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JANEIRO

No
dia 2 de janeiro o prefeito eleito Die

ter Janssen (PP) confirmou os nomes

dos secretários indicados pelos partidos
coligados � também projetou a necessidade de

uma economia austera de dinheiro público dian

te da demanda de obras e serviços. A medida de

contenção de despesas também foi tomada por
outros prefeitos eleitos na região do Vale do Ita

pocu em outubro de 2012, incluindo Mário Fer

nando Reinke (PSDB), de Massaranduba, e Luis

Carlos Tamanini (PMDB), de Corupá.

Antes, no dia 10, uma manobra de bastidores

apoiada por vereadores de oposição elegeu José

de Ávila (PSD) como presidente da Câmara de

Vereadores. A bancada governista já havia acer

tado que o primeiro presidente da atual legisla
tura seria João Fiamoncini (PT). No mesmo dia

foram anunciadas mudanças no trânsito central

da cidade com a implantação de corredores para

os ônibus urbanos e ciclofaixas. O fim dos con

gestionamentos nas principais ruas do Centro é

uma das prioridades da Prefeitura entre os pro
jetos de inobilidade urbana.

Na saúde pública a Vigilância Sanitária re

gistra uma invasão de caramujos africanos em

propriedades de Nereu Ramos e Ribeirão Cava

lo, entre outras da região. Enquanto que a Vigi
lância Epidemiológica registra primeiro caso de

dengue do ano.

Abre o 8° Festival de Música de Santa Cata

rina com duas centenas de apresentações envol

vendo todos os gêneros de música de mais de uma

dezena de países. Ainda em janeiro, a tragédia na

Boate Kiss, de Santa Maria (RS) provocou o início

de vistorias em casas noturnas de Jaraguá do Sul.

I·

A tragédia da boate Kiss, de Santa Maria (RS), provocou o

início de vistorias rigorosas em casas noturnas de Jaraguá

LVCIOSASSI

_/
No segundo dia de seu governo, o prefeito Dieter Janssen (ao fundo) confirmava os nomes dos secretários e presidentes de fundações
e autarquias indicados pelos partidos alidos e, ainda, algumas medidas necessárias para uma economia austera de recursos públicos

Com apoio de vereadores da bancada governista, José Osório de

Ávila (PSD) venceu a disputa para a presidência da Câmara
A Vigilância Sanitária registrou nova invasão de caramujos

africanos em regiões dos de Nereu'Ramos e Ribeirão Cavalo

A. 8' edição do Festival de Música de Santa Catarina (Femusc), que de novo se espalhou pela cidade, repetiu o sucesso de anos

anteriores, com mais de duzentas apresentações envolyendo todos os gêneros musicais de mais de uma dezena de países
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Corpo do ex-pracinha da Força Expedicionária Brasileira

(FEB), Anselmo Bertoldi, foi enterrado com honras militares
Procon notificou a Viação Canarinho por não reduzir preços
das tarifas conforme um decreto do prefeito Dieter Janssen

EDUARDO MONTEClNO

A exemplo de centenas de ataques perpetrados em todas as regiões de Santa Catarina, a empresa Viação Canarinho, de

Jaraguá do Sul, também foi atingida em seu patrimônio pela ação criminosa de bandidos que atearam fogo em um ônibus

Jaraguaense Jean Deretti deu importante passo em sua

carreira de jogador profissional jogando pelo Grêmio (RS)
Jaraguá do Sul, segundo o Ministério da Saúde, figurou entre

os municípios com menor índice de mortalidade infantil.
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FEVEREIRO

Prefeitura.
retoma o processo de legalização de 80

loteamentos implantados ao longo dos últimos

anos em vários bairros da cidade ao arrepio da

legislação vigente. É a continuidade de um trabalho ini

ciado no governo passado, que resultará na posse formal'

das propriedades com escrituras lavradas em cartório. Já

o Procon notificou lojas do comércio de rua que exibiam

mercadorias nas vitrines sem informar ao consumidor os

preços à vista e à prazo, com o respectivo índice de juros.
E, também, a Viação Canarinho por manter os preços das

. passagens decretados em dezembro de 2012 e que haviam

sido reduzidos para os preços antigos em janeiro de 2013.

No'dia 11 de fevereiro morre o ex-pracinha da-Força
Expedicionária Brasileira, Anselmo Bertoldi, que integrou
tropas do Exército brasileiro que lutaram na Itália durante

a Segunda Guerra Mundial. Ele era padioleiro. Já no dia 14

foi inaugurado em Jaraguá do Sul o primeiro crematório da

região Norte de Santa Catarina. Émpreendimento do gêne
ro ainda está em fase de construção em Joinville.

Segundo o Ministério da Saúde, Santa Catarina re

gistrou um dos menores índices de mortalidade infantil

no país. Jaraguá do Sul apareceu como o menor índice

no ranking no Estado. Por outro lado, a cidade registra
cerca de 600 crianças fora da rede municipal de creches

e a Secretaria da Educação anuncia projetos para cons

trução de novas unidades.

Um ônibus da Viação Canarinho é incendiado na

esteira de atos criminosos comandados por bandidos

encarcerados em presídios catarinenses em represália
às prisões e mortes de traficantes de drogas. Policiais

da Delegacia de Investigação Criminal prendem líder

de facção criminosa.

No futebol profissional o jaraguaense Jean Deret

ti estréia no Grêmio de Porto Alegre em jogo contra a

LDU válido pela Copa Libertadores da América.
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* Os artigos e opiniõ� assinados não retratam

necessariamente oposicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveis preserva�ldo asflorestas no mundo.,

Recicle a infonnàção. Passe estej,omalpara outro leitor.
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MARÇO

No
ano em que completa 95 anos de circu

lação (maio), o O Correio do Povo se tor

na o primeiro jornal da região do Vale do

Itapocu a circular com todas as páginas impressas
em cores.

