
Operação Gam.e Over

Condenação dos réus é reafirmada
Proposta de qua.1i6cação
Língua inglesa nas escolas
Dentro do projeto IaraguáAtiva, desenvolvido pelo Instituto
de Pesquisa e Planejamento (Ipplan) está a difusão do

-

aprendizado de inglês na redemunicipal de ensino. Meta é

qualificar a população e atrair investimentos .. Página, 16

Tribunal,de Justiçamanteve a condenação em segunda
instância de nove pessoas, por envolvimento com o jogo
do bicho e corrupção; Entre os acusados está a ex-delegada
Regional de Iaraguá do Sul, JuremaWulf. Página 17

As lições que vêlD do campo
\

LÚCIOSASSI

Estudantes da Escola Rural Familiar de Guaramirim realizam feira de

produtos agrícolas e projetam pIanos para evoluir na atividade. Página 6

Futebol

Juventus está
•

semequipe
A crise no clube piorou. Devido às dificuldades financeiras, elencc
se desmanchou e a parceria com o Sport Club Jaraguánão foi
concretizada por causa de desentendimentos com atual direção.
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As oPQftunjdades do mercado,
brasileiro; a estratégia do oceano
azUl; os desafios damotivação
pela razão e não pela emoção; o
pod�r do entusiasmo; a força da
p"qixão para vencer os desafios da
vida profissional e pessoal;vendas
e atendimento, a chave para o

sucesso. São estes os temas do
evento empresarial promovido pela
Apevi, que acontece amanhã, às
19h30, no Grande T-eatro da Scar, O
palestrànte, prof. Maríns, dispensa

• maiores apresentações e certamente
encantará a plateia. Ingressos pelo
telefone (47) 3275-7024 ou pelo
e-mail capacitacao@apevi.com.br

:Aeroporto
.

·de Joinville
, Frustrante a série de acontecimentos

envolvendo o aeroporto davizinha
Joinville. É até difícil acreditar que seja
apenas incompetênciapor parte da
Infraero, Depois que o tão esperado ILS
chegou e faltava apenas €Qlocá-lo no
lugar, surgiu a informação de guemais

..

um outro equipamento não tinha sido
licitado. nquanto não conseguimos
ummínimo de equipamentos para
pousos e decolagens em segurança
- especialmente nosmuitos dias de
névoa·� chuva - continua arriscada a

viagem até São José dos Pinhais. O norte

catarinense nãomerece tanto descaso.

.»

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Ferrovias
Santa Catarina iniciou a mo

bilização pela construção
de ferrovias no Estado. Durante
reunião no Fórum Parlamentar
Catarinense, no último dia 15,
com a presença de empresários,
do governador Raimundo· Co
lombo e de autoridades federais
do setor, foi definida a elabo

ração de um documento que
norteará a ação do Estado para
aumentar a participação das fer
rovias na matriz de transp�rte.
Foram definidas quatro priori-

.;Reivindicações
O presidente da Piesc, Glauco José
Côrte, entregou ao presidente
da Empresa de Planejamento
e Logística (EPL), Bernardo
Figueiredo, estudo em que defende

que a construção'da ferrovia
. entreMato Grosso do Sul e São
Francisco do Sul tome por base o

traçado previsto originalmente no
. Programa de Investimentos em
Logística (PIL), do governo federal.
O Estado do Paraná reivindica a

alteração do traçado original para
implantar um.ramal ferroviário
ligando o terminal ferroviário

Engenheiro Bley, na Lapa, até o
Porto de Paranaguá, comum

novo traçado na transposição
da Serra do Mar, descartando a

passagem por Santa Catarina.
O governo federal contratou
a elaboração dos Estudos de
Viabilidade Técnica, Econômica
eAmbiental dos dois traçados.
Quem temmuitasprioridades,
normalmente não realiza
nenhuma. Esperamos que neste
caso, não se aplique o ditado,

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04745
1 ° 28.250 500.000,00

. 2° 02.337 ·34.200,00
3° 74.342 33.600,00
4° 68.114 32.800,00
5° 31.886 31.940,00

LOTOMANIA
.

SORTEIO N° 1332
05 " 08 - 13'- 23 - 37
42 - 43 - 44 - 51 - 54
57 - 62 - 68 - 69 " 79
80 - 81 - 87 - 90 - 93

dades para Santa Catarina: a fer
rovia Litorânea entre Imbituba
(SC) e Paranaguá (PR); a Norte-Sul
ligando Panorama (SP) ao Porto
de Rio Grande (RS) passando por
Chapecó (SC); Ferrovia Maracaju
(MS) a 'Mafra (SC), com corredor
ferroviário até os Portos de São
Francisco (SC) e Itapoá (SC), além
de Paranaguá (PR) via binário fer
roviário; e a ferrovia da Integração,
também conhecida como ferrovia
do Frango, ligando o Oeste de San
ta Catarina ao Porto de Itajaí (SC).

Polêmica
A pretensão do Paraná de
conseguir uma nova ligação entre
Lapa e Paranaguá descendo a

serra tem diversos aspectos a
considerar. Esta ligação teria de
ser umamaravilha da engenharia
para superar todos os desafios,
mas dotaria o porto paranaense
de uma ligação em bitola larga,
interligada com a rede do resto
do país. Claro que seriamais
fácil- como previsto no projeto
original- realizar á decida de
Mafra pela Serra de São Bento,
que iria até São Francisco do Sul
e uma derivação desta ligação
- correspondente á trecho
da ferrovia litorânea - iria até

Paranaguá. Todo este trecho teria
de ser em bitola larga. A questão
é que é extremamente simples
implantar um ramal entre este

trecho em direção aoporto de

Itapoá e isto significaria um
concorrente de grande peso
para Paranaguá, pois
permitiria o carregamento de
grãos em navios gigantes.

AUXILIAR DE SAUDE
Jara uá do Sul

www.ocponlíne.com.br

U\TDICJU)08ES ÍNDICE PERÍODO
SELIC ?,2.Ei�I.0 16}�.E;I�º:�º13 ..

TR g,ºººO!o.: J�:��Çº:�º13
CUB 1:21Q,Q? .l\:fAJ.l:ÇQ.?Ql?
.ª.º�.s.l'."' 1Ir:Q,1ª"/0 1..ª _l\:fA:I\ÇQ:?Q13 .

NASDAQ
.. . • :Q,?f5"/o 1ª:MAJl:ÇQ:?()1} ..

ÁÇOES PETR4 19,20 .. 0,58%
VALE5 33,70 .. 0,33%
BVMF3

POUPANÇA 0,4134 19.MARÇO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT .. -0,70%
OURO .. 0,00%

US$ 109,710
US$ 1605,200

ç�ª�º çºJ,w.l'.� YJi:��'" Yª,
DÓLAR COM.

. ... },�ª?fl. },�ª�º 1!r:(),?f5"10
Pº�@T.y.F.!:. . 1,1:lºº9 . 2,91Qº III:Q,99?(o
JiJYRQ .. . ?;\i�?7 ?,��ªI:l !:Q,1:l1"/o
LIBRA 2,9944 2,9960 4--0,04%

Expo Revestir 2013
O engenheiro Paulo Obenaus e a arquiteta
Caroline Obenaus, da Proma Incorporações,
participaram na última sexta-feira, dia 8,
da 11 a edição da Expo Revestir, em São
Paulo. A feira é uma das maiores da América
Latina no segmento de revestimentos e

_
acabamentos para a construção civil.

Energia solar
Os EmiradosÁrabes Unidos
acabam de inaugurar uma usina de Energia Solar
Concentrada que é amaior do mundo e produz
100megawatts. Esta usina utiliza um sistema
relativamente simples em um lugar onde o sol
brilha o dia todo, pois faz uso de um conjunto de
espelhos que concentram os raios de sol sobre os
tubos pelos quais circulaum óleo sintético. Estes

países estão aproveitando a renda do petróleo
para construiruma estruturapara o futuro.

NOTA DE FALECIMENTO
A família enlutada de

Leopoldo
Frederico Stein

comunica seu falecimento, ocorrido
ontem pela manhã, aos 85 anos.

Deixa enlutados a esposa, três

filhos, seis netos, quatro bisnetos,
dois genros e uma nora. O corpo
está sendo velado na Capela da
Vila Lenzi e o enterro seráhoje,
às 9h, no cemitério da Vila Rau.

01 Até o dia 24/03/2013, pelo site.

MEGASENA
SORTEIO N° 1477
03-04-46-50"56-59

MEDICO DO TRABALHO
Jara uá do Sul

01 Até o dia 24/03/2013, pelo site.

Até o dia 24/03/2013, pelo site.ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Jara uá do Sul

Banco de
Candidatos

QUINA
SORTEIO N° 3145
04 - 15 - 28 - 34 - 52

FONOAUDIOLOGO
01 Até o dia 24/03/2013, pelo site.

MEGASENA
SORTEIO N° 1159
Primeiro Sorteio
04 - 18 - 19 " 28 - 40 - '42

Segundo Sorteio
09 - 28 - 2�.-. 30 - 45.- 50

I � ( ,I I I I l I I I I , I I I •., I 1 \ � I I ! I I I I ,. , l t I I I I , I I I I , I I I ti' I _

Até O dia 24/03/2013, pelo site.01
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Charge
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Do leitor

Operação DanteMineI
Meu nome é Thiago Vicz

nevski, tenho 22 anos,
sou formando em Engenha
ria Mecânica pela Católica de
Santa Catarina. Sou natural
de Jaraguá do Sul e morador
dessa cidade desde que nasci.
Minha família é natural daqui.
Atualmente moro de aluguel em
umacasaem frente aoCondomí
nio Dante Minel, pessoa a qual
conheci pessoalmente e, infe
lizmente, hoje tem o seu nome

manchado por esse tão difa
mado complexo habitacional.
Trabalho e estudo o dia intei
ro. Cheguei na quinta-feira
em casa e fiquei sabendo so

bre a operação realizada pela
mc, a qual aprovei plena
mente, porém, fiquei abis
mado com a declaração do

delegado Eric Uratani sobre os

suspeitos e seu comentário de

que a casa da frente estava en

volvida, escondendo as drogas.
Fui no mesmo dia na Delega
cia de Jaraguá do Sul para saber
mais sobre o assunto. Pediram

para comparecer no outro dia

Sexta-feira, compareci amc para
tentar falar com o delegado, porém
o mesmo não estava, falei então
com os investigadores e eles pron
tamente me atenderam.

Explicaram que todos osapar
tamentos/casa suspeitos foram
abordados com mandato pela
Polícia e que a minha casa não

é suspeita de estar envolvida.
Tendo em vista este "aconteci
mento" no nosso bairro, minha
família está sendo difamada e

julgada por todos que assistiram
a reportagem. Nunca me envol
vi em confusão, sempre fui uma
pessoa trabalhadora, estudio
sa e honesta, a minha família
também. Porém, é perceptível o
quão diferente está o tratamen

to das pessoas para conosco.

Assim, alerto que houve um equí
voco na declaração e espero evitar
transtornos e olhares de reprova
ção por algo que não cometemos.

TIüago Vacznevski .

Estudante

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

redacao@ocorrei�dopovo.com.br

Paixão e vida
Uma jovem me fez uma pergunta que me fez lem

brar uma história antiga, não recordo bem de

quem a contou, acho que foi o Dale Carnegie num dos
seus livros. Era urna aula de oratória, todos os alunos ti
nham que ir à frente e falar dois minutos sobre algum
tema. Um certo aluno, na fase dos 40 anos, foi cha
mado a falar e negou-se. Disse ao mestre que ela
era uma nulidade na vida, não, sabia fazer nada
bem feito, não tinha idéias e sobre nenhum assun

to poderia falar num a aula ae oratória, estava no
curso só para passar o tempo. O mestre não se deu

por vencido: - "Mas como você diz que não sabe de

nada, não se envolve com nada, nãoposso acredi
tar, claro que você deve gostar de alguma coisa"...

Nessemomento, o tal aluno, timidamente, sussur
rou ao professor que na verdade gostava de alguma
coisa sim, mas que tinha vergonha de falar. Acabou
contando que tiriha uma formidável coleção de cai
xinhas de fósforos, caixinhas de todo o mundo. Foi a

gota. O professor chamou o aluno lá na frente e disse

que todos iriam ouvir um grande colecionador de cai
xinhas de fósforos. - Por favor, senhor fulano, fale! O
aluno tinha dois minutos para falar. Segundo conta a

história, se o tal aluno não tivesse sido interrompido
estaria falando até agora, o sujeito literalmente "pegou
fogo" falando de sua paixão.A lição que fica é essa, to
dos temos uma paixão, uma arte, um talento, escon
dido ou não. É dar rédeas a esse talento.Vai dar certo.

E quanto à moça que me pediu um conselho, é
muito fácil. Ela está terminando um curso técnico de
contabilidade mas disse que adora--matemática e que
ela está diante da oportunidade de estudar de graça
matemática na universidade. A dúvida para ela é lar

gar o curso técnico e ir para amatemática ou esperar
terminar o curso técnico?Meu conselho? Não trocar o

pássaro na mão pelo pássaro voando. - É terminar o
curso técnico e depois, mais capacitada, atirar-se nos

braços da sua paixão. Somar émelhor que diminuir...

Estupidez
Um médico beócio, não o quero chamar de es

túpido, teve o despudor de dizer na televisão que
emoções não produzem doenças. Pobre diabo!

Negar a somatização das emoções é negar as evi
dências e o trabalho dos cientistas da cura ao lon

go dos tempos. Todas as doenças, todas, podem e

têm um caráter emocional, até fratura exposta re
sultantede uma queda... Negar as emoções agindo
sobre o corpo físico é medicina medieval, dos que
separavammente e corpo. Que vontade os tapados
do anel verde têm de serem os donos da verdade.

.TigTesas
Muito interessante! Acabei de ler um artigo so

bre moda, padrões, tendências, estampas, essas

coisas. E descobri que as mulheres que vestem rou

pas de ancinha, calcinhas, blusas, bolsas, sapatos,
o que for, estão mandando - inconscientemente -

uma mensagem: sou predadora, estou caçando ... A
tigresa é bicho de caça. Real ou ficção? Depois do

que li, vou olhar diferente para elas, as de ancinha...
j

Falta dizer
Ainda bem... Aos poucos os "grossos" vão

aprendendo. Vai haver uma Festa Campeira numa
cidadezinha do Rio Grande do Sul e sobre essa fes
taouvi um "guasca" dizer na televisão que este ano

não haverá mais os garrotes nos novilhos, aquela
"atração" em que um asno humano derruba os

bichinhos pelo pescoço e, não raro, os quebra o

pescoço. Esse tipo de estupidez que provoca so

frimento nos bichos está fora do programa, ainda
bem. Em Santa Catarina ainda temmuito estúpido
que pensa em fazer isso. Atreva-se para ver, grosso!

