862/0001-58 Número do Título: 0044213004 Espécie: Duplicata deVen
da MercantilApresentante: BANCO DO BRASil, SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 30/01/2013 Valor. 285,00 liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41850Sacado: IVANROBERTOVENERAME. CNPJ: 13.572.100/0001-
34 Endereço: Rua Ba:oanal n" 2090, Ba:oanal, 89270-000, Guaramirim Cedente:
JAVANESA IND COM MALHASU'DA CNPJ: 82.765.892/0001-86 Número do
Título: 9798/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: !TAU UNlBANCO SA DataVencimento: 02/02/2013 Valor. 919,27
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 42158 Endereço: Rua Ba:oanal n" 2090, Ba:oanal, 89270-000, Guara
mirim Cedente: JAVANESA IND COMMALHAS lIDA CNPJ: 82.765.892/0001-
86 Número do Título: 9937/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 12/02/2013
Valor. 128,66 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 22,76, Di
ligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42191 Sacado: IVO JOÃO VIEIRA CPF: 669.665.079-20 Ende
reço: Rodovia BR 280, KM 57, apto 03 ne 12900, Centro, 89270-000, Guara
mirim Cedente: FM FAGmRING FOMENm MERCANTIL lIDA CNPJ:
11.811.333/0001-17 Número do Título: 850275-7 Espécie: Cheque Apresen
tante: FM FAGmRING FOMENTO MERCANTIL lIDA Data Vencimento:
17/05/2011 Valor. 2.380,00 liquidação após a Ultimação: R$12,25, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 42327 Sacado: K'J1A FERREIRA CNPJ: 17_144.292/0001-39 En

dereço: Rua Padre Horacio Rabelo n" 595, Amizade, 89270-000, Guaramirim
Cedente: PIRAMIDE AUffi PEÇAS lIDA CNPJ: 04.408.767/0001-05 Número
do Título: 4000/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASU, SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento:

-

26/02/2013 Valor. 500,00 Liquidação após a intimação:R$ 12,25, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41999 Sacado: M A F - TRANSPORTES lIDA - EPP CNPJ:
04.287.948/0001,20 Endereço: Rua Exp. Olimpio Jose Borges n' 4672, Avai,
89270-000, Guaramirim Cedente: JAVELJARAGUAVEICULOS PECAS SERVI
COS LTDA CNPJ: 79.501.862/0001-58Número do Título: 0047986001 Espécie:
Duplicata deVenda MercantilApresentante: BANCO DO BRASU, SA - AGEN-'
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 31/01/2013 Valor: 865,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital:
R$15,00

Protocolo: 42047 Sacado: MARCOS ROLIM ESPANHOL CPF: 059.496.839-94
Endereço: Rua Afonso Ruon n° 563, Centro, 89270�OOO, Guaramirim Ceden
te: WEITI'EC COML!MP E EXP lIDA CNPJ: 08.088.938/0001-17 Número do
Título: 7699-6/11 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 08/02/2013 Valor. 1.364,00
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$ 15,00 '

Protocolo: 42386 Sacado: MEIALURGlCA TEMUCO lIDA CNPJ:
07.357.078/0001-07 Endereço: Rua Olimpio Jose Borges ne s/n, Briiderthal,
89270-000, Guaramirim Cedente: FUNDO DE lNVI'STlMENm EMDIREITOS
CREDlmRIOS JCP - SUL NAO PADRONIZADO CNPJ: 08.270.249/0001-29
Número do Título: 1002658/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por fi).
dicação Apresentante: BANCO BRADI'SCO SA DataVencimento: 21/02/2013
Vaiar: 1.690,00 Liquidação após a intimação: H$ 12,25, Condução: R$ 18,31,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00-

Protocolo: 42177 Sacado: PEDRO PAUW ADRIANO CPF: 292.285.579- 15
Endereço: Rua lN de Novembro n' 747, Sossego, 89108-000, Schroeder Ce
dente: BANCO BRADESCO SA CNPJ: 60.746.948/0001 - 12 Número doTítulo:
406758 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 26/09/2011 Valor. 40.199,00