Uma mulher é atropelada por um trem que
trafegava pela área urbana de Corupá. Ela per
deu as duas pernas. Acidentes provocados pela
desatenção de pedestres, ciclistas, motoristas e

motociclistas envolvendo composições ferroviá
rias da América Latina Logística' são comuns na

região. Um projeto para tirar os trilhos do trem da
área urbana de Jaraguá do Sul foi encaminhado
ao DNIT Ferroviário já no governo do ex-prefeito
lrineu Pasold (PSDB), mas até hoje não teve solu

ção. Em Jaraguá do Sul o prefeito Dieter Janssen

(PP) anunciada a retomada das obras da chamada
Ponte do Rau, interrompidas no governo do ex

prefeito Moacir Bertoldi depois das torrenciais
chuvas de novembro de 2008.

o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Jara

guá do Sul adota procedimentos para combater o

desperdício de água tratada na rede de distribuição
calculado em 40%. Já a Vigilância Epidemiológica
registra o n? caso de dengue do ano no Vale do

Itapocu, doença transmitida pelo mosquito Aedes

Aegypti, que só sobrevive em água parada e limpa.
Taxistas de Massaranduba protestam contra

determinação do prefeito Mário Fernando Reinke

(PSDB) em abrir edital de licitação para qficíalizar
à concessão pública do serviço, até então funcio
nando sem nenhuma autorização do município. Em

Guaramirim a Câmara de Vereadores aprova proje
to de lei do prefeito Laur Frõlich (PSD) que expande
a área urbana para receber novas indústrias.

A Mitra Diocesana de Joinville dá início ao

processo de beatificação do padre Aloísio Boing,
que viveu em Jaraguá do Sul por mais de 40 anos

e a quem é atribuído milagres. Todo o processo
será encaminhado ao Vaticano quando um mila

gre for comprovado.
No futebol, um grupo de vereadores se com

promete com projeto para apoiar o Juventus, clu-'
be sem dinheiro e devendo salários aos jogadores
e comissão técnica. O Jaraguá Sport Club oferece

jogadores para o Moleque Travesso. Dias depois
toda a diretoria renunciou.

Um grupo de vereadores assumiu o compromisso de garantir apoio financeiro para que o Juventus pudesse manter sua equipe de

profissionais. O Sport Club Jaraguá ofereceu jogadores para o Moleque, mas dias depois toda a diretoria do clube renunciou

A decisão do prefeito Mário Fernando Reinke de regularizar
o serviço de táxi provocou vários protestos dos profissionais

Prefeito Dieter Janssen anuncia a retomada das obras de .

construção da Ponte do Rau, abandonada no ano de 2008

EDUARDO MONTECINO

A Mitra Diocesana de Joinville dá início ao processo de beatificação do padre Aoloísio Boinq, a quem é atribuído mllaqres. O

padre viveu em daraquá-do Sul por mais de 40 anos e seu túmulo, em Nereu Ramos, é visitado por peregrinos o ano todo
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Servidores da Prefeitura de JaragiJá do Sul ocupam o plenário da Câmara de Vereadores em protesto contra o reajuste de 60%
.

concedido pelo Executivo exclusivamente para os médicos que estão lotados nos postos da rede municipal de saúde

ARQUlVO/OCP

Os impactos econômicos causados pelo fechamento da unidade de abate de frangos da Seara, de Jaraguá do Sul, motivou o

Instituto de Pesquisa e Planejamento do município a pesquisar novas alternativas para os criadores, endividados com. bancos

LUCIOSASSI

Em Guaramirim o prefeito Lauro Frõlich (PSD) anuncia que dívida de R$ 9,4 milhões, em valores não corrigidos, deixadas pelo
governo anterior, obrigam o município a fazer uma economia de guerra, de até R$ 6 milhões até o final de dezembro deste:ano
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ABRIL

Na
tentativa de atrair médicos pará a rede mu

nicipal de saúde, prefeitos da região do Vale
do Itapocu estabelecem salários de R$ 12 mil

para 40 horas semanais. O Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Jaraguá e região questionou o

reajuste de 60% só para os médicos, Por sua vez, a Vi

gilância Sanitária passa a fiscalizar a venda de carnes

assadas e temperadas.
Entra em vigor a nova lei para contratação de em

pregadas domésticas, com jornada semanal de 44 ho

ras, registro em carteira, férias remuneradas, FGTS e

outros benefícios. Já: os donos de hotéis, restaurantes e

bares esperam a vinda de dez mil turistas para assistir
às lutas do Ultimate Fighitng Combat em maio.

O Instituto de Pesquisa e Planejamento de Jaraguá
do Sul levanta informações sobre o impacto do fecha
mento da Seara na economia do município. A ideia é
.encontrar outras alternativas para os criadores de fran

gos .: Em Guaramirim o prefeito Lauro Frõlich '(PSD)
anuncia que a Prefeitura tem dívida de R$ 9,4 milhões
em valores não corrigidos, e projeta economia de guerra
de R$ 6 milhões até dezembro.' Ainda em Guaramirim
a Defesa Civil estuda soluções para moradores do Mor

ro da Mariquinha, uma área de alto risco. Morre aos 47
anos a primeira-dama de Guaramirim, Roseli Frôlich,
vítima de um infarte.

Já em Barra Velha, onde a situação orçamentária do

município também era ruim, chuvas fortes causaram gran
des inundações em vários bairros, deixando pelomenos 400
famílias desabrigadas. Justiça Eleitoral determina a cassa

ção do prefeito de Massaranduba, Mário Fernando Reinke

(PSDB) e do vice Armindo Sésar Tassi (PMDB) por suposta
compra de votos. Mas o TRE/SC já o absolveu.