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

.

·Comercial: 9149-9771·Plalllão Entregas:2106-1919'99021380'91614112'Horário de atendimento: 8hàs 17h30
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I
Reunião do secretariado com prefeito
Dieter Ianssen (PP), ontem, durou
mais de duas horas. Em pautâ, o
cumprimento das metas dos 100

\

" primeiros dias. O balanço de cada
área deve ser divulgado em abril.

, Emeasa
Presidente do Issem e ex-vereador;
Justino da Luz, emboranão façamais
parte da executiva do PT, continua
com força no partido. Sua esposa, Ana
PaulaHippler, assumiu a secretaria

geral na nova composição do diretório.

Ó vencimento
Presidente do Sinsep, Luiz Ortíz,
em resposta ao questionamento
de Cleonis Tomaselli, candidata de
oposição à atual diretoria do sindicato,

. revela receber apenas R$ 600 ao mês
para comandar a entidade, além do
seu salário de origem na Prefeitura.

Campanha salarial
Antes de deixar a presidência do
sindicato, Luiz Ortiz ainda irá
;;comandar a negociação salarial dos
servidores públicos de Iaraguã do
Sul. A tategoria reivindica 12% de

reajuste e vale alimentação de R$ 20
ao dia. Ortiz ainda aguarda audiência
de negociação como prefeito Dieter
Ianssen. Em Guaramirim, Prefeitura
e ,Sindicato já acertaram reajuste de

8%, pago em duas vezes, em abril e

agosto, e vale de R$ 400 ao mês.

Nos tribunais
Foi iniciada a batalha judicial em
torno do preço da passagem de ônibus
em Iaraguã do Sul. Com a empresa
Canarinho querendo cobrar mais caro
e a Prefeitura prometendo ofertar um
serviço mais barato, o desfecho do
caso vai ficar com os tribunais.

As faixas
A distância entre uma faixa e outra

naMarechal Deodoro daFonseea é
alvo de críticas. Retirar por completo
as vagas.de estacionamento seria
amelhor opção paramotoristas,
ciclistas e passageiros.

www.ocponline.com.br

Plenário
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Fianloncini 'aSSlUDe O PT

Em um ano. de eleição interna,
marcada para novembro, e tam

bém de novidade 'para o' PT, que pela
primeira vez compõe o governo em

Iaragua do Sul, o vereador João Fia
moncini assumiu a presidência da si

gla em substituição a Riolando Petry.
O ex-presidente teve que entregar o

comando do partido em respeito ao

estatuto; que impede que o cargo seja
ocupado por filiados que desempe
nham função comissionada no Exe
cutivo. Riolando assumiu a diretoria
administrativa da Rodoviária.

Único vereador eleito pela sigla

em outubro passado, Fiamoncini terá
. grandes desafios pela frente. Um deles
será aglutinar as diferentes alas do PT
e assim pavimentar sua candidatura
no PED deste ano. Uma das questões
em jogo será inclusive a permanência
do partido no governo. O parlamentar
prefere não falar ainda sobre a can

didatura, mas diz que trabalha para
construir consenso. "Discussão sem-

_ pre haverá, isso é saudável, fortalece.
Mas, depois das decisões tomadas, te
mos que trabalhar pela unidade", diz.
Fiamoncini terá ao seu lado Zé Padre,
que assumiu a vice-presidência.

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

Consultoria Empresarial
�DIl6269ID

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Balão de ensaio
Pelo visto, o anúncio do governador Raimundo Colombo (PSD) de que as 36

Secretarias Regionais funcionariam em período integral não vai se concretizar.
Na época da novidade, Colombo justificou que os investimentos previstos no
Pacto por SC demandariam esforço extra, O que será que mudou?

Segurança dos estudantes
Vereadora NatáliaPetry (pMDB), agora nabancada governista, trabalha para
colocar em práticaum projeto seu de 2009. Preocupada com a segurança de
milhares de alunos, aparlamentar defende que-em um raio de 100metros de cada

.

ínstituição de ensino seja reforçada a sinalização, a iluminação e o policiamento.
EDUARDO MONTECINO

No aguardo
"O conclave ainda não acabou".
Frase do ex-vereador Ronaldo
Raulino, que espera confirmação
da Coligação Nova Iaraguá sobre
a possibilidade de assumir a
Secretaria Executiva da Câmara
de Vereadores. O PD'T ainda teria
direito de comandar a Codejas.

Apresentação
Promotor do Meio Ambiente,
Alexandre Schmidt dos Santos,
será convidado a participar de
uma audiência daAmvali. Na

oportunidade, o presidente do
Samae, Ademir Izidoro (PP),
deve apresentar o projeto que
promete fazer do serviço de
coleta e destinação do lixo
uma concessão pública.

CEI
Câmara deVereadores de
Guaramirim deve instalar hoje
uma CEI (Comissão Especial
de Inquérito), para investigar
o caso dos R$ 10 mil desviados

por um ex-comissionado da
Casa; Segundo EvaldoIunckes
(PT), que deve presidir a CEI,
a investigação deve apontar se
existem mais envolvidos no caso

e também a possibilidade do
caixa ter sofrido outros ataques.

Sem disputa
no governo
Ademir Izidoro nega haver

divergência com o presidente
do Ipplan, Benyamin Fard, em
torno do futuro do lixo. "Ele -;

. defende�'tese de que olixo deve'
ser transformado em energia,
eu amaneira de administrar o

serviço, apenas isso", diz ..

: www.imo\leísplaneta.com.br

(47)3275-01 00

A éstrela do PT
De perfil conciliador, João
Fiamoncini assume a presidência
do PT com a incumbência de

aproximar as diferentes alas,
buscando o fortalecimento do

partido, que no ano passado
diminuiu pelametade sua

representação na Câmara.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2013 [5[ POLÍTICA

Depois da derrota

Presidente do PSD nega disputa
Pavanello diz que continuará no comando
do partido, com apoio da cúpula estadual

JARAGUÁ DO SUL
'

Verônica Lemus

Presidente do PSD de Iaraguá
do Sul, Carione Pavanello,

garante que não existe briga
dentro do partido. "Não existe,
nem vai haver", argumenta. A
"briga" refere-se à disputa pelo
comando da sigla, desde a der
rota nas urnas da ex-presidente
do partido e ex-prefeita, Cecília
Konell, que deixou a função na

executiva para concorrer à re

eleição no ano passado. Desde
então, Pavanello é quem está à
frente da legenda e não tem in

tenção de abrir mão do cargo.
Segundo o membro da exe

cutiva do partido, Ivo Konell,
havia um acordo para que Pa
vanello deixasse a presidência
após o fim das eleições. Porém,
Pavanello já deixou claro que
pretende continuar no cargo, e

que "não há nada que se pos
sa fazer para mudar isso". Por
ser comissão provisória, com

vigência por tempo indetermi

nado, a alteração na executi
va municipal do PSD só pode
ocorrer com a intervenção da
executiva estadual.

Na capital, o partido mani
festou que só irá discutir publi
camente a situação do municí

pio depois que a legenda entrar
em consenso e encaminhar
uma documentação relatan
do os fatos. Até o momento, de

acordo com a estadual do parti
do, apenas o vereador Jefferson
Oliveira teria entrado em con

tato. Mesmo assim, a assessoria
do deputado Gelson Merísio,
presidente dá estadual do PSD,
informou que o assunto pode
entrar na' pauta da reunião
semanal da executiva previs
ta para acontecer hoje. Além
disso, Carione Pavanello é o

único nome do partido a fazer

parte do governo do Estado,
ocupando posto de assessor

do gabinete do governador Rai
mundo Colombo.

Interesse
em 2014

"O problema do Carione é

que ele quer ser candidato a

deputado estadual e por isso
não quer deixar o cargo", disse
Konel1, que também deseja con
correr. Pavanello, porém, afirma
que a princípio não tem preten
sões eleitorais citando outros

nomes como José de Ávila, Ma
ristela Menel, Jefferson Oliveira
e Lorival Demathê. Segundo o

presidente do PSD, o nome será
escolhido somente em 2014 e

após pesquisas que vão apontar
a viabilidade de cada candida
tura. "Respeito ii história do Ivo
e da Cecília, mas é preciso reno
var, dar espaço a outras ideias",
defende Pavanello.

. _)

ARQlJIVO oCP

NO PSD Carione Pavanello afirma que não vai abrir JOão da

p;residêneia do partido, mesmo contrariando a ala de Ivo Konell

Outra direção
Sem oposição radi-cal

Mesmo com a derrota da
candidata do PSD Cecília Ko

nell, que buscava a reeleição,
para o prefeito Dieter Janssen
(PP), o maior adversário de

campanha do PSD, o presidente
da sigla, Carione Pavanello, diz
ser contra uma oposição radi
cal, diferente do que Konell vem
pregando nos bastidores. "Não
vamos mais brigar por brigar.
Iaraguá só perde com isso", de
clarou. Para Pavanello, o nível
de

.

enfretamento e oposição
que eram direcionados à ex-

PSDBxPT

Duelo federai longe de Schroeder
A urn ano e meio das eleições

presidenciais, PSDB e PT já come
çam a polarizar a disputa, com os

principais líderes das siglas, FHC
e Lula, manifestando apoio a seus

pré-candidatos, o senador Aécio
Neves e a presidente Dilma Rous

sef, respectivamente. Depois de a

presidente ter declarado que o go
verno petista, iniciado por Lula em
2003, não herdou nadado governo
antecessor, FHC disse que "Dilma
é ingrata" e "que cuspe no prato
em que comeu". Já Dilma respon
deu que 'quando o PT assumiu,
nem prato havia para cuspir'.

Apesar da troca de farpas na es

fera federal, emalgunsmunicípios a
situação é diferente. Em Schroeder,
o prefeito Osvaldo lurck, do PSDB,
que tem como vice o petista Moa
cir Zarnboni, disse que o assunto

ainda nem foi discutido. "Estamos

preocupados em fazer o nosso tra

balhd', declara lurck Contudo, o

prefeito reconhece que chegará o
momento em que a disputa prê
sidencial precisará ser discutida.
"Mas não estou preocupado, é
como futebol, cada urn vai se ali
nhar com seu time para defender
suas cores, mas não vai deixar de

haver respeito'; garantiu. "Não se

pode misturar aliança municipal
com disputa federal", reforça o

vice Zamboni.
Antes de a aliança entre PSDB

e PT se formar no município, havia
quem discordasse da ideia, já que,
segundo lurck, existiu urna reco

mendação do PSDBparacoligações
que poderiam ser feitas e para as

que deveriam ser evitadas, sendo
que PSDB e PT estariam no segun
do grupo. "Mas nósmostramos que
tínhamos essa afinidade em tomo

de pensamentos e objetivos para o
município", disse o prefeito. I"

prefeita gerou um grande des

gaste. "Não quero que o Dieter

passe pela mesma coisa que a

prefeita passou. Tem que existir

fiscalização, mas com respon
sabilidade", afirmou.

No comando do PSD desde
o ano passado, Pavanello afir
ma que o partido deve primeiro
dar tempo ao novo governo. Ele
afirmou ainda conhecer e en

tender as pressões e dificulda
des inerentes à função de chefe
do Executivo. "Já visitei peque
nas e grandes Prefeituras e as

dificuldades existem da mesma
forma", comentou.

Além disso, Pavanello quer
dar um novo fôlego ao partido.
Entre os planos está a realização
de reuniões quinzenais e um

mutirão para atrair novos filia
dos. A "oxigenada" que preten
de dar à sigla inclui ainda levar
para o PSD nomes como Alci
des Pavanello e Valdir Bordin,
que deixaram o DEM para se

filiar ao PSB no ano passado.Al
terações na executiva também
devem ser feitas.

ARQUNOOCP

PSDB x PT Jurck diz que ainda não é o
'momento de se preocupar com 2014.

....._ .

.c: _'"
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Servidores vão às urnas
Eleição acontece hoje e amanhã. Duas chapas
disputam os votos de 2,1 mil sindicalizados

JARAGUÁ DO SUL que ser marcada.
Verônica Lemus O presidente da CentralÚni-

ca dos Trabalhadores (CUT),
. Entre as 8h e as 17h de hoje Neudi Giachini, está na cidade

e amanhã, 18 urnas estarão para, acompanhar o processo.
disponíveis para que os 2.133 "Eu espero que seja tranquila,
servidores públicos aptos para mas eleição sempre tem dis
votar possam escolher seus puta", disse. Neste ano, os ser

representantes que ficarão no vidores poderão escolher entre
comando do Sindicato dos Ser- as duas chapas homologadas. A
vidores Públicos Municipais de chapa 1 representa a situação.
Jaraguá do Sul e Região (Sinsep) Tem como lema "Luta e con

durante os próximos quatro quista - a confiança e o com

anos. Hoje, o sindicato é presí- promisso de sempre".' O can

dido pelo servidor Luiz Carlos didato é o professor de língua
Ortiz Primo (PT), que fica no portuguesa e atual tesoureiro

cargo até 22 de maio. do Sinsep, Luiz Cezar Schõrner
A previsão do sindicato é (PT). Já a chapa 2, da oposição,

que a ápuração termine até as tem com o lema "Mudança e

21h de amanhã. Cada urna terá Transparência". A candidata é a

um fiscal representante de cada servidora da Secretaria de Edu

chapa, mais um mesário. Have-: cação.,Cleonis Rosália Toma
rá uma urna na sede do sindica - sellí (DEM).
to, uma na Prefeitura e 16 serão

itinerantes, sendo levadas até
os locais de trabalho dos servi
dores. Para que a eleição possa
ser válida, é necessário que a

metade dos 2.133 servidores
mais um, ou-seja, 1.067 funcio
nários depositem seus votos.

.

Do contrário, outra eleição terá

A eleição começa
hoje e segue até

amanhã entre 8h e

17h. São 18 urnas,
sendo que 16 são
itinerantes.