-

liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41991 Sacado: PEDRO SCHIMIDT CFF: 022_223.119-00 Endere
ço: Rua Luiz Balistier n" 356, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: JAVEL
JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS lIDA CNPJ: 79.501.862/0001-58 Nú
mero do Título: 0046290002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresen
tante: BANCO DO BRASil, SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
04/02/2013 Valor. 124,19 Líquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 42202 Sacado: RODOMAQUINAS lIDA - ME CNPJ:
05.365.225/0001-65 Endereço: Rua Amilton E Rausisse n'' s/n, Centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: MANmMACCOMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
lIDA CNPJ: 79.879.318/0001-44 Número do Título: 0210007200 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASU,
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 21/02/2013 Valor: 366,67li
quidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$15,00
Protocolo: 42203 Endereço: Rua Amilton E Rausisse n" s/n, Centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: MANmMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
lIDA CNPJ: 79.879.318/0001-44 Número do Título: 0220104030 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASil,
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 21/02/2013 Valor: 923,67 Li
quidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42204 Sacado: SIDNEY ROGERIO TOMASI CPF: 577.716.009-
30 Endereço: Rua Ferdinando Campigotto Primo n° 255, Avai, 89270-000,
Guaramirim Cedente: AR FREE COMERCIO DE EQUlPAMENmS ELETRO
ELETRONlENPJ: 03.895.171/0001 - 14 Número doTítulo: 5759/4 ESpécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASil,
-SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 20/02/2013 Valor. 1.996,00
Liquidação àpós a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
24,50, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 42345 Sacado: SU,VINHADE MEWSANTANA CFF: 054.063.659-24
Endereço: Rua Evaristo Klein n'' s/n", Guamíranga, 89270-000, GuaramirimCe
dente: CAREWA CONFECÇOES ITDA CNPJ: 00.295.783/0001-88 Número do
Título: 330Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO BRADI'SCOSA DataVencimento: 21/02/2013 Valor: 831,30 Liquida
ção apôs a intimação: R$12,25, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$37,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 42438 Sacado: Sil,VONEI ANTUNES MAXIMIANO CPF:
007.562.189-42 Endereço: Rua Manoel Francisco da Costa ne 7662, João Pes
soa, 89270-000,Guaramirim Cedente: AYMORECREDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO CNPJ: 07.707.650/0001- 10 Número doTítulo: 20017727608
Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: AYMORE C.El Data Vencimento:
22/05/2012 Valor. 6.500,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 42239 Sacado: WZCO)v1ERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
lIDA CNPJ: 12.234.873/0001-48 Endereço: Rua Erich Froehner n' 91, Schro
eder I, 89275-000, Schroeder Cedente: MarTIN PAVIN E CIA LTDA CNPJ:
78.765.740/0001-06 Número do Título: 006634/02 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADI'SCO SA Data Venci
mento: 17/02/2013 Valor. 306,66 Líquídação após a intimação: R$12,25, Con
dução: R$ 53,86, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Guaramirim, 08 de março de 2013.

CHRISTA INGE HllLEWAGNER, Interventora
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Oampeonato Catarinense

Três desfalques para
encarar oMetrô

Com Evandro lesionado, Peixoto eWilliam

suspensos, Pingo é obrigado a alterar o time

JARAGUÁ DO SUL
......................................................

Agência Avante!

Se no primeiro turno o Metro

politano surpreendeu em Ia
raguá do Sul, o Juventusviaja para
Blumenau com o mesmo desejo
na estreia do returno. No confron
to decisivo na luta pela Série D, o
técnico Pingo terá os desfalques
deWilliam e Peixoto, suspensos,
além de Evandro, lesionado. Esta
será a primeira vez no Estadual

que o Moleque Travesso terá que
lidar com os desfalques motiva
dos por acúmulo de cartões.

Entretanto, os possíveis
substitutos analisam o fato
como uma oportunidade. Na

lateral-direita, Paulinho terá
uma nova chance de provar seu
valor. "O time está vindo bem e

vamos procurar fazer uma boa

partida. Precisamos destes três

pontos e vai ser fundamental

para a nossa sequência no cam
peonato. O começo foi difícil,
mas agora a equipe está entro
sada e tem tudo para fazer um

grande jogo", comentou.
Na zaga, Paganelli terá o de

safio de enfrentar pela primeira

vez o clube onde foi formado.
"Iniciei a carreira lá, mas agora
estou aqui e como profissional
tenho que honrar as cores que
defendo. Serámais uma chance
de provar o meu valor e preci
samos manter a qualidade do
nosso toque de bola", declarou.

Substituindo o volante
Evandro, Cícero espera ajudar
a manter o padrão de jogo da

equipe. "Vamos enfrentar um
concorrente direto às nossas

pretensões. Por isso temos que
manter o nosso padrão de jogo,
sem fugir das nossas caracterís
ticas, procurando dominar as

ações no meio de campo", fina
lizou. Metropolitano e Iuventus
está marcado para domingo, às
16h, no Sesi, em Blumenau.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CHANCE O volante Cícero substituirá Evandro, que está lesionado

Torneio de Verão

Promessa -de emoções em.Schroeder
O 20° Torneio de Verão, o

Aberto de Futsal de Schroeder,
prossegue logo mais, com três

jogos no Ginásio Alfredo Pa

sold, todos com entrada gra
tuita. Em disputa, quatro vagas
nas semifinais da competição.