Por suposta compra de votos, a Justiça Eleitoral de Guaramirim pede a

cassação do prefeito Mário Feroanclo Reinke. Já absolvido pelo TRE
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Ministério
Público abre investigação

sobre o estado precário da estrutura

física de oito escolas estaduais da re

gião do Vale do Itapocu apontadas pela Comis
são de Educação da Assembleia Legislativa. E o

governo do Estado lança edital para as obras de

duplicação do trecho urbano da BR-280, entre

Guaramirim e Jaraguá do Sul.

Em Massaranduba, o prefeito Mário Fernan
do Reinke (PSDB) proíbe a circulação de táxis
sem que os profissionais se habilitem a edital

para a concessão do serviço pelo município. Sob

pena de apreensão dos carros, o que provocou
manifestações de revolta da categoria.

Toneladas de peixes aparecem mortos ao

longo do Rio Jaraguá, principalmente no trecho

que corta o/bairro Vila Nova. A Fundação Jara

guaense do Meio Ambiente investigou, mas não \

revelou as causas. Em Corupá, o Pronto Atendi
mento 24 Horas da Prefeitura passa a ser admi
nistrado pelo Hospital Jaraguá.

A delegada de polícia Livia Marques da Mot

ta, lotada em Guaramirim, provoca discussões

polêmicas ao mandar soltar sete pessoas presas

pela Polícia Militar suspeitas de envolvimento
com o tráfico de drogas. Ela alegou abuso de
autoridade dos PMs. O fato foi alvo de inves

tigações do Ministério Público e da Delegacia
Regional.

MAIO
A empresa Acrílicos Santa Clara, de Jaraguá

do Sul, apresenta um modelo de carro feito todo
em acrílico a um custo de R$ 100 mil, com mo

tor desenvolvido em parceria entre a WEG e o

Senai. A construção do veículo consumiu mais
de 700 quilos do material e passou a ser a nova

peça publicitária da empresa.

Exames confirmam que uma mulher de 42
anos, internada naUTI do Hospital São José,
contraiu a gripe A. Foi o primeiro caso do ano

confirmado pela Vigilância Sanitária. Enquanto
isso, a Justiça ordena que o INSS pague em 30
dias o auxílio doença a um trabalhador que teria
de esperar três meses pela perícia médica.

Na Arena Jaraguá lotada, lutadores do UFC
mostram a força do esporte no mundo. Com

destaque para o combate entre Vitor Belfort e o

americano Luke Rockhold, com vitória do bra
sileiro. O meia-atacante Hadrian, formado na

escolinha de futebol doAtlético Jaraguá e jogan
do pelo Coritiba, marca o gol que deu o título à

equipe do Mundialito disputado na Itália.

Prefeitura de Jaraguá do Sul anuncia novo

destino para o abatedouro municipal construí
do no governo do ex-prefeito Irineu Pasold, mas

nunca ativado. Uma das propostas é utilizar a

estrutura para instalar uma unidade de proces
samento de frutas e verduras.

Lutadores do IlltirnateFiqhtinq Championship (UFC) levam um gr�'l!1e público à Arena jaraguá. Foi a primeira vez que a

cidade sediou um evento esportivo do gênero e quê terá ,sua segunda edição, já confirmada, em 15 de fevereiro de 2014

Oito escolas estaduais da região do Vale do Itapocu são alvo de 4ma
investigação do Ministério Público depois de uma visita de deputados

Por prolblçãç do prefeito Mário Fernando Reinke (PSOB), alegando
irregularidades, os taxistas de Massaranduba foram proibidos de trabalhar

Prefeitura anuncia propostas para uso do abatedouro municipal, que nunca

chegou a ser utilizado. Uma delas seria a instalação de unidade de verduras
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Em noite de muita chuva, mais de cinco mil pessoas protestam em Jaraguá do Sul contra políticos
corruptos e à PEC, 37, que tirava o pode de investigação do Ministério Público, entre outras coisas

A 7. edição da Feira do Livro, com apoio do O Correio do Povo, atraiu mais de 60 mil pessoas para um

universo literário oferecido por 15 editoras, incluindo sessões de autógrafos com autores consagrados

LUCIOSASSI

Carga de trabalho reduzida foi a saída encontrada pela Prefeitura de Schroeder para contratar novos

profissionais no sentido de manter uma equipe mínima de médicos atuando nos postos de saúde
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Em Guaramirim e Jaraguá do Sul milhares de pessoas voltam às
ruas para protestar contra políticos corruptos, em defesa da Lei da
Ficha Limpa municipal, contra o sistema de transporte coletivo urbano,
exigindo o passe livre, e contra a Proposta de Emenda Constitucíonal gz,

que tirava do Ministério Público o poder de investigar crimes.
\ ,

Prefeitura
de Guaramirim anuncia a construção de uma nova ponte

sobre o rio Itapocu, ligando o centro urbano à Estrada Bananal
do Sul. A obra tem um custo projetado de R$ 4,5" milhões, com

recursos vindos do governo do Estado através do programa "Pacto Por

Santa Catarina". Do total, R$ 1 milhão em contrapartida do município.
Ministério Público investiga supostas irregularidades no 'reajuste

das passagens de ônibus 'em Jaraguá do Sul, em dezembro de 2012. Em

inquérito a promotoria apura se o aumento concedido pela prefeita Cecília
Konell teria seguido os critérios legais.

Uma comissão que analisa a situação das calçadas retoma os trabalhos,
agora voltados à reorganização de leis que regem o assunto em um só
documento. Já está definido que os passeios seguirão padrão determinado
pela Prefeitura, que fará o serviço cobrando a conta posteriormente:

Jaraguá do Sul sedia a 7a Feira do Livro, este ano realocada

para espaço na Sociedade Cultura Artística (Scar). Com 15 livrarias,
exposições, palestras, sessões de autógrafo. Para um público de mais de
60 mil pessoas e, também, com apoio do O Correio do Povo.