"

LÚCIOSASSI

SITUAÇÃO Professor Luiz Cezar Schôrner é
o candidato da Chapa 1 "Luta e Co�quista"

EDUARDO MONTECINO

OPOSIÇÃO Servidora Cleonis Tomaselli é a
candidata da Chapa 2 "Mudança e Transparência"

Guaramirim

Dengue
Mais focos
encontrados
A Secretaria de Saúde de Iara

guá confirmou o registro de mais
três focos domosquito da dengue
no município. Eles foram locali
zados na última sexta-feira: dois
no Bairro IlhadaFigueira eum no

Bairro ÁguaVerde. Desde janeiro
até agora já foram encontrados
oito focos do mosquito, um a

mais que no mesmo período de
2012, quando até 31 demarço fo
ram contabilizados sete focos.Até
o momento, foram encontrados
sinais do mosquito transmissor

(Aedes aegypti) nos bairros Ilha
da Figueira, ÁguaVerde, Centro, e
JaraguáEsquerdo.

Segundo o gerente de Vigi
lância Epidemiológica da Se
cretaria Municipal de Saúde,'
Dalton Fischer, o trabalho de

conscientização da população
será reforçado pelo setor por
meio da distribuição demateriais
informativos nas residências, so
bretudo nos bairros onde os pri
meiros focos foram encontrados.
O foco, explica o gerente,mostra
que foi encontrada a presença
do mosquito transmissor na ci
dade. Mas, isso não significa que
o inseto está infectado. "Temos a

presença do mosquito e não da

doença em si. Para transmitir a

doença, omosquito precisa picar
alguém infectado e depois picar
outra pessoa", explicou. ,

, �

Estudantes da Escola Rural participam de feira agrícola pedagógica
LÚCIOSASSI

""

APRENDIZADO Os irmãos Kariny e Ricardo

Jl,esenvolveram um projeto de cultivo de hortaliças

".

Para o jovem Ricardo Neja, 15
anos, o entusiasmo com a agricul
tura foi além da sala de aula. De

pois de três anos na Escola Rural
Familiar de Guaramirim (Erfag),
ele conclui o curso e planeja tor
nar o aprendizado em profissão.

A vontade de sair do interior,
onde fica a propriedade de sua fa
mília, acabou. O plano agora é ser

engenheiro agrônomo e desen
volver a plantação de hortaliças.
"Hoje, da maneira com que me

apresentaram a agricultura na es

cola, eu enxergo como um negó
cio", afirmou Ricardo.

Ao lado da irmã Karirry, .'de 11

anos, e de outros 12 alunos, ele
apresentou ontem um projeto de
conclusão de curso na segunda
edição da Feira da Pedagogia da
Alternância, organizada pela Pre
feitura quemantém a escola.

Com seriedade, os-irmãos do-

minavam o assunto pesquisado. O
projeto é complementar, enquan
to Kariny estudou o crescimento
das hortaliças e todo processo até

chegar àmesa do consumidor, Ri
cardo pensou em umamaneira de

agregar valor ao produto. ''A ten

dência é que as pessoas tenham
cada vez menos tempo, por isso
pensei em um produto higieni
zado e pronto para o consumo",
explicou o aluno.

O professor e criador'da esco

la, Leonel Pavanello, acredita que
a inserção do jovem no mundo

profissional aumenta as responsa
bilidades e contribui para o cresci
mento. "Agora eles têm uma visão

diferenciada, veem que é possível
o empreendedorismo dentro da

agricultura", destacou.
Atualmente, a escola atende 80

alunos em duas localidades: Tíba

gi e Poço Grande. O projeto criado

para atender preferencialmen
te filhos de agricultores, ganhou
também a atenção de crianças
de áreas centrais. "Temos entre

nossos alunos crianças que vêm
do Centro, é importante, pois eles
percebem que a agricultura não é
coisa de colono", destacou Leonel.

É o caso dos irmãos Daiane
e José Nathan Scheleski, 13 e 11
anos. Sem nenhuma ligação com

a agricultura, eles acreditam que
o aprendizado pode ajudarno fu
turo. "Quando crescer, eu posso
ter meu trabalho e ainda agregar
renda como cultivo", disseDaiane.

Para quem quiser fazer par
te da Erfag, as matrículas estão

abertas na Secretaria de Agri
cultura e Pecuária. Os alunos
devem ter entre 10 e 13 anos.e
terão aulas durante uma sema

na, no contraturno da escola re

gular, a cada 15 dias.
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Edu_cação
Boa troca:

recicláveis por
livros novos
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LÚCIOSASSI

Primeira etapa do projeto Livro Livre levou
575 obras à Escola Urbano Teixeira da Fonseca

completa de livros. Então, é
um incentivo para a formação
de leitores", disse a diretora da

escola, Sidineia Schwalbe.

A cada 15 dias, a equipe do

projeto e os autores dos livros fa
rão visitas às escolas. Os estudan
tes do jardim ao quinto ano que
levarem a quantidade de mate- _

rial reciclável poderão trocá-la

por um livro, especialmente es

crito para 'o projeto. Em março, De acordo com a diretora
os alunos da educação infantil pedagógica da Secretaria de
irão receber o livro "Brincando Educação de Guaramirim, Pa
com as Palavras". Já os alunos do trícia Thives, os professores
ensino fundamental, irão receber devem associar o projeto ao

a obra "Agente Correco'' cronograma pedagógico do

Ontem, foram levadas 575 ano, com atividades sobre as

obras para a Escola Urbano obras e autores. As próximas
Teixeira da Fonseca. ''Além instituições a fazerem a troca

do trabalho da reciclagem e dos materiais recicláveis serão
o incentivo ao cuidado com o Centro de Educação Santina
o meio ambiente, essa é uma Schorck e as escolas munici

oportunidade para as crian -

_ pais Lauro Carneiro de Loyola
ças adquirirem uma coleção e Antônio Plácido Raussise

GUARAMIRIM

Bárbara Elice

s alunos da
Escola Muni

cipal Urbano
Teixeira da
Fonseca fo
ram os pri-

meiros a participar do projeto
Livro Livre, na manhã de on

tem. Quem apareceu na esco

la com. um quilo de material
reciclável, voltou para casa

com um novo livro, escríto

por autores locais. As trocas

devem acontecer em mais 16

escolas, até agosto: _

A expec
tativa é que sejam distribuí-

, das 2,5 mil coleções literárias,
com dez livros cada uma.

Crono�ama pedagógico

PARTICIPIlÇ�O Sigfrid e o filho Carlos

trpcara.;m�àterial reciclável por livros
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

São Miguel
do Oeste
.....
15°26°

Chapecó
.....
150 24°

Joaçaba
.....
16° 20°

Tempo instável
Nebulosidade variável com
chuva isolada no Litoral,
Vale do Itajaí e Planalto
Norte devido à circulação
marítima, e em forma de

pancadas isoladas com
trovoadas entre a tarde
e noite no Oeste, Meio
Oeste e Planalto Sul.

Temperatura amena na
madrugada e em elevação
no decorrer do dia.

Lages
.....
12° 20°...

�
InstavelEnsolarado Parcialmente

Nublado

J áJ
ChuvosoNublado Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Sul-Sudeste 6km/h 100

·9h Sul-Sudeste 6km/h 100
• 12h Sul-Sudeste 5km/h 85
• 15h Leste-Sudeste 9km/h 71

10mm

90%• 18h Leste-Sudeste 9km/h 71
de possibilidade

·21h Leste-Sudeste 7km/h 88 de chuva.

Cinema
-JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
Programação de 15/3 a 22/3

• ARCOPLEX 1
• Oz- Mágico e Poderoso - Dublado -14h, 16h30, 19h, 21h30
• ARCOPLEX2
• Lincoln - Legendado - 15h, 18h, 21 h
• ARCOPLEX3
'Inatividade Paranormal- Dublado ·14h, 15h50
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado - 17h40, 19h30, 21 h20

Sudoku

5

7:

1

2 1 37
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.

Q
lca
C>
:=
-

Q
cn

Rio do Sul
.....
16° 20°

Blumenau
.....
17°24°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região •

AMANHÃ
MíN: 20°C
MÁX: 24°C

SEXTA

MíN: 20°C
MÁX: 26°C

Florianópolis
.....
19° 25°

Laguna
.....
19° 23°

e MINGUANTE 4/3

e NOVA 11/3

CRESCENTE 19/3

• CHEIA 27/3

Palavras Cruzadas

ã 6a

16°C.

123°C QUINTA
MíN: 22°C
MÁX: 28°C

São Francisco do Sul
• Preamar-
• 4h51: 1,5m
• 16h48: 1,4m
• Baixamar
• 9h: O,2m
• 21h04: Om

Hajaí
• Preamar
• 3h08: 1,2m
• 15h17: 1m
• Balxamar
• 7h51: 0,2m
·19h55: O,lm

Florianópolis
IIIÍ Preamar
• lh5B: 0,7m
• 13h53: 0,6m
• Baixamar

,
• Bh53: 0,2m
• 20h41: 0,1mTábua

das marés Imbituba
• Preamar
• 3h32: 1,2m
• 15h34: 1,lm
• Baixamar
• 7h47: 0,3m
• 19h47: 0,2m

possa tempo . Â Recreativo a pn��jra r�vlsta de palavras crUZ�daS?� Brasil'
HORIZONTAIS
1. Cidade alemã, terra natal do físico Albert Einstein /

Período histórico
2. Um mato-grossense da capital
3. As letras entre o S e o W / O mestre da culinária
4. O cineasta francês Roger (1928--2000), de "Barba-

relia" / Designação usual do cloreto de sódio
5. Cultivável/Interjeição que designa
impressão de perigo próximo
6. Unidade de medida de ângulos
7. Partir / Contração de preposição e artigo indefinido
/ As iniciais do músico argentino Piazzolla (1921-
1992)

8. Deitar por terra, uma construção
9. As iniciais da escritora Adalgisa / Dividir propor

cionalmente
10. Pesar, remorso / Famoso personagem interpretado

por Sylvester Stallone no cinema
11. De forma elíptica / Transferir algo a alguém
12. Técnica que trata os males com remédios comra- 1Ci

, rios aos sintomas dos próprios males
1113. Máquina de desbastar metais ou madeira / (Fig.)

Vínculo, união espiritual ou moral.

VERTICAIS
1. Universidade Católica / Legalizado
2. Travar combate / Modificar para melhor
3. Narrar com os mínimos detalhes '1,A camada mais

ínfima da plebe
4. Que anima, desperta / Precede Angeles na famosa

cidade norte-americana
5. As iniciais da pianista paulista Eudóxia / Referente à

substância gordurosa que se encontra nos canais
ósseos / Ferramenta agrícola

6. Plano de Aceleração do Crescimento / Abrevia-se
lida

7. Encargo, obrigação / Coroamento, término ,

8. Alcalóide obtido das folhas de certa planta, um

anestésico usado medicinalmente com restrições,
por causar dependência / O mês entre março e

maio
9. Erva de bulbos e folhas condimentares, estimulan

tes e diuréticos, usada há milênios na alimentaçâo
humana / As iniciais do jornalista, poeta e crítico
OIinto, membro da ABL.
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Com que
roupa eu vou?

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

As botinhas

desejo do inverno
Já que na semana passada falamos de tendência, que tal saber o
que rola no mundo dos sapatos para a próxima temporada, heín?
Apesar de os sneakers continuarem no inverno (ai, ai... homens
que não gostam, paciência. Eles continuam, sim!) a aposta para
2013 são as botinhas baixas, de canos mais curtos, e elas podem
ser cOm franjas, tachas, ou com uma pegadinha rockn roIl e

country ao mesmo tempo (como é o caso das bootsda Isabel
Marant e consequentemente as inspireds). Pra ficar bacana e

vocês usarem (muito) durante o outono, abusem das botinhas
com shorts, saia ou vestidinhos mais curtes (cuidado quem tem

a perna grossa e curta). Para dar uma alongadinha, abusem das

skinnys na mesma cor da bota.

Base perfeita!.
Eu não sei se vocês sabem.mas agora no blog (Monalisa de
Batom) tem uma beauty girl que dá dicas incríveis de produtos
de beleza. Daquelas de amigas mesmo, que não dá pra perder. E
como eu sei que vocês adoram, resolvi dividir com vocês leitoras
da coluna, o post babado que a Jeniffer Stephani fez no blog
sobre a base perfeita.
"Oi, meninas, se tem um produto que é aminha paixão e do

qual sou fã número 1 é a base Teint Idole Ultra 24h. E sabem por
que gosto tanto? O fabricante diz que
ela é uma base líquida recriadora de luz
natural que assegura a perfeição da pele
durante 24 horas, e que é irresistivelmente
confortável, e eu concordo com eles. E

digo ainda que além de tudo isso, ela
tem fator de proteção solar, não transfere
para a roupa, deixa a pele com aspecto
acetinado, tem uma cartela de cores bem

completa e possui uma cobertura perfeita!
Recomendo garotas, vale muito a pena o
investimento!". Fica a dica, gatas!

:-- .....-
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...MUNDO DOS BRINQU�DOS

... 473370-0978
-------------------------------

3370-3242

BOID dia!
Bom dia, urbe sorriso. Hoje

é terça-feira, dia 19 de

março, Dia do Carpinteiro e

do Marceneiro. Estamos co

meçando mais uma semana

e, como sempre, com o astral
altíssimo, muitas energias
e, claro, novidades mil para
contar. E para começar bem
o dia, uma frase de Michael
Jackson: "Se você chega neste

mundo sabendo que é amado
e sai dele ainda sabendo disso,
então será possível lidar com
tudo que lhe acontecer entre

sua chegada e partida':

47 3084-3012

Lehmann's
O restaurante Lehmann's,
além da deliciosa e

conhecida gastronomia,
ótima localização e ambiente
familiar, está agora com uma

novidade: uma deliciosa

feijoada servida todos os

sábados. Vale a pena conferir.

Rua ReínoIdo Rau, 696 - Centro" Jaraguá do Sul- SC

Moa Gonçalves

PRESENÇA
O industrial
Márcio e

sua Mônica
Schmidt

Menegotti
Schunke

conferindo
as delícias

dopub
irlandês
lrisch
Cheers, em
Corupá

Festa das boas
No sábado, dia 23, todos os caminhos têm
uma só direção: o sentido obrigatório é a Epic
Concept Club, pois é lá que rola a festa dos anos
60, 70 e 80, com a presença da excelente banda
Bill Bírd, de Balneário Camboríú, o melhor
grupo cover retrô de Santa Catarina. O frege
também terá a participação musical dos OIs
Macarrão e NeniWolf. Imperdível!