Às 19h15 tem Kiferro contra

Kayapós/Soletex/Global Pisos,
pelo Grupo E. A Kiferro vem de
duas derrotas e tem chances re-

motas de avançar. Já a Kayapós
jogaporumavitória simples, para
na última rodada da fase duelar

pela classificação contra a Ange
rôo Às 20h15 jogam Angerô/Cru
zeiro e Coremaco/Posto Cidade/

Iartec, também pelo Grupo E. A

partida coloca frente a frente o

avassalador ataque da Coremaco,
com 40 gols marcados, e a sólida
defesa daAngerô, qu� sofreu ape-

nas cinco tentos até aqui.
Fechando a noite, Loes Ma

teriais de Construção e Baga
FC/Asteca/GT Society jogam às

21h15, pelo Grupo F. Quem ven

cer garante vaga na semifinal de
forma antecipada. O campeona
to apresenta uma média de 7,7
gols por partida, com 185 gols
em 24 jogos. Xoxo, da Coremaco,
é o artilheiro, com II gols.

Futsal

Operado, Lê desfaca a CSM
Após cirurgia realizada com sucesso, o jogador Lê iniciou

a fase de recuperação e espera retornar as quadras no menor

tempo possível para ajudar a CSM. O problema constatado foi
uma lesão condral, desconforto sentido ainda na última tem

porada. "A expectativa é pelo retorno em aproximadamente
quatro meses", informou o médico Darian Boccacio.

"Bocha

Competição
em Indaial
A equipe de bocha de Ia

raguá do Sul disputa a partir
de hoje, mais uma edição da

Copa Norte. Doze agremia
ções participam da competi
ção, que ocorre no xv de Ou

tubro, em Indaial. Elas serão
divididas inicialmente em

três chaves, classificando os

dois melhores de cada grupo
paraas finais. Os jaraguaen
ses têm o apoio do Baependi.

Sesiano

Sábado inicia
o futebol sete

O congresso técnico dos

Jogos do Sesi foi realizado na

noite de quarta-feira. Neste
primeiro semestre, 46 em -

_

presas disputarão o evento,
que inicia já neste sábado
com quatro partidas do fute
bol sete livre masculino. Esta
é a modalidade que conta

com o maior número de par
ticipantes, envolvendo 31

empresa� da região.

Em São João

7°Municipal
deBocha

Nesta semana ocorreu o

primeiro contato entre equi
pes e dirigentes para a rea

lização do 7° Campeonato
Municipal de Bocha de São

João do Itaperiú, a Taça Cre
sol. Na ocasião foi aprovado o

regulamento da competição.
Porém, os últimos detalhes
serão esclarecidos apenas no

Congresso Técnico, dia 2 de
abril, às 19h, na Prefeitura.

Voleibol

Leitzkena

Seleção
o jaraguaense Rodrigo

Leitzke foi convocado mais
uma vez para defender a Se

leção Brasileira de Voleibol
Infanto-Juvenil. Ele se reapre
sentou na última segunda-fei
ra emSaquarema (RJ), visando
os treinamentos para a última

etapa da Superliga B. A com

petição está sendo utilizada
como preparação aoMundial
do México, em agosto.

Melhores do Ano

'.

RECONHECIMENTO O central Rodrigo Leitzke,
o técnico Kad.ylac e o ponta Guilherme de Oliveira
foram premiados pela FederaçãO Catarinense
de Voleibol como os melhores de 2012 em suas

Categorias. A premiação ocorre anualmente por
meio de uma votação entre treinadores e árbitros.
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Boxe

Esquiva
reclama

Futebol

Dia de .fúría palmeirense )

Em sua página pessoal,
o pugilista Esquiva Falcão
manifestou o seu repú
dio ao descaso do Comitê

Olímpico Brasileiro com o

evento de 2016, no Rio de

Janeiro. "Eu acho que no

vamente esqueceram o es

porte olímpico. Agora, eles
vão ficar focados só no fute

bol", comentou Falcão. Nas

Olimpíadas de Londres em

2012; o brasileiro conquis
tou medalha de prata.

Torcedores da Mancha
Alvi-Verde causam
tumulto noAeroporto
de Buenos Aires, onde
agrediram atletas

I'

JARAGUl}. DO SUL
........... - ..

Agência Avante!