Secretaria de Habitação de Jaraguá do Sul anuncia recursos federais
de R$ 100 milhões para construir 1,6 mil residências populares. Falta,
agora, definir as áreas onde os imóveis serão edificados.

O lateral esquerdo Filippe Luís, 27 imos, é convocado pelo técnico
Luiz Felipe Scolari para a Seleção Brasileira que disputaria a Copa das

Confederações em junho, no Brasil.

A Companhia -Integrada de Desenvolviinento Agrícola (Cidasc)
manda abater 170 porcos criados em uma propriedade no Rio da Luz.

Alegando que os animais .seriam tratados com alimentos insalubres,
O que poderia contaminar a carne. A família recorreu à Justiça, que
manteve a determinação. O prejuízo foi calculado em R$ 100 mil.

Em Schroeder, a Prefeitura contrata seis médicos com carga horária
reduzida para garantir atendimento nos postos municipais de saúde. Por

oito horas semanais, salário de R$ 3,2 mil. E mais gratificação de R$ 1

_

mil se as metas forem cumpridas.
Prefeito DieterJanssen anuncia estudo para criar um fundo destinado

a subsidiar parte dos custos com o transporte público. Fontes de recursos

como mais vagas no estacionamento rotativo e majoração do ISS ligado à
,

cadeia de automóveis foram citadas.

Depois do decreto de janeiro revogando as novas tarifás de ônibus rnajoradas-ern dezembro de 2012,
o preteito...Dieter'Jaos.serumUllciollil.c,riação"de,umEundo_parasubsidiar parte do tran'sporte coletivo

It: 'il-'it'r:-' i f,:r:;:.)ibof.b;-I""t9,:'C;U:Jt a'fl ' "IrkiUtll�"�t:tt.lf:j! 11'1 ! :!. ;1
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Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul foi aprova
do projeto de lei que proíbe a ligação de serviços
públicos, como energia elétrica, água e esgoto em

novos loteamentos considerados como irregulares e em áreas
de risco.

Motoristas usuários do sistema de estacionamento rotativo

já podem usar o telefone celular com internet para a compra
de créditos. A nova tecnologia dispensa o uso de dinheiro vivo
e o deslocamento do motorista até um dos parquímetros.
Jaraguá do Sul sedia o 10 Festival de Balonismo Marisol.

Quatro mulheres do Haiti e da República Dominicana

conseguem emprego no Hotel Vale das Pedras, em Jaraguá
do Sul. Elas saíram de seus países depois de terremotos

devastadores em 2010, quem deixaram milhares de pessoas
sem emprego e sem ter o que comer. Dois homens que
residiam em Jaraguá do Sul e Guaramirim morreram vítimas
da gripe A. Até julho a gripe matou quatro pessoas.

Em Guaramirim, a Câmara de Vereadores aprova a Lei da
Ficha Limpa municipal, proibindo a contratação de parentes
para cargos comissionados na Prefeitura e· no Legislativo.
Onda de assaltos em apartamentos do Baependi e Água
Verde assustam os moradores. Só no mês de junho deste ano,

segundo registros policiais, ocorreram mais de 30 furtos em

residências.

Jaraguá do Sul e regiao registraram temperaturas de
até menos três graus na madrugada de 25 de julho depois
de alguns dias de chuvas contínuas. Garibaldi foi uma das
localidades de frio mais intenso, registrando uma das maiores

geadas dos últimos 21 anos. Em todo o Vale do Itapocu houve

prejuízos para os bananicultores já que temperaturas muito
baixas atingem as folhas e os frutos da bananeira.

Motivo de discussões polêmicas, a lei que proíbe as ligações de energia elétrica e de água e esgoto em áreas loteadas e

construídas de forma irregular, sem observância à legislação, e em áreas de risco, acabou aprovada na Câmara de Vereadores

Sem perspectivas de futuro depois que terremotos devastaram seus países de origem, mulheres do Haiti e da República Dominicana
encontram oportunidade de emprego em hotel de Jaraguá do Sul para recomeçarem a vida mesmo que muito longe das famílias

Uma onda de assaltos a apartamentos deixa assustados os moradores de prédios localizados nos

bairros Vila Baependi e Água Verde. A Polícia Militar reforça rondas para evitar a ação dos bandidos
Jaraguá do Sul registra temperaturas abaixo de zero graus na madrugada do dia 25 de julho, Foi a

ocorrência da maior geada em toda a região nos últimos 21 anos, prejudicando plantações de banana

09/12/2013 Valor. 9,787,50 Selo de fiscalização pago R$1,35, liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$
22,25, Tçtal: R$ 9,888,68 "Ao valor do título serão acrescidos os juros legais a

partir do vencimento,"

REPúBUCAFEDERATIVA DO BRASIL- ES11\I)O DE SAmA CATARINA
Tabelionato do MuniCípio e Comarca de Guaramirim
ANAAIlCEMARI'INElll PESSOA, Tabeliã Designada
Rua Gerônimo Corroa n° 188, Telefone: 47-33721494

Horário de Funcionamento: 9h às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam tados que virem o presente edital, que furam apresentados nesta ser

ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a pantir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta es

crita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de ais) pessoais)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localiza
ção incerta, ignorada ou inacessível, ou furtem) residente(s) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geogrãfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se

dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em

confonnidade cornos arts 995, 997 c/cI023, tados doCNCG),
Protocolo: 51081 Devedor. ADEMffi BACHMANN CPF: 947,818,779-15, En
dereço: GERMANO MUllER, 416, CENTRO, 89275-000, Schroeder Credor:
GRANDE lANCE NEGOCIaS lIDA EPP CNE): 16,384,164/0001-08 Número
do Título: 0000000000 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante HSBC Bank Brasil SA - Banco Múltiplo Data Vencimento:

R$ 22,25, Total: R$ 1.054:90 '/\0 valor do título serão acrescidos os juros legais
a partir do vencimento."