AMA
Na quarta-feira, a partir das 17h, a nossa
queridaAMA promove, no Clube Atlético

Baependi, seu tradicional Happy Hour,
evento beneficente que, além das deliciosas
comidinhas e bebídinhas, contará com_um
mega desfile das-lojas Carmela, Líve, Upper
Mann eVip. O fotógrafo da Revista Nossa,
Maurício Hermann estará presente e depois a

gentemostra tudinho pra vocês. Haja tlashs!

Degustação
Amanhã, às 20h, você que possui bom gosto
e-paladar apurado tem compromisso na

Enoteca Decater. Thiago Airoso Meneses, cap
da casa, preparou uma noite de degustação
com vinhos Schild, o grande nome da Barrosa

Valley, na Austrália.

Está quase _

Até o fechamento desta edição, aquele casal
de jovens que se ama, todo mundo sabe, ainda
não tinha voltado o namoro. Mas pelo que
andamos sabendo faltamuuuito pouco para
eles reatarem. Estamos na torcida!

GARAGE
O industrial

Antídio Lunelli,
Gariba,

R�naldinho, o
prefeito Dieter

Janssen,o
deputado federal
João Pizzolatti e I

este colu;nista,
sábado, na Garage

www.ocpo�line.com.br
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Nada há de ser mais grato aos olhos
de Deus que, o anelo puro, sincero e

honesto de conhecer a verdade .

Carlos Bernardo González Pecotche -

Raumsol

Nas rodas
•No sábado o industrial

-

AntídioAleixo Lunelli
desfilou nos lugares

� damoda a tiracolo do

deputado federal João
Pizzolatti.

• Pousou sobre a mesa

deste éolunista o convite
e já está em destaque na
minha agenda: sexta-feira
vamos conferir a festa
de aniversário do amigo
Adauto Schollenberger.

• Ontem, quem apagou
velinhas foiminha
sobrinha, CibeleVieira
Nagel. Felicidadesmil!

Fred
Um grande aniversariante de

hoje é o amigo Fred Fabris,
que vai comemorar a data
intensamente e em alto estilo
ao lado da esposa, Ianíce, e da
filhota, Luiza. Parabéns, irmão!

moagoncalves@netuno.com.br

Dazaranha
A Epic Concept Club já
agendou para dia 13 de
abril um dos maiores
encontros jovens de Iaraguá
do Sul. Presença da banda
Dazaranha no "Maín Stage"
e, no Garden, um festival de
música eletrônica. Presença

-

de oito DJs. Anotem!

Leio
Muito legal a recuperação do
boa praça, Lelo Planínscheck,
que teve umamelhora

considerável, atendendo às

orações de sua constelação de

amigos. Força aí, garoto!

Pensando bem
A única coisa boa que a velhice
nos dá é a sabedoria. Por isso,
quem ouve os conselhos dos

pais nunca se dámal na vida.

Sucesso
asoluto
A 3a edição da Festa Nacional
da Cerveja, que rolou no

sábado, em Massaranduba,
foi coroada de sucesso e

marcou o calendário social
das grandes festas da região
norte de Santa Catarina.
Mais de seis mil pessoas
prestigiaram o evento. Muito
bom! -

KANTAN
O jovem casal

Leonardo e

Taline Belling
,

prestigiando o

Kantan

"

CAFÉ O casal

amigo Alberto
e Denise

I

Correia

(leia-se Dipil)
na Confeitaria
Bela Catarina

• Amanhã é o

grande dia do
meu amigo, João
Santana, o famoso
Todynho.

'

.Hoje é dia de dar
"papinha" para a

Branquinha, uma
cadelinha adotada
pelo grupo Loks.

• O saxofonista
Ingo Rech vem

fazendo o maior
sucesso todos os

domingos, na
Churrasçaria
Bimbos.

• Dia 4 de
maio ocorre, na

IgrejaMatriz
São Sebastião,
a tradicional
Galetada da Apae. '

Os convitesjá estão
à venda.

• Por que as,

modelos ganham
mais que os

modelos?

J
j

PAGUE SEU IPTU EM COTA ÚNICA ATÉ 10 DE ABRIL.
VOCÊ 'SANHA DESOONTOS E A CIDADE TODA SAI GANHANDO.

Informações 0800 643 3210
ou prO(lYf!I o Solor !:lo ProlO(lolo diã l'lrefllijYfiã.

A(lflSíiltl sou earnê plllo Il�!l www.laraeYadoauL.se.Qov.br
r-I� PREFEITURA. '_' ,

. �---- JARAGUADOSUL
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Daniel Medeiros
Graduado emComunicação Social

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria,
Linguagem e Crítica Cinematográfica

Crítlcâ. de 'cinema
Além dasMontanhas

o choque com a civilização, nas cenas em.que
os personagens vão até a cidade, um elemen
to interessante. Damesmamaneira, a atuação
do trio principal (as duas garotas e o padre)
merece destaque por apresentarem três pos
turas completamente diferentes inseridas em
um mesmo ambiente.

São destaques como esses que f�em o

novo filme de Gristian Mungiu ter um resul
tado bastante satisfatório. Entretanto (e im

primo aqui uma opinião bastante pessoal), se
comparado ao que ele já fez anteriormente,
satisfatório pode não ser o suficiente. Assista, .

e tire suas conclusões.

Ocineasta romeno Cristian Mungiu cha- Quando percebe a relutância da amiga em
mou atenção em 2007 com o pesado e sair daquele lugar, Alina passa a se comportar

premiado 4meses, 3 semanas e 2 dias (4Iuni, 3 de maneira estranha, se tornando violenta e

• saptamâni si 2 zile), no qualmostrava o drama sofrendo ataques compulsivos, algo que, na
de uma mulher que preçisa se livrar de uma quele local, pode facilmente ser interpretado
gravidez indesejada.'Não por acaso, o drama como uma forma de influência demoníaca.
de Mungiu foi o grande vencedor da Palma de Resta aos outros rezarem para a melhora da
Ouro no Festival de Cannes daquele ano. garota. O problema é o que acontece quando

Em Além das Montanhas (Dupa dealuri, as rezas não funcionam.
2012), seu novo longa-metragem, Mungiu vol- O cineasta utiliza-se de um estilo narrativo
ta a focar sua atenção para a temática femini- onde cada cena se resume a um único plano.
na. Mas o resultado acaba não alcançando a Pormais que essa sejauma alternativa estética
qualidade daquele que o consagrou. bastante válida, em certos momentos ela aca-

O roteiro, escrito pelo próprio diretor com bã comprometendo a atenção do espectador,
base no livro, de 'Iatíana Niculescu, acompa - uma vez que deixa o ritmo do filme excessiva-

, nha a jovem fieiraVoichita (Cosrnina Stratan), _, mente lentó, E por mais que ainda "insiraurna
queVive em um�éÔ�Y�ntd.isolado, que funcío-' discussãó-bastantê interessânte no terceiro
na sob o comando do padre (Valeriu Andriu- ato, ela acaba não perdendo um poúcq, do im
ta) e da madre superiora (Dana Tapalaga). A .

pacto emmeió aos 150 minutos de projeção.
rotina da garota muda quando ela recebe a Tecnicamente, entretanto, Alémdas Mon
visita da amiga de infânciaAlína (CristirIa Flu- tanhas funciona perfeitamênte. O excelente
tur), que chega ao local com planos de levar trabalho de direção de arte cria üin convento

Voichita com ela de volta à civilização. que parece viver em outra época - o que torna

,

Direção:"
" CristianMungiu.

.

Elenco: Cósmina
Stratan, Cristina
Flutur;Valeriu

Andriuta, Daria
Tapalaga, Caíalína

Harabagiu.

Novelas
FLOR DO CARlBE - GLOBO - 18R

Cassiano tenta convencer Dom Rafael a ligar para Alberto.a fim de es

clarecer a presença do cristal de sal junto com os diamantes. Dom Rafael
avisa a Cassiano que, se ele fugir, Duque pagará pelos seus atas. Cristal
avisa a Amparo que descobrirá o que há de errado em sua casa. Donato
insinua para Bibiana que Hélio pode ser o autor do acidente com o casal. Taís
fica encantada com Lino. Ester decide ir com Alberto para o Caribe procurar o
noivo desaparecido. Cassiano convida Duque para fugir com ele. Hélio pede
ajuda a Dionisio para tirar o pai da cadeia.

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19R
Isadora teme ser demitida e Ronaldo a consola. Juliana descobre que

Nando contou a Roberta sobre os dois. Nenê convence Nieta a �ão brigar
Com ele por ter vendido os recibos de Vitória para Felipe. Nando fica confu
so quando Dorninquirthos demonstra não saber nada sobre o bigode preto.
Juliana afirma a Analú que não está interessada em Nando. Dominguinhos
deixa a mansão magoado. Montanha repreende Ulisses por enganar Lucile
ne. Baltazar fala para Olívia que Dominguinhos não é Otávio. Nando enfrenta

Felipe. Roberta flagra Juliana discutindo com seu noivo. Nieta reza para unir
Semíramis e Dino. Juliana e Felipe ficam com ciúmes de Nando e Roberta.
Analú separa suas joias para pagar pelo plano armado com Nenê.

SALVE JORGE - GLOBO - 21R
Uma mulher encontra Raquel caída e anuncia sua morte. Lívia finge

emoção ao ver o corpo de Raquel. Drica reclama da ·falta da atenção de
Helô. Lívia é consolada pela morte de Raquel. Irina decide ir com Wanda

para a Capadócia. Russo desiste de entrar no hotel ao ver Helô chegar. Lívia
finge emoção com a chegada da delegada, que estranha sua reação. Stenio
e Haroldo não sabem como dar a notícia' da morte de Raquel para Leonor.
Celso reclama de ter que conversar com Antônia. Helô acusa Lívia de ter

matado Raquel, mas logo se arrepende e faz um falso pedido de desculpa. A
delegada planeja uma armadilha para a vilã. Morena pensa em Theo.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um fIt"'7f
companheiro de estimação nas páginas do Facebook �

da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Sulinho está para
adoção. Castrado,
vacinado, vermifugado,
mestiço de pincher.
Retirado de maus

. tratos pelos
voluntários da AJapra.
Contato através do e-mail
mathusal@hotmail.com
ou 9245-4419

�--.....
.........�u.·!lI II'"
1&ii_ I.

CONSlJl.TÓRIO VETERINÁRIO &wsgêwic 479992-6524
Cuide bem
desS1 amizade!

��1""'��-,��'�,",,;;;�"MC��'''''�;:F''��--'''". � -_�." - ,z�.�_· �. -� � , J.
" -' _.f�_. RO�lerto Z,em>.n.n,2?56-·;A,!!,za2..71õ�guá dZ,Sul,SC . 47 33?1_23�9.: 473275.1887 : dan,brec'2!@lbe't,com br

Joaquim João Brigido
José l. Schmidt

Kayane S. da luz
Leonardo Neckel Junior
Nathalia Teston Vieira
Nilson Fernando Gaedke
Rafael Mokowa

Raquel Bekauser
Rita de Cassia F. Wiltus

chnig
Rita t. Dipieri
Rogério Telles
Rosali Sieuverdt
Rosilda Rocha
Rubens M. Bussarello

Anivers,ariantes
18/3 Claudio Piazera

Adelina K. Noernberg Daise Genske Zoz

Adolfo Hoeft Débora Todt

Altevir Antonio Fogaça Ju- Deisiane Pedroso
nior Francisco Dimas' Pion-

Americo Coral Neto tkewicz
Ana C. Becker Gabriel Caetano
Ander Pereira Geane H. Horongoso
Andréa R. T. Ziehlsdorff Gilson BJ!cker
Antonio S. Rosa ldenir Gabrielli Todt
Araci Kopsch lolanda O. Motta
Arlete Kneubehler lolanda Oliveira Motta

Camila Saplinski Jaime Luiz Chiochet
Celina Papp Jeferson Diego Matias

Charles Pasold João Vitor Mohr

�--
..
--�

18/3; Glava"na Anta
Julia Lemmed:Z· At-r'
Queen Latifah • Cantarálóttriz

Lançamentos

LIVRO:
Só o amor consegue
- Zibia Gasparetto

Este romance deZibia
transcorre entre omundo

espiritual e o terreno, narrando
de forma clara e envolvente
as missões de vida destirIadas
a cadaum.Ressaltando a

dualidade dos personagens,
a autoramostra demaneira
otimista que está a alcance
de qualquer pessoa a solução
de seus próprios conflitos,
cultivando a tolerância e
o amor, e, dessamaneira,
ajudando a construir um
mundo de paz e solidariedade.
"Pormais difícil que seja uma
situação, o amor sempre
resolve. Essa é amaior

conquista do 'espírito, um
alíadofundamenn
progress6eni

-

vida, Uns m�>_o. .

enos,
todos estamos éÍesdnvolvendo
nossa forma de amar", afirma
ZibiaGasparetto. Mais uma
vez a inspiração veio de seu
mentor espiritual Lucius que,
segundo ChicoXavier lhe
disse, hámuitos anos, é seu
amigo desde os tempos em
que viveramno Egito, "Anos
atrás eleme avisou de que
dalipara a frentemamudar

"" .<;

a forma de escrever, pa]�
acompanhar o pr9mf
Os romances se:riâril. ç'

os

descritivos, cómrnaís diálogos
emais símplicídadejjelata a

.

escritora. E é justamente isso
o que o leitor vai encontrar em
Só o amor consegue.