Nos últimos dias, o foco foi
a morte do torcedor bo

liviano Kevin Espada, no jogo
envolvendo Corinthians e San

José. Entretanto, a tragédia não
modificou o panorama da vio
lência e voltou a se repetir.

Em solo argentino, mem

bras da Torcida Organizada
ManchaAlvi-Verde provocaram
cenas de selvageria e causaram
tumulto generalizado no Aero

porto de Buenos Aires. Após a

derrota da equipe paulista para
o Tigre, por 1 a O, os torcedores

já demonstravam a sua fúria,
mas em atitude surpreendente
partiram para cima dos joga
dores cobrando resultado no

Fórmula 1

McLarene

Hondajuntas'
TENSO Relação.entre torcedores e jogadores do Pabneiras está abalada

Após 18 anos de Merce

des, a McLaren pode estar

trocando de fornecedora de
motor. Segundo informação
da imprensa europeia, a es

cuderia inglesa negocia um
contrato com a Ronda, que
iniciaria a partir de 2015.

Entre 1988 e 1992, as partes
formaram uma parceria de
sucesso namodalidade.

retorno ao Brasil.

,

O principal alvo foi o chi
lena Valdívia, que foi cer

cado pelos agressores e por
pouco não resultou em uma

tragédia. Com o arremesso

de copos e objetos, o golei
ro Fernando Prass acabou se

ferindo com os .estilhaços de
vidro que resultaram em cor-

te na cabeça. Posteriormente,
Prass foi atendido pelo depar
tamento médico e realizou os

devidos cuidados.
O presidente do . Palmei

ras' Paulo Nobre, lamentou
os fatos e condenou a atitu
de dos arruaceiros. "Eles são
bandidos irracionais, não po
demos chamar isso de torce-

.

dores apaixonados pelo clu
be", afirmou Nobre. Entre os

envolvidos .na confusão, três
torcedores ficaram detidos na

polícia argentina para prestar
depoimento.

Em terceiro lugar no "Gru
po 2", o Verdão torna a jogar
no dia 2 de abril, novamente
contra o Tigre.

l'
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Talhador
Tecelão
Tintureiro
Zelador (a)

Auxiliar de Produção
Auxiliar de Expedição
Auxiliar de Tinturaria
Almoxarife
Auxiliar de Padeiro
Aux. Montagem

. Balconista
Caixa
Conferente
Copeira
Costureira
Cozinheira
Eletricista
Estoqulsta
Frentista
Fiscal dé Loja
Jardineiro
Lavador deVefculos

.

Operador de Corte - masculino
Operador de Bordado
Operador de Caldeira' .

Operador de estamparia - masculino
Operador dé logística (expedição)
Operador de autoclave

.

Operador de Tratamento de Efluentes
Repositor

.

SOldador (MIG e MAG)
Serviços Gerais - Masculino

Eletricista de manutenção
Eletricista de Instalação
Encarregado de Tinturaria
Impressor
Mecânico de Manutenção
Operador de Caldeira
Operador de Dobradeira CNC
Operador de Empilhadeira
.Operador de Tratamento de Efluentes

.

Projetista de Móveis
Técnico em Refrigeração
Técnico de Garantia de Qualidade
Técnico de Impressoras
Técnico de Informática
Técnico de Segurança do Trabalho
Torneiro Mecânico
Operador e programador de Fresa CNC. .

Operador de Fresa convencional
.

Operador.e Programador de Centro de
Usinagem CNC
Instalador Técnico

Analista de Custos
Analista de Qualidade (Metalúrgico),
Analista de Departamento Pessoal

. Analista Contábil/Fiscal
-

Analista/Programador de PCP
Assistente de Comércio Exterior
Assistente de Logística/Transportadora.
Assistente Publicitário

.

Assistente de Marketing
Assistente de Vendas
.Auxiliãr de PPCP/Têxtil
Comprador _.

Encarregado de Corte/Têxtil
. Estagiário em Administração/Contábil ou
Financeiro/TI

'-

. Gerente de Loja
'

Inspetora de Qualidade Têxtil
Recepcionista de Hotel
Recepcionista Bilíngüe
Vendedora de Bazar
Vendedor Pracista/Alimentos
Vendedor Jécnico
Vendedor Interno/Ferramentas .'

A PREMIER EMPREGOS
É A SOLUÇÃO! \.

Rua Exp. Gumercindo daSilva, 158, Centro,
Jaraguá do Sul - SC I Em frente ao Sine

1
• Documentos necessarios para cadastro:

RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Demais informações acesse: www.premierempregos.com.br(47) 3374 5000
•••
VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

h .
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