Protocolo: 5Íl54 Devedor. PROGRFSSUL COM SERVICOS E REPRFSEN
TACOES CNP): 11.125,097/0001-85 Endereço: PAlMffiO GNEIPEL n" 129,
SCHROEDER, 89275-000, Schmeder Credor. RAPillO TRANSPAULO lIDA
CNP): 88,317,847/0001-45 Número do Título: 1482503-01 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 06/12/2013 Valor. 630,82 Selo de
fiscalização pago R$ 1,35, liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 732,00 '/\0 valor do
título serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento."

Protocolo: 51158 Devedor. ANTONlNHA IRACI OUVEIRA ORTIZ CPF:
837,902.929-15 Endereço: Radovia BR-280- km 57 nO 12900, centro, 89270-
000, Guaramitim Credor. COOPERATIVA DE CRÉDfID DE UVREADMlSSÃO
DE ASSOCIADOS DE GUARAMIRIM - CREVlSC CNE!: 10,143,743/0001-74
Número do Título: 1211/0001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 30/11/2013 Valor: 100,00 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, li
quidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00,
Edital: R$ 22,25, Total: R$ 165,35 '/\0 valor do título serão acrescidos os)uros
legais a partir do vencimento,"

Protocolo: 51292 Devedor. MADElRAS E TRANSPORTES ANDRADE CNP!:
07.132,257/0001-46 Endereço: ESTRADA POCO GRANDE, r('I 7190, poço
grande, 89270-000, Guaramitim Credor. RAUSIS COM MANGUEIRAS lIDA
ME CNP!: 07,671.537/0001-22 Número do Título: 1640/03 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15112/2013 Valor. 496,47 Selo de
fiscalização pago R$ 1,35, liquidação apds a intimação: R$ 12,25, Diligência: ,

R$ 24,50, Condução: R.$ 5,00, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 561,82.'/\0 valor do título
serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento."

Protocolo: 51260 Devedor. SANDIA MARIA KRA)CZK CPF: 039,630,749-30
Endereço: Rua Luiz Antonio Burinelli n« s/n, Amizade, 89270-000, Guarami
tim Credor. COOPERATIVA DE CREDfID RURAL COM lN1ERACAO SOU
DARlADE SCHROEDER CNP!: 08.387,258/0001-02 Número do Título: 20053
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/12/2013 Va

,lar: 200,00 Selo de fiscalização pago R$1,35, liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 265,35
"Ao valor do título serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento."
Guaramitim, 26 de dezembro de 2013,

.

Protocolo: 51186 Devedor. LUCIA IVONETE VICK CPF: 773,883,649-00 En

dereço: RUA PU1l\NGA S/N, putanga, 89270-000, Guaramirim Credor: CONF
E CALC DERIITIT lIDA EPP Número do Título: 627/ZA Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA Data Venci
mento: 10/12/2013 Valor. 950,00 Selo de fiscalização pago R$1,35, liquidação
apds a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 31,45, Edital:

Protocolo: 51103 Devedor. OSLINO SfEINHEUSER CPF: 673,162,049-15 En

dereço: ES11lADA BANANAL nO 841, BEIRA RIO, 89270-000, Guaramirim Cre
dor: MARMORARIA PRUF5SE lIDA ME CNP): 04.121.983/0001-75 Número
do Título: OI Espécie: Nota PromissóriaApresentante: MARMORARIA PRUES
SE LTDA ME Data Vencimento: 06/11/2012 Valor.1.540,00 Selo de fiscaliza
ção pago R$ 1,35, liquidação após a íntimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25, Total: R$1.639,75 "An valordo título serão
acrescidos os juros legais a partir do vencimento."

ANAAUCE MARTINFill PESSOA, Tabeliã Designada
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S' vacina ínfluenza (fragl1ló'
� inativada) • I Smcg/cep;.

HS 2013
'

SmL - 10 doses de O,SmL
Suspensão para Injeção
Via intramuscular ou subcuti""
USO ADULTO E PEDIÁTRICO'
SIV: 0800 1 48480
Uso sob prescrição médica
Proibida a venda no comélm
MS: 1.1300.1095

sanofi aventis

Um lote de 20 mil doses da vacina contra a Gripe A foi comprado pela Prefeitura de Jaraguá do Sul

para aplicação em idosos, gestantes e crianças, depois da 10' morte registrada noVale do Itapocu

EDUARDO IiONTEqNO

Bruno Breithaupt (E) anuncia negociação de cinco supermercados do Grupo Breithaupt ao Grupo
Cooper, de Blumenau. Duas unidades foram adquiridas definitivamente e outras três alugadas

Um estudo desenvolvido por ténicos da Prefeitura mostra que quase 100%,das calçadas do município
estão em péssimo estado ou construídas irregularmente. Lei específica vai disciplinar a padronização

www.ocponline.com.br 9QillNTA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2013

AGOSTO

Comissão
técnica da Prefeitura de Jaraguá relata que 90% das calçadas

apresentam algum tipo de problema quando confrontadas com

a legislação vigente. Foi o início de estudos para regulamentar o

procedimento em uma só lei.

Depois de 10 mortes na região a Prefeitura compra 20 mil doses da vacina

contra a Gripe A. O medicamento foi distribuído entre pessoas do chamado

grupo de risco - os idosos, gestantes e crianças. Enquanto isso, o Hospital
São José, de Jaraguá do Sul, torna-se uma referência na doação, de órgãos.
Credenciado em 2008 pela Central de Transplantes de Santa Catarina, em

cinco anos foram registrados 217 procedimeritos, colocando a cidade entre as

cinco do Estado em captação de órgãos.
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul comemora seus 45 anos de

fundação com homenagens a fundadores e ex-diretores. Hoje a CDL tem 1,3 mil

lojistas associados. E a Prefeitura de Guaramirim anuncia licitação para mudanças
no transporte coletivo urbano de passageiros. A proposta foi anunciada duas

outras vezes nos últimos oito anos, mas as mudanças nunca saíram do papel.
O Grupo Cooper, de Blumenau, a maior rede de coopéiatívas de consumo do

Sul do país, compra cinco pontos de supermercados' da Grupo Breithaupt. Duas

unidades foram adquiridas em definitivo e outras três com as instalações alugadas.
Por decisão do plenário, a Câmara de Vereadores de Corupá acaba com as férias de

meio do ano. Em Jaraguá do Sul a maioria dos vereadores votou contra.