19/03: BruceWi
Mari Alexandre
Zezeh Barbosa· Atriz

Colaço limar José Kuhn Maria J. Franzner
Arno Marquardt Janaína Spézia - Marlene Dalri
Clara H. Fodi Jessica A. Ruysom Raquel Ropelato
Conrado Nellmann João C Teixeira Renato Piechontcoski
Cristiane Krenke Joceane Borchardt Renilda Lichtemberg
Daniel Cipriane Cardoso Johny Hass Rodrigo José Branco. de
Daniel Paholski José A. B. Pinho Moraes
Daniel R. Carvalho Jose Forlim Romilda Kopp

. Eduarda Philadelspho José Vieira Ronida Costa
Fabiana Rodrigues Leonora P. Konell Rubens Tomio
Fabiane Kneubuhler luana Camile Mathias Ursula Kleuck
Gabriel Darem Luciano Hupner Valdemir J. Borges
Gustavo A. Pereira Márcia Regina O. Meyer Valfredo A. Ferreira
Henrique J. Küster Maria I. de O. Dreios Vivian Bruch
IImarJ. Kuhn Maria Iria de Oliveira Drews

IllIHUlHllll I 'b:1':'-
<

'to ��,;" _

:- �t

Tainara Baier
Teresinha Marquardt
Thusnelda Manske
Tiago Felipe Ronchi
Vaimor Gesser
Valtreaud Schmidt
Vitor A. Uller

19/3
Adolfo Hoeft
Adriano José Demarchi
Alexandre da Silva Breis
Amauri Eischtadt
Américo C. Neto
Ana Paula Schwartz

III
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A jovem �a�i� L�iza de
Freitas Viajar�oje para
um ano de estudos em

Medelin, na Colômbia,
pelo Pr_�gralba de
.lntercâlJlbio de

Jovens do RQt_ary
� Internacional.

O Rotary Club Jaraguá
do Sul Vale do Itapocu

deseja um ano de muito
sucesso e grandes

conquistas!
-

O São
PaulÜlo
Guilherme
Kosloski

completou
seu

primeiro
aninho no

dia 16, para
a alegria
dos pais
André e

Fabiane e

da mana

Andressa.
Felicidades!

Parabéns para
Emyllin, que
cC)memora
aniversário hoje.

.

Papai Edson, mamãe
Josi e toda a faoúlia
te amam demais!

Daisy Barbosa PadiIha
está de aniversário hoje
e recebe os parabéns de

toda a faoúlia!

A família Spézia,
presente noJantar
Dançante do Grupo

de Dança Laços
de Tradição, na
Sociedade Águia

Dourada, no dia 9.

Caio, Adriane,_
Edson, Aline
e Bruno são

integrantes do
grupo e amam a

tradição�úcha!

Tirinba.

CanteI" Da.niel passa POf
cirw:gia, DIas já está bem

Namanhã deste domingo Daniel deu en
trada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo,
com diagnóstico de apendicite aguda. Ele foi
submetido a uma cirurgia e já está no quarto

se recuperandomuito bem. Daniel, que parti-
cipou como jurado da primeira édição do The
Voice Brasil, daGlobo, nãoprecisou cancelar

nenhum shaw de sua agenda e devevoltar aos

palcos no dia 3 de abril, emIacareí,

Ator de 'Colegas'
conhece Sean Penn
Ariel Goldenberg, um dos protago

nistas do filme Colegas, finalmente reali
zou o seu sonho e 'conheceu o ator Sean
Penn. Na sexta-feira, ele, a mulher, Rita
Pokk, também atriz do filme e a equipe
da Gatacíne, estiveram na casa do ator

americano, em Los Angeles. A notícia foi

publicada na página do Facebook oficial
do longa, dirigido por Marcelo Galvão e

atualmente em cartaz.

EnunaWatson faz
ironia sobre '50 Tons'
A atriz EmmaWatson, que ficou famosa

como a Hermione de Harry Potter, negou
os boatos que a apontam como a prová
vel intérprete de Anastasia Steele na ver
são cinematográfica de 50 Tons de Cinza,
baseado no livro de E.L. James. "Quem
aqui realmente acha que eu faria o filme
50 Tons de Cinza? Sério. De verdade. Na
vida real.", escreveu a atriz em seu perfil
no Twitter no domingo.

Harúseopo
CV) ÁRIES

.

l' O período da manhã será muHo tranquilo, mas
tensões podem surgir nesta tarde. Talvez seja
preciso lidar dar com uma sensação de impotência
Os vínculos mais íntimos contam com a proteção
especial da lua. Cor. creme.

� TOURO

U Você pode ter prejuízo neste dia e talvez tenha que
fazer alguns cortes no seu orçamento. Amaré, não
está para peixe e você pode ser obrigado(a) a lidar
com um sentimento de perda no campo afetivo. Cor.
branco.

.

II: GÊMEOS
Não se arrisque nos negócios ou transações
financeiras que você ainda não domina. O momento

prevê algumas perdas ou prejuízo. A dois, a lua
canceriana indica que.a sua necessidade de

segurança deve prevalecer. Cor. vermelho.

� CÂNCER
� O dia vai ser atribulado, cheio de pendências e

tarefas que precisam ser resolvidas, mas terá que
lutar contra a insegurança e o pessimismo. À noite,
você vai se revelar mais emotivo(a) e vulnerável:
cuidado! Cor: vinho.

..n LEÃo .

.

UL Às vezes, é preciso enxugar o nosso circulo de
amizades. Lembre-se de que o menos pode ser
mais. Qualidade geralmente caminha no sentido

oposto à quantidade. À noite, respeHe a sua
necessidade de recolhimento. Cor.cinza.

YYk VIRGEM
I IR Suas necessidades afetivas podem bater de frente

com os seus interesses profissionais e vice-versa
Na área afetiva, ao invés de sonhar alto, procure_
dar atenção a quem está pertinho de você. Fuja de
frustrações. Cor.branco.

.o, UBRA
- Cuidado com a onda de instabilidade deste dia. Este é

um período de dúvidas e incertezas, seja nos assuntos
de trabalho ou da sua vida pessoal.A distância pode
esfriar o relacionamento a dois: tenha cuidado! Cor.
lilás.

m ESCORPIÃO
I I L. Você pode estar muno sensível hoje. A sua

inconstância será visível, bem como a sua insatisfação.
Tente manter o bom humor·e ludo fluirá. Convém

espairecer a éabeça e se distanciar doS problemas
afetivos. Cor. amarelo.

�" SAGITÁilIO
l'

.

Você poderá sentir uma certa tensão entre os seus
desejos e prioridades em relação às necessidades e _

interesses dos outros, No amor, nem ludo serão flores,
pois a Lua pode revelar uma crise sentimental. Cor.
creme.

I

J
YL CAPRiCÓRNIO
.

F O dia revela a possibilidade de problemas de
comunicação no ambiente de trabalho, devendo
tomar cuidado redobrado com suas tarefas. A dois,
a instabilidade se repete, por isso, não dê ouvido às
más-línguas. Cor. tons pastel.

� AQUÁRIO .

� Cuidado com especulações ou negócios de risco neste
,

dia. O astral indica que você pode pecar pelo excesso
de otimismo, ingenuidade ou irresponsabilidadê. Bons
ventos s�pram a favor de uma união estável. Cor.
cinza

PEIXES
Tenha cuidado para não alimentarmágoas ou
ressentimentos. EvHe prender suas atenções no
passado ,ou nos problemas familiares. A lua convida ,

você a mudar o foco, buscando um pouco mais de

descontração. Cor.laranja
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Benyamin
Parham Fard

benyamin@biovita.com.br

Nasce um novo amanhã

Nos últimos anos, tem fica- todos nos encontramos: no

do evidente que os valores momento de fazer a diferença,
éticos e princípios morais pe- prover amudança, plantar a se
los quais tanto ansiamos estão mente.

finalmente em voga, em vários Se cada um de nós fizer o

lugares do Brasil. seu melhor, praticando o bem
Não há dúvida àlguma que e resgatando velhos hábitos,

um futuro melhor para nossos como o respeito aos recursos e

filhos e netos, passa necessaria- patrimônios públicos, respeito
mente por um "hoje" consciente aos cidadãos, a justiça social,
e justo, e de fato estamos circun- a equidade étnica e racial, a

dados por cada vez mais pessoas proteção ao meio ambiente, a

que pensam desta forma. trans�arência fiscal e o comba-
- Por que ainda não somos te à corrupção, certamente es

um país de primeiro mundo, ou taremos preparando o terreno

"desenvolvidos"?A resposta está fértil para este movimento.
nas atitudes em cada um de nós. Não são nossos filhos os res-

Nossas escolhas, nossos va- ponsáveis por fazer um mundo

lares, nossa moral, nossas ações melhor, mais digno e justo, mas
enquanto filhós) irmãos, pais, ci- sim nós mesmos, durante o

dadãos, empregados, emprega- "hoje", através das nossas ações.
dores, figuras públicas e mesmo, Não podemos, tampouco deve

políticos são o que fazem deste mos passar adiante este pesado
"hoje" ,a base sólida para um fu - fardo que nos cabe.
turo mais digno, mais ético, me- Entretanto, podemos e de
nos corrupto, menos ganancioso vemos praticar na íntegra os

e mais justo. dizeres dos franceses do século
Um país, para ser verdadei- 18 quando buscavam pelo fim

ramente desenvolvido ou de da opressão e tirania: "Liberté,'
primeiro mundo, depende dos Egalité, Fraternité" (liberdade,
seus cidadãos e de sua visão de igualdade, fraternidade), pois so
curto, médio e longo prazos. mente através do bem, de boas

É nosso envolvimento que ações e de pessoas livres podere
faz um "hoje" melhor, e permite mos alcançar um futuro próspe- ,

que nossos filhos sonhem com ro para nossos filhos e netos.
um novo amanhã. E que futuro Neste hoje, faça a diferença,e "

,

é este que queremos para nos- deixe um legado para seus entes
sos fillios? mais queridos (filhos, netos) e

As boas práticas causam para as futuras gerações na sua

desdobramentos positivos e cidade, estado, país e em todo o

cíclicos, que tem o poder de . mundo. Pratique aritudes sus

transformar toda uma socie- tentáveis, seja participativo,
dade, e é neste momento que prati9,ue cidadania!

"
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HIlLEWAGNEB, Interventora
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Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INI1MAÇÃO

Saibam todos quevirem o presente edital, que foram apresentados nesia ser
ventia os títulos abaixa 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)
pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente{s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, por
que 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.
Prntocolo: 42430 Sacado: ADRIANA GOMFS DA SILVA - ME CNPJ:
12.691.277/0001-97 Endereço: RuaBartiraHerteln' 149, Rio Hem, 89275-000,
Schroeder c€dente: SlLMAQ S/ACNPJ: 79.922.639/0001-84Número doTítu
lo: 96783'001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
25/02/2013 Valor. 375,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 24,14,Diligência: R$37,60, Edital: R$15,OO

Prntocolo: 42573 Sacado: BRASQUISA INDUSTRiA l1DA CNPJ:
02.096.814/0001-05 Endereço: RodoviaGuilherme Jensen, km 14n's/n,Cen
tro, 89108-000, Massaranduba Cedente: SOCER BR INDUSTRiA E mMER-
00 l1DACNPJ: 01.593.699/0001-03Númem do Título: 0000018506 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTAN
DER (BRASIL) SA DataVencimento: 01/03/2013 Valor. 727,50 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$15,OO
Prntocolo: 42575 Endereço: Rua Guilherme Iensen, km 14 n' s/n, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: AKlJJ NOBEL l1DA DMSÃO TINTAS
INDUSTRiA CNPJ: 60.561.719/0044-63 Número do Título: 007810002 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
SANTANDER (BRASIL) SA Data Vencimento: 27/02/2013 Valor: 1.254,32
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,OO

Prntocolo: 42589 Sacado: CLEBER APAREODO DOMINGOS CNPJ:
16.620.935/0001-00 Endereço: Rua 28 de Agosto n' 926, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: RIO BRANm EQUIPAMENTOS l1DA ME CNPJ:
06_952_176/0001-20 Número do Título: 9011003 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
24/02/2013 Valor. 210,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,OO

Prntocolo: 42463 Sacado: DANIElA ELSA RETZlAFF CPF: 936.416.059-20

Endereço: Rua Helmuth Gaedtke n' 132, Centro, 89270-000, Guarami
rim Cedente: SICOOB - se BLUCREDI COOP ECON E CREDl1D CNPJ:

Apontamento: 241090/2013 Sacado: AGM RESTAURANTEUDA ME Ende

reço: R BERNARDO DORNBUSCH 701 - JARAGUÁ DO SUl-SC - CEP: 89256-
100 Cedente: AV DISTRiBUIDORA DE EMBAlAGENS l1DA ME Sacador.
Espécie:DMI - N'Titulo: 2338/1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 277,34
- Datapara pagamento: 22/03/2013- Valor total a pagar R$353,84 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 277,34 - Juros: R$I,94 Emolumentos:R$12,25-

EDITALDE INI1MAÇÃODEPROTFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
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 judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do

prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTES1D:

Apontamento: 241281/2013 Sacado: ADRIANO COM DE GENEROS AU
MENTIOOS l1DAME Endereço: RUA 13 DEMAI0,400 - CZERNlEWCZ - JA
RAGUA DO SUl-SC - CEP: 89255-400 Cedente: INMETRO -INSTITUTO DE
MEIROLOGIA Sacador: - Espécie: COA - N'TItulo: 171247171-Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.050,42 - Data para pagamento: 22/03/2013- Valor
total a pagar R$1.l24,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.050,42-
Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução:
R$24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 241282/2013 Sacado: ADRIANO COM DE GENEROS AU
MENTICIOSl1DAlvlE Endereço: RUA 13 DEMAI0,400 -CZERNIEWCZ- JA
RAGUA DO SUl-SC - CEP: 89255-400 Cedente: lNMETRO - INSIITUTO DE
METROLOGIA Sacador. - Espécie: COA - N'Titulo: 172247172 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$1.313,03 - Data para pagamento: 22/03/2013- Valor
total a pagar R$1.387,59 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 1.313,03 -

Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 241139/2013 Sacado: ADRlEL SILVA DA SILVEIRA MANUT

Endereço: RUA AFFONSO NlCOLUZZlI617 MOO INCUEACAO 02 - RAU
JARAGUADOSUl-SC - CEP: 89254-300 Cedente: UNAKDO BRASILCOMER
CIO DEAIUADORES lT Sacador. - Espécie:DMI- N'TItulo: 002544 - Motivo:
falta depagamentoValor.R$394,25 - Dataparapagamento: 22/03/2013-valor
total a pagarR$497,55 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 394,25 - Juros:
R$ 25,62 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 241142/2013 Sacado: ADRlEL SILVA DA SILVEIRA MANUT