O jaraguaense João Gustavo Togneri, engenheiro mecânico da WEG,
integra uma tripulação de 17 pessoas que iriam participar da "Clipper Round

The World Race", a regata oceânica mais longa do mundo. Ainda em agosto a

Kiferro conquista seu sétimo título de campeã do futebol varzeano de Jaraguá
do Sul. E depois de mais de quatro anos fechado, o Ginásio de Esportes Arthur

Müller, que sediou competições nos Jogos Abertos de Santa Catarina de 1980,
finalmente começa a ser reformado.

COMUNICADO IMPORTANTE
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-, SETEMBRO

F:m
de semana diferente e de muito colorido em Jaraguá

do Sul. Era o 1° Festival Marisol de Balonismo, que
trouxe à cidade esportistas para vôos panorâmicos

competitivos sobre o Vale do Itapocu.
A Justiça de Jaraguá do Sul determina o bloqueio de

R$ 1,6 milhão do patrimônio da Viação Canarinho por
descumprimento de cláusulas, do contrato de renovação
da concessão firmado em 2006, no governo do ex-prefeito
Moacir Bertoldi. Passagem única, construção de 180 abrigos
de passageiros, miniterminais em bairros e o novo terminal
central são compromissos não cumpridos pela empresa,
acusou o Ministério Público. A empresa recorreu.

Enquanto. isso as obras de duplicação da BR-280
continuavam sem previsão. Segundo o superintendente do

Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, João
José dos Santos, em setembro ainda faltava o indispensável
licenciamento ambiental. Mas técnicos do DNIT começam
a mapear as 186 áreas que serão indenizadas no trajeto do
contorno rodoviário de Jaraguá do Sul:

O Ministério Público pede a exoneração da secretária de

Assistência Social, Natália Petry, e da ex-chefe do Museu
Emílio Silva, Ivana Cavalcanti. Ambas foram exoneradas
em 2012, depois de uma sindicância interna apontando que,
com a ajuda de Ivana, Natália teria adulterado o cartão

ponto e recebido 65 horas não trabalhadas.

A Câmara de Vereadores de Guaramirim aprova, por
unanimidade, o fim do recesso de julho. As Câmaras de

Schroeder, Corupá e Massaranduba também puseram
fim à folga de 15 dias. Em Jaraguá do Sul, a maioria dos

vereadores, que também recebem 13° salário, votou contra.

Três anos depois de ser ativada, a fábrica de velas que
funciona no Seminário Coração de Jesus, em Corupá, ganha
mercados importantes no país. Entre eles o Santuário de
Nossa Senhora Aparecida (SP) e o de São João Del Rey (MG).

Hospitais de Jaraguá do Sul cobram ajuda do Estado
para bancar obras de ampliação física voltadas à melhoria do
atendimento e novos serviços, mas governo não dá resposta
positiva. O Corpo de Bombeiros Voluntários também cobra

repasses não feitos de convênio mantido com o Estado.

Diretorias dos dois hospitais de Jaraguá do Sul cobram as promessas de

apoio financeiro do governo do Estado para conclusão de obras de ampliação

o--------------------------------------------------�-----------------------------.
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Chamou a atenção de toda a população da região o 1º Festival Marisol de Balonismo em Jaraguá do Sul, deixando o céu com um

colorido bastante diferente. Na cidade onde o voo livre é esporte praticado há muitos anos, o balonismo ainda é desconhecido

......--

Justiça determina bloqueio de R$ 1,6 milhão do patrimônio
da Viação Canarinho, pelo não cumprimento de contrato

Em três anos, a fábrica de velas instalada no Seminário
Sagrado Coração de Jesus ampliou vendas em todo o país

soluções, construtivas

Im 3371-6310 -(47)_6-44017
www.proma:oo•..l\.bf�eomêt.Cij;)!@ptom8.com.br

Ministéri·o Público pediu a exoneração da vereadora Natália
Petry, por ter alterado rll�i'i0;s. dpi Pferença 110 ps,'1porpontq ..

,n.ll. •. I.lI .. , .111", .. 1 .. 11 ... I. .. I.IJ..li.lll.l. 1 ... 1 ... , ....
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o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte anuncia para 2014 edital de licitação pública para o contorno

ferroviário, para tirar os trilhos do centro urbano de Jaraguá do Sul, passando por Schroeder. O projeto existe há 11 anos

A 25' Schützenfest durou 11 dias. Nas ruas, desfiles
coloridos e alegres com muita participação do público

Sem maiores explicações, a Petrobras reduz a venda de

gás em Araucária. O abastecimento acabou prejudicado
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OUTUBRO
projeto do contorno ferroviário que vai tirar a linha férrea

o: área urbana de Jaraguá do Sul passa por reavalização
no Departamento Nacional de Infrasestrutura e Transporte

(DNIT Ferroviário). Que anuncia a, abertura de processo de

licitação para janeiro de 2014. Em 2002, as obras- incluindo um
.

túnel ferroviário no Morro Vieira, foram orçadas em R$ 77 milhões.

Por outro lado, até o dia 12 deste mês Guaramirim havia
batido o recorde de mortes no trânsito, com 21 vítimas fatais. À
frente de Jaraguá do Sul que até o mesmo dia havia contabilizado
20 mortes por acidentes de trânsito.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina e a

Prefeitura de Jaraguá do Sul assinam termo de cooperação técnica

para garantir segurança e legalidade ,de obras da construção civil.
Isso porque a Prefeitura, há 15 anos, dispõe de apenas três fiscais

� para fiscalizar as leis de Posturas e Edificações.
Com a expectativa de receber público dê 80 mil pessoas, a

noite de 12 de outubro marcou a abertura de 2Sa Schützenfest.
Foram 11 dias de festa, com muita música e gastronomia variada,
destacando as sociedades de tiro como as estrelas da festa, tanto

na noite de abertura como nos desfiles de rua.

Mas a festa. não sofreu as consequências de um racionamento
de gás provocado pela redução no fornecimento junto à refinaria
da Petrobras, em Araucária, por razões que até hoje a Petrobras
não explicou. Todas as revendedoras de Jaraguá do Sul que'
compram o produto naquela refinaria tiveram de reduzir a

entrega do produto durante cerca de um mês.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOVEMBRO

Quando
brincava com um rifle que o padrasto

guardava embaixo da cama, um jovem de 13
anos morreu com um tiro acidental no queixo.

E va sozinho ein casa e foi encontrado à noite, já
sem vida, pela mãe que voltava do trabalho. Enquanto
isso, no cemitério municipal do Centro de Jaraguá do
Sul, os 10 trabalhadores mortos em explosão de uma

fábrica de pólvora, em 1953, foram homenageados
pela comunidade com a construção de um memorial.
Projetado para abrigar os restos mortais das vítimas.

A criação de uma guarda municipal volta a

ser discutida na Câmara de Vereadores durante
audiência pública. A proposta feita pela primeira vez

no governo do ex-prefeito Moacir Bertoldi, continua
merecendo contrariedade da classe empresarial. E,
por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
rejeita ação contra o prefeito de Massaranduba, Mário

.

Fernando Reinke (PSDB) denunciado em ação por
compra de votos através da distribuição de macadame.
Já o Tribunal de Contas do Estado sentenciou o prefeito
e outros envolvidos à devolução do dinheiro gasto com

a operação em 2012.

Um avião monomotor que decolou de Blumenau
com destino a Curitiba faz pouso forçado na Estrada
Bananal do Sul, em Guaramirim. O piloto Guilherme
Maguerroski e dois empresários não se feriram.

Segundo o piloto, uma pane no motor teria causado o

acidente.

Famílias vítimas das chuvas torrenciais de 2008, que
provocaram dezenas de deslizamento de teera em Jaraguá
do Sul, contam o que presenciaram naquele dia e como

estão vivendo hoje. Treze pessoas morreram soterradas.
De urna forma ou de outra, a maioria conseguiu a

recuperação material dosprejuízos sofridos à época.
AFundação Municipal de Esportes de Jaraguá do Sul

anuncia a reconstrução da pista sintética de atletismo
na Tifa Martins, inaugurada em 2008 e que nunca

chegou a ser usada por causa do péssimo material doado

pelo Ministério do Esporte. Agora haverá a inclusão de
arquibancada e vestiário. O investimento será de R$ 3,5
milhões.

Já o Departamento Nacional de Infraestrutura e

Transporte (DNIT) anuncia para dia 27 o começo das
obras da rotatória de Ribeirão Cavalo, na BR-280.

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212-

o DNIT anuncia o começo das obras de construção de rotatória em Comando da Polícia Militar de Jaraguá do Sul volta a se
Ribeirão Cavalo, na BR-280. Em frente ao Residencial Dante Minei manifestar contra a criação de uma guarda municipal

LUCIOSASSI

Acidente com um avião monomotor na Estrada Bananal do Sul e que por pouco não atingiu uma residência. Além do pilote, o avião
levava dois empresários que seguiam de Blumenau para Curitiba, mas ninguém se feriu. Uma pane no motor teria sido a causa

Incluindo arquibancada e vestiários, a reconstrução da pista sintética de atletismo da Tifa Martins, terá recursos da ordem de R$ 3,5
milhões. A pista, em projeto inacabado, foi inaugurada em 2008, mas nunca usada por causa do péssimo material usado no piso
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DEZEMBRO

Depois
de dez anos de espera é

assinada a ordem de serviço
da duplicação de dois dos três

trechos da BR-280. Com prazo de 60

dias para que as construtoras vencedoras
de licitação pública comecem o trabalho.
O governador Raimundo Colombo

. (PSD) visita Jaraguá do Sul e anuncia

a liberação de R$ 30 milhões para o

município. São investimentos nos dois

hospitais da cidade, na revitalização da

SC-no, na compra de viaturas para a

Polícia Militar, entre outros. E, ainda,
a abertura do escritório regional da

. Fundação do Meio Ambiente (Fatma),
que deve funcionar só em 2014.

Dois anos e meio depois de assumir

o comando do Hospital Municipal
Padre Mathias Stein, de Guaramirim, a

Sociedade São Camilo confirma que deixa

a administração em 6 de janeiro. Com

isso a Prefeitura retoma o gerenciamento
anunciando que a maternidade

funcionará só até 20 de dezembro, O

centro cirúrgico também será fechado por
no mínimo seis meses. O prefeito Lauro

Frõlich (PSD) entendeu que o repasse
mensal de R$ 594 mil (sem correção
monetária) contratado com o governo

passado para a prestação de serviços não

cabe no orçamento do município

Projeto protocolado na Câmara de
Vereadores revoga leis emvigore permite
que a Prefeitura cobre em cartório

De forma invicta a equipe
do Jaraguá Breakers
fechou o ano com o título

de campeão do Torneio de
Touchdown. A façanha,
inédita, foi conquistada em

jogo eletrizante contra o

Flamengo no João Marcalto

i

I
,1

'
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Passados dez anos do
anúncio da duplicação

da rodovia BR-280,
entre São Francisco
do Sul e Jaraguá do

Sul, a presidente Dilma
Rousseft autoriza as

obras em dois dos três
lotes licitados pelo

governo federal

-

dívidas de contribuintes inadimplentes
com impostos e taxas municipais. O

montante, segundo a Secretaria da

Fazenda, é de R$ 69 milhões.