Endereço: RUA AFFONSO NlCOLUZZl1617 MOO INCUBACAO 02 - RAU -

JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89254-300Cedente: UNAKDOBRASILCOMER
CIODEAIUADORES lT Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 002513 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 860,00 - Data parapagamento: 22/03/2013-Valor
total a pagarR$996,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 860,00 - Juros:
R$ 58,76 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 241103/2013 Sacado: AGM RESTAURANTE l1DA Endere

ço: RUA FRITZ BARTEL 701 - JARAGUÁ DO SUl-SC - CEP: 89256-120 Ce
dente: FRlGORlFlCO TOMEUN l1DA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo:
15346 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 212,85 - Data para pagamento:
22/03/2013- Valor total a pagar R$288,ll Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 212,85 - Juros:R$ 0,70Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

03.960.819/0001-99 Número doTítulo: 157/2012Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADFSCO SA Data Ven
cimento: 28/02/2013 Valor: 300,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Prntocolo: 42622 Sacado: GERHARD FLORIS VISSER CPF: 231.384.398-
02 Endereço: Rua 13 de Maio n' s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba
Cedente: MANTOMAC COMEROO DE PEÇAS E SERVIÇOS l1DA CNPJ:
79.879.318/0001-44 Número do Título: 0220105690 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCO DO BRASILSA - AGEN
CIA GUARAMIRlM DataVencimento: 07/03/2013 Valor. 875,00 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$15,OO

Prntocolo: 42630 Sacado: IDA DELUNG VAOSIESKl CPF: 352.438.809-49

Endereço: Rodovia SC 413 n' 8628, Não Informado, 89270-000, Guaramí
rim Cedente: JAVEL JARAGUA VElCULOS PECAS SERVICOS l1DA CNPJ:
79.501.862/0001-58 Número do Título: 0044213005 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIM Data Vencimento: 01/03/2013 Valor. 285,00 liquidação após a

intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,OO

Prntocolo: 42567 Sacado: INDUSTRiA DE MOVEIS JOMAVIL l1DA CNPJ:
80.098.379/0001-53 Endereço: ESTRADA PRIMEIRO BRAÇO DO NORTE n'
S/N, PRIMEIRO BRAÇO DO NORTE, 89108-000, Massaranduba Cedente:
BANm COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do
Título: 1009/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 28/02/2013 Valor. 713,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 42633 Sacado: JOCELlNO JOSE FAGUNDFS MARIA CPF:
558.768.461-04 Endereço: Rua Fundos Sueco n' s/n', Fundo Sueco, 89108-
000, Massaranduba Cedente: FEDER MAT DE CONSTR l1DA EPP CNPJ:
81.599.367/0001-75 Número doTítulo: 060330/2 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencimento: 04/03/2013 Valor. 86,80 liquidação após a

intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 42634 Sacado: JOCEUNO JOSEFAGUNDFSMARlAEndereço: Rua
Fundos Sueco n' s/n', Fundo Sueco, 89108-000, MassarandubaCedente: FE
DER MAT DE CONSTR l1DA EPP CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número do Tí
tulo: 060379/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento:
04/03/2013 Valor. 142,71 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42652 Sacado: JORGERENATO ECCELCPF: 054_432.769-13 En

dereço: Rua Ribeirão Gustavo n' s/n, Campinas, 89108-000, Massaranduba
Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. soun uns AlVES - CRE
DlALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-400-2011-135

Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: COOPE
RATNA CRED. RURAL INTER. SOliDo LUIS AlVES - CREDIALVES Data Ven
cimento: 10/01/2013 Valor. 5.000,00 liquidação após a intimação: RS 12,25,

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

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

Apontamento: 241136/2013 Sacado: AlBANO snss Endereço: FSTRADA
ISABEL AlIO SN - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Cedente: CREDlALVES
Sacador: - Espécie: CBI - N'TItulo: 4300-400-2010-IJO - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 843,99 - Data para pagamento: 22/03/2013- Valor total
a pagar R$1.021,19 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 843,99 - Juros:
R$ 17,16 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
37,60 - Diligência: R$ 87,09

Apontamento: 240410/2013 Sacado: ALMlR AlBERTO SCHMIDT JUNIOR
Endereço:RUAVlOÀLJOSEMAESTRl343 - Jaraguá doSuI-SC - CEP: Cedente:

SlLMAQ S/A Sacador: - Espécie:DMI - N'Título: 92518'004 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 600,00 - Data para pagamento: 22/03/2013- Valor total
a pagar R$683,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 600,00 - Juros: R$
1,40 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,1O Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 241036/2013 Sacado: DIOGO JOSE MOSER ME Endereço:
RUA URUGUAI, 77 - CENTRO - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-230 Cedente:
MARCHITEXMAlliAR1A E CONFCCOFS LIDA Sacador: - Espécie:DMI - N'

TItulo: 2757/01- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.037,40 - Data para
pagamento: 22/03/2013- Valor total a pagarR$Ll11,35 Descrição dos valores:
Valordo título: R$1.037,40 - Juros:R$4,14Emolumenros: R$12,25-Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 240855/2013 Sacado: EliAS TANCON Endereço: RUA JOSE
PICOW 133 SAIA 09 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89254-350 Cedente: MAU
RlGIASS IND E COM DEVlOROS l1DA Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo:
47706-1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 597,27 - Data para pagamento:
22/03/2013- Valor total a pagar R$675,53 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 597,27 - Juros: R$ 1,39 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 240548/2013 Sacado: FABIO BRUXEL GUEDFS Endereço:
RUAJOAO DOBRAWA429 - CZERNIEWlCZ - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Ceden
te: JUUOCESARJESUS Sacador: - Espécie: CT - N''Iltulo: SN - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$1.300,OO - Data para pagamento: 22/03/2013-Valortotal
a pagar R$1.382,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.300,OO - Juros:
R$ 7,80 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 241166/2013 Sacado: FERRAMENTARlA JN l1DA Endereço:
RUA RIO GRANDE DO SUl206 - CZERNIEWlCZ - Iaraguá do SuI-SC - CEP:
89255-290 Cedente: HALSUl ElEfROELETRONlCA [Nl)USTRlAL l1DA Sa
cador.- Espécie: DMI - N'TItulo: 6803.2/1 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 396,00 - Data para pagamento: 22/03/2013- Valor total a pagar R$471,61
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 396,00 - Juros: R$ 1,05 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
14,71

_-

Apontamento: 240931/2013 Sacado: FLAVMAQ l1DA - ME Endereço: RUA
JOAO JANUARIO AYROSO 2700 -"lAR FSQUERD - JARAGUA DO SUl-SC
- CEP: 89253-100 Cedente: HCF - HERSING COMERCIO DE FERRAGENS
l1DA EPP Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 4351.2 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 375,00 - Data para pagamento: 22/03/2013- Valor total a
pagar R$45O,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 375,00 - Juros: R$
0,75 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50

Condução:R$ 52,98, Diligência: R$37,80, Edital:R$15,OO

Protocolo: 42525 Sacado: KS ESTAMFAS E DECORAÇOFS TEXIElS l1DA

CNPJ: 05.492.312/0001-83 Endereço: Rua Eugenio Kleine ne 1091, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: SRS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAIERlAIS SERiGRAFlmS CNPJ: 03.874.423/0001-29 Número do Título:
00793/1.15 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen-

.
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
27/02/2013 Valor. 460,23 liquidação apôs a intimação: R$ 12,25, Condução:

. R$ 32,99,Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 42526 Endereço: Rua Eugenio Kleine n' 1091, Centro, 89108-000,
Massaranduba Cedente: SRS INDUSTRiA E COMEROO DE MAIERlAIS
SERIGRAFICOS CNPJ: 03.874.423/0001-29 Número do Título: 00795/1.15 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 27/02/2013 Valor.
1.124,60 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligên
cia: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Prntocolo: 42528 Endereço: Rua Eugenio Kleine n' 1091, Centro, 89108-000,
Massaranduba Cedente: SRS INDUSTRiA E COMEROO DE MAIERlAIS
SERIGRAFlCOS CNPJ: 03.874.423/0001-29Número doTítulo: 00794/1.15 Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 27/02/2013 Valor:
813,35 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99,Diligência:
R$37,60,Edital:R$15,OO

Prntocolo: 42390 Sacado: LANCHONETE ENGENHO l1DA ME CNPJ:
08.689.402/0001-95 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n' 3434, Cen
tro, 89275-000, Schroeder Cedente: OESAmMEROO E REPRESENTAÇOFS
l1DACNPJ: 81.611.931/0001-28NúmerodoTítulo: 2717910UEspécie: Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCOBRADESCOSA.
DataVencimento: 21/02/2013 Valor. 1.929,49 liquidação após a intimação:
R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 42719 Sacado: MARIO MAUMANN CPF: 053.586.349-75 En

dereço: Rua Tila Coelho n' s/n', Jacu Açu, 89270-00, Guaranlirlm Cedente:
COOPERATIVA CRED. >RURAL INTER. SOliD. LUIS AlVES - CREDlALVES
CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 40220121700 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data
Vencimento: 10/12/2012 Valor: 164,05 liquidaçãoapós a intimação:R$12,25,
Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 42658 Sacado: MARIO RANGHEITl CPF: 918.538.859-91 En

dereço: Rua I' Braço do Norte n' s/n, l° Braço do Norte, 89108-000, Massa
randuba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. soun unsAlVES
- CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 84002011023

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAl Data Vencimento: 07/12/2012 Valor. 284,55 liquidação após a

intimação:R$ 12,25, Condução:R$ 77,43,Diligência: R$37,60,Edital: R$15,OO

Protocolo: 42653 Sacado: NELSONMAUMANN CPF: 297.248.139-91 En

dereço: Estrada Tifa Coelho n' stt», Barro Branco, 89270-000, Guaranlir.lm
Cedente: COOPERATNA CRED. RURAL INTER. SOliDo LUIS AlVES - CRE
DlALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-400-2011-116

Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: COOPE-

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBliCA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

- Diligência: R$14,71

Apontamento: 240634/2013 Sacado: FRANCISCO BRUNO SOBRINHO En
dereço: RUA PRIMEmo DE MAIO 251 - Jaraguá do SlU-SC - CEP: 89254-400
Cedente: INFRASUL - INFHAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador.
- Espécie: DMI - N'TItulo: 0214586007 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
303,89 - Data para pagamento: 22/03/2013-Valor total a pagar R$380,37 Des
crição dos valores: Valor do título:R$ 303,89 - Juros: R$I,92 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 240953/2013 Sacado: GEUZAEliAS SIQUEIRAME Endereço:
RUAGUlLHERMEWEEGE,72CENTRO - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89251-
610 Cedente: BARONESA IND COMMAlHAS l1DA Sacador. - Espécie:DMI
- N'Tirulo: 0000397302 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 525,00 - Data

para pagamento: 22/03/2013-Valor total a pagarR$596,91 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 525,00 - Juros: R$ 2,10 Emolumentos: R$12,25 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 241134/2013 Sacado: !ITOMAR DIAS Endereço: ESTRADA
RiONOVO SN - CORUPA-Se - CEP: 89278-000 Cedente: CREDlALVES Saca
dor. - Espécie: CBI - N'TItulo: 4300-90-2012-37 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 2.527,03 - Data para pagamento: 22/03/2013- Valor total a pagar
R$2.734,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.527,03 - Juros: R$ 47,17
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 37,60 - Di

ligência: R$ 87,09

Apontamento: 241088/2013 Sacado: INES TEREZlNHA BACHA! Endereço:
RUAANDREVOI1D1lNI400 - NEREU RAMOS - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89265-700 Cedente: HANSATUR TRANSPORTE E TURISMO l1DA Sacador.
- Espécie:DMI - N'TItulo: 8564 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 117,75
- Data para pagamento: 22/03/2013-Valor total a pagar R$205,98 Descrição
dos valores: Valor do título: R$117,75 - Juros: R$ 0,43 Emolumentos:R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 241113/2013 Sacado: JACKSON SACZUC FARIA Endereço:
RUA INGO BLUNK, 255 - ESTRADA NOVA - JARAGUA l.J0 SUl-SC - CEP:
89254-368Cedente:OFICINAMEC. BAUMANN l1DAME Sacador. - Espécie:
DMI - N'Tltulo: 1024-4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 238,59 - Data

para pagamento: 22/03/2013-Valor total a pagarR$317,84 Descrição dos valo
res: Valordo título: R$ 238,59 - Juros: R$ 2,38Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 240957/2013 Sacado:m ESTAMPAS aDAME Endereço: RUA
ALBERTO UTPADEL, 802 - RIO CERRO SE - JARAGUA DO SUl-SC - CEP:
89261-600 Cedente: FRAMEXQUIMICAl1DAEPP Sacador. - Espécie: DMI
- N'Titulo: 108769_1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 523,00 - Data para
pagamento: 22/03/2013- Valor total a pagar R$608,26 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 523,00 - Juros: R$ 2,96 Emolumentos: R$12,25 - Publicação

�:��-��::�-�����-����_:::�-�---����-�:��,�_:�:��-----------------------
Apontamento: 240803/2013 Sacado: JOAO BUENOS Endereço: RUA BARAO
RIO BRANCO 862 - Jaraguá doSul-Se - CEP: 89260-300 Cedente: GASTROTEC
EQUIPAMENTOS EMANUTENCAO l1DA ME. Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: 946/01- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 250,93 - Data para paga
mento: 22/03/2013- Valor total a pagarR$321,32 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 250,93 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

RATNACRED. RURAL INTER. soun LUIS AlVES - CREDIALVES DataVen
cimento: 10/0112013 Valor. 5.000,00 liquidação apôs a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$16,77, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 42627 Sacado: ORlVAlMOSCA CPF: 351.474.749-00 Endereço:
Rua Estrada Braço Direito n' sn, Sagrada Fanlilia, 00000-000, Massaranduba
Cedente: MEDIBAMECANICADIESELBARBEITACNPJ: 05.652.234/0001-37
Número do Título: 1331-0) Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indi
caçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data
Vencimento: 07/03/2013 Valor. 197,OOliquidação apõsaíntímação:R$12,25,
Condução: R$ 68,32, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,OO