O programa de reutilização de

equipamentos eletrônicos, como

computadores recuperados e doados a

alunos carentes de escolas do município,
com a coordenação da Câmara de

Dirigentes Lojistas (CDL), foi considerado
como omelhordoEstado, merecendouma

homenagem da Assembleia Legislativa.
Policiais CIVIS impediram a

consumação do seqüestro de uma menina
de sete anos em Guaramirim na manhã
do dia 13. Filha de empresários da cidade,
ela estava sob a guarda de uma babá e foi

abandonada dez minutos depois pelos
seqüestradores por causa do cerco da

polícia na região de Guamiranga. Três
homens foram perseguidos e presos.

O Jaraguá Breakers conquista título

inétido; de campeão brasileiro invicto do
Torneio de Touchdown, derrotando no

jogo final a equipe do Flamengo FA, do
Rio de Janeiro, pelo placar de 15 a u em

jogo dramático no estádio João Marcatto.

Com o rompimento.do contrato com

a Sociedade Beneficente São Camilo,
que administrava o Hospital Municipal
Padre Mathias Stein, Guaramirim ficou
sem os serviços da maternidade daquela
instituição. Com isso todas as parturientes
passaram a ser atendidas em Jaraguá.
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MAO ADIANTA DISFARÇAR.
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MAO DA PRA ECONOMIZAR.
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o Bônus Eficiente éum prograIDa da Célesç� r

na redução do consumo de eneJgia na sua casa e 00 vaJóttla sua

conta de luz POI" meio do Bônus Eficiente. � troca �fteezer
ou geladeira a�,sem o se(fijr..�li �t1m no

50% de desconto em relação ao valo �
de mercado, passa a economiza:""laÍ$ energla
elétrica eaínda ajuda na�der�

pa.-a uma entidade social deq:�.
Acesse www.celese..com.br ou

�.rokombo.com..br/especia�'1lIOCaOl��
o�epartidpe..
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AS MEUlORES CHARGES DO ANO

9DEMARÇO
E NO CLUBE DE BOCHA•••EM BRASíLIA

lDEjUNHO
� .�l<Iil"i_

-�

8DEjUNHO"'....._.. �.. � .........'�.

NA FESTA EM SCHROEDER TEM
ATÉ TRATOR COR-DE-ROSA

MINHA CASA, MINHA VIDA �DISSe.QUE.
G(I..IAAtoc_%E.A

'I�fiO..AAOS
AÇIOo.�AMe.NTOS,

VeXe GA'AVA.,.

"1Á. ,-ô l'ROVAACO
o 'Je'iiTI'OO//!

FOSSO J)O�
COI'I VOC.E

�SSAt.bITe?
)

11 DEJUlliO l3DEAGOSTO

<'

wf.-PÁ.'1A.MeEl!M 11\ 'IEtJOO
$Çi A�t:Ã1"EM
�t.JP.. NO � 'f

3DEOUTUBRO
FORMAS ANIMADAS

----

I

. "

,
.

,

POR FERNANDO BASTOS

,14DEMARÇO

10 DEJUllIO
E NO LEILÃO DE VEíCULOS.,.

t\io,
'loCÊ�!

(

NOVEMBRO
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SEMPRE PRESE
NO SEU NATAL!

TE

LLUM;�'
ii. Lwoinária Mesa

MÓVB.BENTOVersaty XHI1VXH112
jliiiiiiiã /lt;o BrancolPreto/Azul Cozinha Coq>aeta Roma

Poste p/.krdim Tlf30 225099(2251011315829 CDNrl7 Branca 144843'

BrancolPreto 99870/99671 31585V315878 A V�ta: RS 399,00 Iln) ou em ,AVisla:lun,) A Vista: I",,) !39'9O fi
RS 99,00 18,90 f· ��

R$ Tota: RS 478,80

Estofado Canlo ehan.'
Tecido Suéde 169299

À VISIo: R$ 2.'199.00 h.nl ou em

'219,90
w, RS 2.638,80

'Bitlímrte- NOKIA 4/JJP''ktpele Heaven 6OK90 5m<a1phone t:!.} Panasonic.GeIolBegelPreto Lurria no BrancolPreto
TV32"LEDHD699'lBIWK17I69929 177lO91177108

AVisla:lunJ A Vista, Ri799,00 lun.l ou em II
TC-L32B68 179783

À Vista: RS 1.099,00 lunJ ou em

39,90 !79,90 !109'9ORS
Total, RS 958,80 lOtaI: RS 1.414,80

A Vista: RS 2.490,00 lun.l ou em

!249.GO

'!!�� .�
Condicionador de Ar
Frio 10000Btus 84936

A Vista: RS 1.590,00 lunJ OU em

!159'OO

... �
SpIit 12000 OuentelFrio
Irwerter EVtCO 181319

A Vista: RS 1.890.00 luo.l ou em

!189iOO
lÓId, RS 2.268,00

Notebook Vaio F15213CB8
5LB) PretalB<anco
T169791Tl6978

OFERTAS VÁUDAS DIA 26/12/2013 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES - SALVO
ERRO OE IMPRESSÃO - FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - Reservamo-nos o direito de
limitar por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Os acessórios conStantes nas

fotos não fazem parte da promoção - 0+ 1 O / 0+ 12 pagamentos no crediario próprio
Breithaupt Sem taxa de juros.

IIwww.breithaupt.com.brBfacebook.com/redebreithaupt
@redebreithaupt 'j',........�......
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