Prntocolo: 42651 Sacado: ORlVAlMOSCA CPF: 017.777.309-02 Endereço:
Rua Braço Costa n' s/n, Braço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente:
COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. soun LUIS AlVES - CREDlALVES
CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-2018-2012-19 Espécie:
Espécie de Contrato Apresentante: COOPERATNA CRED. RURAl INTER.
SOliDo LUIS AlVES - CREDIALVES Data Vencimento: 15/01/2013 Valor.
2.500,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 68,32, Diligên
cia: R$ 37,60,Edital: R$ 15,00 Prntocolo: 42654 Endereço: RuaBraço Costan'
s/n, BraçoDireito, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED.
RURALINfER_soun LUISAlVES - 'CREDIAlVES CNPJ: 04.430.100/0001-09
Número do Título: 4300-400-2011-172 Espécie: Cédula de Crédito Bancário

por Indicação Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. soun
LUIS AlVES - CREDlALVES Data Vencimento: 10/0112013 Valor. 6.000,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42768 Sacado: OSNILDO LUIZ BECKER & CIA l1DA CNPJ:
05.340.556/0001-40 Endereço: RuaGuilhermeTomelin n' s/n', Caixa d'Água,
89270-000, GuaramirimCedente: INMEIRO -INSTITUTO DE MEIROLOGIA
CNPJ: 00.662.270/0001-68 Número doTítulo: 151245151 Espécie: Certidão da
Dívida Ativa Apresentante: PGF - PROCURAOORIA GERAL FEDERAL Data
Vencimento: 01103/2013 Valor. 167,I6liquidaçãoapósa intimação: R$12,25,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,OO

Prntocolo: 42584 Sacado: REINAlDO RüDIGER CPF: 453.721.799�53 Ende
reço: Rua Hervino Hanemann n' 201, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente:
O RTSOMEACESSORlOSAUTOMOTIVOS l1DACNPJ: 05.234.311/0001-39
Número do Título: 0003915203 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apre
sentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 27/02/2013 Va
lor: 407,27 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00,Diligên
cia: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Prntocolo: 42769 Sacado: VANFSSA MSRITNS LOCH ANACLEID ME CNPJ:
12.842_609/0001-97 Endereço: Rua Campinas n' s/n, Campinas, 89108-000,
Massaranduba Cedente: INMEIRO - INSTITUTO DE METROLOGIA CNPJ:
00.662.270/0001-68 Número do Título: 167245167 Espécie: Certidão daDívi
da Ativa Apresentante: PGF - PROCURADORIA GERAl FEDERAL Data Ven
cimento: 01103/2013 Valor: 118,01 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,OO
Guaramltim,I9 demarço de 2013.

CHRISTA INGE HlLLEWAGNER, Interventora

Apontamento: 24082112013 Sacado: JOSE CARLOS DA SILVA Endereço:
RUA 13 DE MAIO 445 ex 25 AP 303 - CZERNlEWICZ - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89255-400 Cedente: SL SERVICOS DE COBRANCAS aDA Sacador:
- Espécie: DMI - N'Tlrulo: 09/09-JCS - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 155,00 - Data para pagamento: 22/03/2013- Valor total a pagar R$229,92
Descrição dos valores: Valor do título: R$155,OO - Juros: R$ 0,36 Emolumen
tos: R$12,25" Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 24IJ67/2013 Sacado: LAFAYET DECORACOES l1DA ME En

dereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 589 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-
100 Cedente: NARESS1 & KRUEL l1DA ME Sacador: - Espécie: DMI - N'
Titulo: NFE266/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 408,34 - Data para
pagamento: 22/03/2013- Valor total a pagar R$483,85 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 408,34 - Juros: R$ 0,95 Emolurnenros: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 241055/2013 Sacado: MAlCON ROCHA ME Endereço:
AVMARECHA! DEODORO DA FONSECA,l118 SL401- 16 - CENTRO - JA
RAGUA DO SUl-SC - CEP: 89251-702 Cedente: DEITA CABLETELEINF COM
REPRES COM l1DA Sacador. - Espécie:DMI - N'Tirulo: 00051858/A - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 872,84 - Data para pagamento: 22/03/2013-Valor
total a pagarR$944,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 872,84 - Juros:
R$ 2,32 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: H$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 241184/2013 Sacado: SONETT1 AUMENTOS LIDA Endereço:
R EXPED1C FIDEUSEST1NGHEN 71- JARAGUÃ DOSUl-SC - CEP: 89265-740
Cedente:COID FRiOREfRlGERACAO l1DAME Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: 1117B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 321,35 - Data para paga
mento: 22/03/2013-Valor total a pagarR$401,33 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 321,35 - Juros: R$ 0,74 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 240976/2013 Sacado: TROPICAL DECK ARTEFA1DS DE MA
DEIRAa Endereço: RUAGUILHERMEDANCKER 161 SAIA 02 - Jaraguá do
SuI-SC-CEP:89251-460Cedente:INDUSTRiAECOMERCIODEMOWURAS
SANTA LUZIA l1D Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 43775/04 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 808,00 - Datapara pagamento: 22/03/2013-Valor
total a pagarR$881,04Descrição dos valores: Valor do título: R$ 808,00 - Juros:
R$ 3,23 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 241008/2013 Sacado: VIVAlAR MOVEIS E DECORACOES

PtRAS�!C::���:������:;0:rr��g���g�
TACOES E E Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 087173FE - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 340,32 - Data para pagamento: 22/03/2013- Valor total
a pagarR$422,15 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 340,32 - Juros: R$
1,02Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 20,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 19/03/2013. Iaraguã do Sul (SO,19 de março
de2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 26
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Educaç,ão e mercado

Inglês como políticapública
Ipplan e Secretaria da Educação projetam
alterações no ensino do idioma nas escolas

JARAGUÁ DO SUL inglesa a segunda língua oficial
Carolina Veiga domunicípio.

O diretor de
-

Planejamento

Uma das novidades anuncia- Econômico do Ipplan, Márcio
das pelo projeto JaraguáAti- Silveira, afirma que para o pro

va, do Instituto de Planejamento jeto de variação da matriz eco

de laraguádo Sulflpplanj.é a im- nômica do município funcionar
plantação de um segundo idio- como esperado, urna atenção
ma oficial nomunicípio: o inglês. redobrada precisa ser dada à
Contudo, urn plano de ação para educação das crianças e adoles
transformar a ideia em realida- centes nas escolas da rede mu

de ainda não foi elaborado. Nas nicipal. "A educação é a chave
próximas semanas, o Ipplan de- do nosso negócio e as empresas
verá afinar com a Secretaria da de tecnologia só irão se instálar

Educaçãoaformaçãodeurngru- aqui se Jaraguá do Sul tiver algo
po de trabalho para discussão e para oferecer em troca', afirmou.
elaboração de urna metodologia Segundo Silveira, para essa tro

adequada para tornar a língua ca, o desejo do município é o de

,
'

oferecer, no lugar de terrenos ou
descontos tributários, urna mão
de obra altamente qualificada
e com fluência total na língua
inglesa. "Nossa intenção é a de

que, a médio e longo prazos, os
alunos deixem o ensino funda
mental com fluência no idioma
e isso será um ativo importante
para atrair, os empreendedores,
tendo em vista as dificuldades
enfrentadas pelas multinacio
nais que se instalam na região
para encontrar profissional com
total domínio na língua inglesa'.

Nas escolas

Atualmente, segundo a grade
curricular, as aulas de inglêsmi
nistradas aos alunos das escolas

municipais são de 45 minutos

e acontecem diversas vezes por
semana, de acordo com as ida
des dos alunos. Nos terceiros,
quartos e quintos anos, eles re

cebem uma aula semanal, nos
sextos, sétimos e oitavos anos,
duas vezes por semana e, nos

,

nonos anos, três vezes. Contu

do, a diretora de Ensino Funda
mental da Secretaria Municipal
de' Educação, Marcilene Cam

pregher, afirma que o conteúdo
ministrado ainda é básico para
que as intenções municipais
sejam alcançadas; "Os alunos
recebem uma iniciação ao in

glês, mas iremos sentar com os

professores e demais envolvidos
para realização de um estudo

diagnóstico para saber quais são
as necessidades e a partir daí
melhorar os métodos de ensino
e aprendizagem", conclui.

LÚCIOSASSI

NOVA GERAÇÃO Incentivado pelos pais, Octavio, de seis anos; é alfabetizado em português e inglês
, í

Iniciando
desde cedo
Alguns pais iniciam os filhos

no idioma inglês ainda na pri
meira infância, como acontece

com o pequeno Octavio Caval-
- canti, de seis anos. O menino

começou a participar de aulas

particulares do idioma ainda
antes do processo de alfabeti

zação na língua portuguesa e,

segundo a mãe, Keidy Caval
canti, de 31 anos, a iniciativa

surgiu após urna viagem da fa
mília àDisneyhádois anos, que
despertou em Octavio a curio
sidade em relação às palavras
pronunciadas no país. Segundo
Keidy, o retorno virá no futuro.
"O investimento é fundamen
tal para que ele tenha garantias
sobreo futuro. Ele cursa o inglês
junto à alfabetização e perce
bemos que está aprendendo
naturalri1ente, sem qualquer
.pressão', explicou.

Com pouco mais de oito
meses de aulas, Octavio já
demonstra conhecimento de
escrita e pronúncia de algu
mas palavras. Segundo Keydi,
o menino já ericontramaiores
facilidades para jogar video
game, cujos jogos são em in

glês, e para assistir a desenhos
animados sem legenda ou tra
dução. "Para jogar videogame,
ele precisa saber o significado
das palavras e se sente esti
mulado a procurar os signifi
cados. Já os desenhos infantis,
ele assiste e entende com o

idioma inglês", afirmou.
, A aula da qual Octavio par

ticipa é personalizada a partir
das preferências do menino.

Segundo a mãe, no momen

to da matrícula, os pais e a

criança participaram de urna

pré-entrevista e a partir dos
resultados, o conteúdo lúdico,
como as brincadeiras, os jogos
educativos como o da memó

ria, os desenhos infantis, os

jogos eletrônicos e as canções
foram adaptadas para melhor

assimilação
-

do conteúdo por
parte da criança.

Especialização e oportunidades
Escolas particulares apostam emmudança

, j

I t
Para a coordenadora da

Fellows, escola particular de
idiomas de Jaraguá do Sul, Dri
ca Guimarães, a intenção da
Prefeitura é louvável. Contudo,
para funcionar efetivamente,
serão necessárias duas coisas .

Primeiro, tempo para a forma

ção das pessoas e, segundo, de
urna nova perspectiva sobre a

necessidade do idioma por par
te dos empreendedores. "Fize
mos propostas para empreen
dimentos turísticos da cidade e

.
'

eles recusaram, não pelo preço,
mas por não perceberem neces

sidade de fluência em uma se

gunda língua. Agora, com a pro
ximidade do evento de luta UFC

(que será realizado em maio),
todos querem aprender o inglês

para ontem", exemplifica Drica.
Para que o projeto apresen

tado funcione, Drica acredita

que a sociedade deverá passar
por uma mudança cultural e

conceitual semelhante a que
aconteceu no: decorrer das úl-:

timas décadas com os cursos

técnicos. "Antes, quem fazia,
curso técnico era obrigado pelo
chefe. Agora, percebemos que
os jovens já procuram a espe
cialização técnica ainda no en

sino médio", comentou.
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GalDe Over

Tribunalmantém

condenações de nove
Réus recorreram da decisão alegando
que o MP não deve investigar crimes

decisão em primeira instância,
os réus alegaram a ilegalidade
da investigação criminal reali
zada pelo Ministério Público.
O procurador de Justiça Emani

Guetten de Alrneira rejeitou o

argumento, confirmando que a

atuação dos promotores é garan
tida pela Constituição Federal.

Atualmente, tramita na Câ
mara dos Deputados o Proje
to de Emenda à Constituição
(PEC) 37, que impede apura
ção e investigação por parte do
Ministério Público. A proposta
pede exclusividade de investiga
ção criminal para a Polícia Civil
e Polícia Federal, que se toma

riam órgãos intocáveis, já que
outras organizações não pode
riam investigar a atuação de de

legados, escrivães e agentes.

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

zação e alertavam sobre opera
ções de busca a dois banquei
ros, em troca de propina. Na

. época, além da prisão, foi deter
minada a perda do cargo públi
co, apreensão de bens e valores
sem comprovação de origem no

montante de R$ 900mil, 13 imó
veis e 34 veículos. Os réus ainda

podem recorrer da decisão.
Outros condenados no pro

cesso são José Wodzinski, Vini
cius JoséWodzinski, Everton Fer
nando Wodzinski, Lídia Cepelli,
Sílvio Antonio Sutil de Oliveira
e Rubens Alcarria Júnior, com

penas que variam de um a sete

anos de detenção. Ao recorrer da

OTribunal de Justiça man

teve a condenação em se

gunda instância de nove pes
soas por envolvimento com o

jogo do bicho, exploração de

caça-níqueis e corrupção. En

tre os réus está a ex-delegada
Regional de Polícia da Comarca
de Iaraguá do Sul, JuremaWulf,
a ex-escrivã Dilva Dolzan e seu

filho Édio Nei Dolzan. Na inves

tigação de 2008, denominada
Game Over, o Ministério Públi
co constatou que as policiais
garantiam a ausência de fiscali-

DefesaCivil realiza
as últimas vístorías

Começa hoje à tarde, a última
etapa de vistorias da Defesa Civil,
Bombeiros Voluntários e Polícia
Civil em salões de bailes de Iara
guá do Sul. Cerca de 30 estabele
cimentos já foram fiscalizados e

outras três estruturas devem re

ceber a visita ainda esta semana.

Omutirão de fiscalização e orien

tação foi iniciado em 29 de janei- .

ro, depois da tragédia em Santa

Maria, que vitimou 241 pessoas
no incêndio daBoateKiss.

A equipe priorizou casas

noturnas e bares nas primeiras
duas semanas, incluindo o Par

que de Eventos, que foi reprova-

do por problemas nos sistemas
elétrico e hidráulico. Depois,
foramvistoriadas sociedades de
tiros e salões de baile. "Até o fi
nal desta semana, pretendemos
entregar o relatório completo
das vistorias", disse o secretário
da Defesa Civil, Marcelo Proch
now. De acordo com ele, alguns
estabelecimentos que tiveram

problemas mais .sérios e rece

beram orientações para se ade- .

quarem às normas de seguran
ça já receberam a segundavisita
da equipe. "Todos se ajustaram
e estão dentro dos padrões",
confirmou.

J

Vespas

Agricultor escapa de ataque
Um agricultor levou um grande susto na manhã de ontem,

quando limpava o terreno, às margens daRuaManuel Francisco da
Costa, no Bairro Vieira, em Iaraguá do Sul. Ele bateu o trator numa

árvore e agitou um enxame de vespas que_ tentou atacar o homem
e muitos que passavam na rua. Como o trator tem cabine fechada,
o agricultor saiu ileso. Os Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul
foram acionados e fizeram a queima das vespas, porvolta das 10h.

)
I

Quando uma ideia inovadora encorrtra'cooperação e oportunidade, o
resultado é desenvolvimento. Programa Economia Verde e Solidária.
É o Governo do Estado, em parceria com o BNDES, oferecendo até 300
mil reais para que pequenas cooperativas ou associações possam se

modernizar, crescer e produzir mais. Participe. Baixe o edital no site

'evs.sc.gov.br ou ligue (48) 3665-'4870 para mais informações.

-
GOVERNO
DE SANTA
CATARINA
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JuventusvirouUDt clube sem time
Parceria com o Sport Club [araguá não foi
concretizada -e Tricolor ficou sem elenco

JARAGUÁ DO SUl

Agência Avante!

Ontem, estava prevista a

apresentação dos jogado
res e do técnico Rafael Rocha,
do Sport Club Iaraguá, para
começar o trabalho de parceria
com o Juventus. Porém, a mon
tagem da nova equipe para o

campeonato acabou não acon-

tecendo. O treinador recebeu
um comunicado da diretoria
do Leão da Barra para cancelar
a ida dele e dos atletas ao João
Marcatto porque houve um de
sentendimento com o coman

do do Iuventus,
"O Sport Club Iaragua se

sentiu traído pela diretoria do
Iuventus ao saber que foi ten
tado um acordo para o retorno

do elenco anterior horas antes.

Devido a essa situação resolve
mos cancelar a parceria", disse
o diretor Rodrigo Stocco. Como
não houve acerto da presidên
cia do Juventus em conseguir
recursos para pagar os salários
atrasados e manter a maioria
dos atletas, a equipe se viu sem

elenco e também sem poder
contar 'com os atletas empres
tados do Sport Club Iaraguá.

O presidente Ierrí Luft COIT

firmou o fim da parceria com

o Sport Club Iaraguá, mas ga
rantiu que a equipe entra em

campo na quarta-feira contra

o Atlético de Ibirama, fora de
casa. Ele também confirmou

que o time não vai desistir da

competição e que irá cum

prir o seu mandato à frente
do clube até o fim. "Não va

mos dar WO e disso o torce

dor pode ter certeza", afumou.
Ele afirmou que os aconte

cimentos dos últimos dias - a

parceria frustrada com o Ia
raguá e o incentivo dado aos

atletas por um grupo de amigos
- o deixaram ainda mais forte

para seguir na sua caminhada.

"Hoje, enxergo as coisas de for
ma mais clara", afirmou o co

mandante da nau Tricolor.
Ontem, alguns jogadores

contratados pela
-

atual dire
toria ainda aguardavam uma

solução do clube. Um dos jo
gadores frustrados era o .vo

lante Evandro. Ele se recupera
de uma lesão no adutor e está
sem acompanhamento técnico

para o recondicionamento físi
co. "Quero falar com a direção
para ver o que será meu futuro.
Não posso nem criar expectati
va', lamentou.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Na análise de Pugliese, urna
saída para o Iuventus pode estar

na reestruturação administrativa
do clube, que mudaria também
o seu produto. "O produto tem

que ser a formação de jogadores.
Um bom produto leva a empresa
ao sucesso", disse. "É urn projeto
a longo prazo, igual plantar uva
para fazer vinho. Os resultados s6

aparecem depois de quatro anos,

quando é possível colher a. safra,
desde que tudo tenha sido feito
da forma correta desde o início",
finalizou Campestrini.

PLANEJ.AMENTO Especialistas garantem que wn clube de futebol Dão se faz só com bons jogadores e wna torci� apaixonada

.

Dá para melhorar'?

Especialistas.analísam situação e sugeremmudanças de gestão
A derrota de domingo para o

Camboriú, por 3 a 1, deixou o lu
ventusmuito próximo da zona do
rebaixamento. Um novo revés na

quarta-feira, em Ibirama, aliado a

uma vitória do Guarani ou Cam

boriú, coloca o tricolor jaragua
ense mais próximo do retorno à

SegundaDivisão.
. A atual diretoria do clube tenta
manter a equipe na ativa de várias
formas. Porém, encontra resis
tência do empresariado local na

questão de investimentos. E não
são as dívidas do clube que os em-

presários questionam, masa falta
de um projeto para o Juventus, urn
planejamento a longo prazo.

"Não se faz futebol reunindo
um grupo de amigos e passando
o chapéu", afirmou um empre
sário que não quis se identificar..

Segundo ele, o atual modelo de

gestão do Tricolor jaraguaense
não se sustenta.

A afirmação é compartilha
da .por Roberto Pugliese Junior,
da Agôn Assessoria Esportiva, de
Joinville. ''A comunidade precisa
se reunir e pensar para quê existe

o Iuventus, qual é o produto que
ele tem a oferecer. Se for futebol,

,

ele é deficitário. Que empresário
abre urna fábrica para ter prejuí
zo?", questionou.

Na avaliação de Geraldo Cam

pestrini, consultor da Brunoro

Esporte, o que aconteceu com o

Iuventus foi urn 'acesso desestru
turado'. Para ele, a situação do clu
be hoje reflete a falta de estrutura
naSegundaDivisão, fato que ficou
maquiado com a promoção à eli
te. "É um ciclo vicioso, onde os di

rigentes sempre íázem'âSmesmas

coisas, enquanto esperam resulta
dos diferentes", lamentou.

Se Íaraguã do Sul não possui
urna cultura de futebol enraizada
como em outras cidades, como
Joinville, Chapecó e Florianópolis,
Pugliese enxerga mercado para
que ela exista. "Trata-se de urna

cidade rica e de urna torcida apai
xonáda, O Juventus tem tudo para
dar certo e existe urna saída. Mas
ela é trabalhosa e de longo prazo.
Não vai acontecer da noite para o'

dia,muitomenos com a formação
.

de bons times'; concluiu.

" �
"

.
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avanteesportes@gmail.com

E agora, José?
Difícil encontrarmotivação e argumentos para se

falar do Iuventus, Poderia enaltecer aqui o brio
dos jogadores no domingo, quemesmosem comando
fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Ou falar sobre a
dificuldade de se obter patrocínios, Porém, prefiro convidar
você para ler amatéria que fizemos na outra página,
ouvindo profissionais renomados da gestão esportiva, que
apresentam caminhos para o clube seguir vivo.

Verão
o Baga é a grande surpresa
na final doTorneio de
Verão de Schroeder. Não
eram favoritos contra o

'todo-poderoso' Loes, de
Blumenau,mas provaram
que podem surpreender.
De forma inteligente,
anularam a forma de jogar
daAngerô na semifinal,
deixando pelo caminho
um dos favoritos ao título.

Buffalos
Ganhar de 6 a O no

futebol americano é o
mesmo que superarum
adversário por 1 a O no
futebol convencional. Mas
como vitória évitóriaem

qualquer esporte, o Corupá
Buffalos largoubemna

buscapelo bi-campeonato
estadual. Justiça seja feita, a
chuva atrapalhoumuito o
desempenho dos atletas.

Novoround
Uma briga antiga está
colocando fogo nos
bastidores do nosso
futebol amador e

profissional. É o caso de
dois desafetos declarados,
que estão novamente em

pé de guerra. Umdeve
retomar nos próximos
dias o comando de uma

importante instituição. O
outro promete ficar onde
está e ganhar a briga no
fim. Seria o nosso UFC?

Falha nossa
Apressa é inimiga da
perfeição. Por estemotivo,
acabei cometendo um
erro na última coluna,
que deve ter deixado a

professoraHelena Lübke
de cabelos em pé. Onde
vocês leram 'tiros a resma',
leiam 'tiros a esmo'A .

pressa em fechar a página
e partir para a semifinal do
Torneio deVerão causou
esse deslize. Fica aquimeu
pedido de desculpas.

Rei do marketing

Beckham: Omaior salário domundo
Publicidade e jogadores de

futebol nunca tiveram uma re

lação de tanta harmonia como

nos últimos dez anos. Utilizando
das propagandas para expandir a
sua imagem, os atletas firmaram

patrocínios e tomaram o esporte
extremamente lucrativo. O sím
bolo desta ligação é o meia inglês
David Beckham, do PSG. Desban
cando as maiores estrelas do fute
bol mundial, o "rei" do marketing
fatura anualmente a bagatela de
R$ 92,5 milhões, que equivale ao

Tênis

Nadalvence
nos EUA

Quebrando um jejum de
dois anos e meio sem títulos
em quadra dura, o espanhol
Rafael Nadal venceu o argen
tino JuanMartin Del Potro e

conquistou o tricampeonato
do Masters de IndianWells,
nos Estados Unidos. Com o

resultado e a boa sequência
de jogos, o espanhol alcançou
a quarta posição no ranking
da ATP e segue a ascensão
rumo ao topo novamente,

maior salário do planeta. Em se

gundo, está um atleta latino que
estremeceu o continente europeu.
Apontado como um dos maiores

jogadores de todos os tempos, o
meia argentino Lionel Messi re
cebe por ano R$ 90 milhões. Na

sequência, está o seu maior rival.
Com lucro estimado em R$ 77,1
milhões, omeiaportuguês Cristia
no Ronaldo ocupa o terceiro lugar
nas estatísticas. Em quarto está o

melhor representante do conti
nente africano. Atuando noAnzhi,

NBA

Recorde
deMiami

Rival do San Antonio Spurs, de
Tiago Splitter, o Miami Heat
venceu o Toronto Raptors e

chegou àmarca histórica de
22 vitórias consecutivas. Esta
é a terceira maior hegemonia
da liga norte-americana. O
recorde máximo é do LosAn

geles Lakers, com 33 vitórias

consecutivas, em 1972. Para

completar, o trio Dwyane �

Wade, LeBron James e Chris
. Bosh, vivem boa fase.

I . J. II : .: I' jJ i : II: : I )

da Rússia, o atacante camaronês
Samuel Etdo tem vencimentos
anuais de R$ 61,7 milhões em seu

caixa. Como não poderia faltar, o
Brasil também está presente na

lista. Vestindo a camisa do Santos,
o atacanteNeyrnar possui omaior
salário da atualidade no país e fa
tura cerca deR$ 51,4milhões, ocu
pando a quinta colocação. Entre
os 20 maiores salários do mundo,
o Brasil ainda tem mais um inte

grante: no 13° lugar, o meia Kaká
recebe R$ 36,2milhões.

Lutas

Cinturão

canadense
Na oitava defesa de cinturão

consecutiva, George St - Pierre
não decepcionou e ven-

ceu por decisão unânime o

americano Nick Diaz. Aos 31
anos, o canadense é sucesso
de vendas de pay-per-view
e segue imbatível nos meio
médios. "Aceitei o desafio, pois
sabia. que seria uma grande
luta", comentou St - Pierre, que
é cotado para uma superluta
contraAnderson Silva .

Curta a nossa página no Facebook e
fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

SâMâE:.
_I

JARAGUÁ DO SUL

LICITAÇÃO N°: 34/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE
RETIRADA DE LODO DAS ETE'S
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/3/2013 das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 5/4/2013 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC ou no site: www.

samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 2106-9100

Ademir Izidoro
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

SâMAE:.
_..

.JA!'IAGUÁ DO SUL

LICITAÇÃO N°: 35/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/3/2013, das 7h30 às 11h30 e das

13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 3/4/2013 14h
O Edital encontra-se à disposição doslnteressados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwiho Menegotti, na 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

MUNICíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA

REGISTRO DE PREÇO N. 01/2013 - PMS
PROCESSO LICITATÓRIO N. 35/2013 - PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLO-
BAL

,

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação visando o REGISTRO DE PRE

ÇO para a contratação de empresa especializada para execução (com forneci
mento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de caixa de cap
tação pluvial sifonadas localizados aos bordos dos acostamentos ou meio-fios da
malha viária urbana do Municipio de Schroeder (SC), de acordo com o projeto,
memorial descritivo, parte integrante neste instrumento convocatório, conforme
ANEXO IX - TERMO REFERÊNCIA, deste instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 19 de abril de 2013 às 8h45.
Abertura do Processo: 19 de abril de 2013 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do

Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta- feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/

fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 19 de março de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I Vara da Família, Infância e Juventude

Rua Guilherme Cristiano Wacherhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300,
Jaraguá do SuI-SC - E-mail: jagfam@tjsc.jus.br

Juíza Substituta: FrancieIli Stadtlober Borges Agacci
Chefe de Cartório: Cláudia Jenichen Janssen

EDITAL DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS - COM PRAZO DE 30 DIAS

Alteração de Regime de Bens nO 036.10.009624-2

Interessado(s): Eliane Welk Kreutzfeld e Nivaldo Kreutzfeld

Objetivo: Imprimir a devida publicidade à mudança (alteração do regime de

casamento, de comunhão parcial de bens para separação total de bens),
visando resguardar direitos de tereeiros, nos termos do artigo 10, do Provi
mento nO 13/2003, da Corregedoria-Geral de Justiça de Santa Catarina. Por
intermédio do presente, os interessados ficam cientes de que, neste Juízó de

Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como para atender
ao objetivo supra mencionado, querendo, no lapso de tempo fixado, contado
do transcurso do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de

todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no

local de costume e publicado 1 vez, na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de março de 2012.
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CONTROLADORA DE PRAGAS E DESENTUPIDORA

Agora somos parlicipantes do Programa de Proteção Baver,que seleciona as
melhorQs empresas do ramo de controle de pragas urbanas do Brasil, que atesta e soma

a capacidade técnica da Imunizadora Jaraguá à consagradamarca Baver. garantindo eficiência e

segurança nos produtos utilizados. "Se é Baver. é bom!"

EMPRESA PARTICIPANTE DO
PROGRAMA DE PROTEÇÃO BAVER

.� 'U@.@@.�.({@ 'U@U@

Solicite uma visita técnica 'gratuita
, (41J 3311-15581 9915-1111 .

contato@imunizadorajaragua.(om.br -

PROTEGER SEU PATRIMÔNIO E ZELAR PELA SAÚDE PÚBLICA É A NOSSA MISSÃO.

, I
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