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Cidade registra
prfmeíra morte

h ·'dipor 011110 . o
o pedreiro Ioel Lemes, 41 anos, foimorto a facadas dentro da

própria casa, na rua IoséVicenzi, bairro SantoAntônio. O principal
suspeito é um colega de trabalho da vítima, que está foragido.

Página 18

EDUARDO MONTECINO

Quitação
trabalhista

Seara inicia pagamento
de rescisões a 600

funcionários demitidos

após fechamento
_
da empresa.

Página 16

Concurso para
auxiliares terá
nova data
A PROCURADORIA GERAL A

Prefeitura de Guaramírím
derrubou a liminar que

-

suspendia a realização
da prova para o cargo
de auxiliar de creche .

no concurso público. A
divulgação da data das
provas deve sair nos

próximos dias. Página 7

FRASES E VIDA

Aprecio
frases como
os enólogos

LUIZ CARLOS PRATES

Página 3

Bebê vítima de
queimaduras
será operada
ANGELA DEUMA, MÃE DAS

gêmeas feridas em incêndio,
está esperançosa e conta o
dia-dia das filhas no hospital
daCapital. ,Página &"
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60079-19 e com os requisitos
do sistema internàeional de

certificação "Ex"daJEC aECEx
System).Agora, a unidade
está preparada para atender

Uaiclade de São
Bemardo'do

c.upol'eCebe
CI'ecIenciaIile

revisare

recuperar
equi....entos

. para'ambientes
de atmosfera

explosiva

Esperança
Enquanto o CNI (Confederação Nacional da
Indústria) aponta diversos problemas já conhecidos
que reduzem a competívídadéda produção
nacional, especialistas apontam para uma
retomada na expansão da produção industrial no
segundo semestre deste ano. É esperar para ver.

Carros menores
Chevrolet, Fiat eVokswagen preparam para
lançamento em 2014 uma nova geração de
veículos, que deverão ser menores que os

"populares" hoje fabricados no país. O objetivo é
a produção em diversos países e entre eles está o

Brasil. É uma reação ao fenômeno Nano.

Mercado russo
Dia 30 de dezembro último,
duas unidades da BRF e uma da
Mabella/Seara foram liberadas
do embargo da Rússia. Com

, isto, cresce a expectativa por
uma exportação recorde de
carne suína neste ano, mas

ainda falta o comunicado
oficial do governo russo.

",

Dinheiro barato
Recentes captações de recursos realizados por empresas de ponta
mostraram uma grande disposição do mercado internacional para
emprestar a taxas bem reduzidas. Depois que o Tesouro Nacional
realizou uma captação de US$ 750 milhões com taxa de 3,499% ao ano,
aVale levantou US$ 1 bilhão com taxa de 4,525% ao ano e o Bradesco

captou US$ 750 milhões a 4,5% ao ano. Desde que não aconteça
alguma desvalorização significativa do real em relação ao dólar, esta
taxa poderá ficar bem abaixo da inflação. Considerando que existem
mecanismo de proteção...

LOTERIAS
A família enlutada da SRA. CECÍLIA

CONVITE

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO W 0422
l° 43.48.9 250.000,00
2° 16.991 22.000,00
3° 18.745 12.000,00
4° 70.069 11.000,00
5° 76.628 10.320,00

convida parentes e amigos para a Missa de

7° Dia que será realizada nesta Sexta 13/01

às 19:00, na Igreja Matriz São Sebastião e no

Domingo às 09:30 na Igreja Nossa Senhora

do Rosário em Nereu Ramos ..

FREIBERGER, falecida no dia 10/0112012

LOTOMANIA
SORTEIO W 1209
05 - 06 - 07 - 13 - 17
24 - 27 - 50 - 51 - 54
57 - 61 - 62 - 64 - 86
89 - 90 - 91 - 92 - 94

,

AGRADECIMENTO

MEGASENA
SORTEIO W 1353

03 - 11 - 13 - 27 - 32 - 47

Agradecem também a todos os que confortaram com gestos,

palavras e flores durante o velório e sepultamento, em especial
QUINA'

SORTEIO W 2795
26 - 27 - 33 - 73 - 74

Dr. Hugo, Dr. Rodrigo (Oricologistas), Dr. Roberto e enfermeiros

do Hospital São José.

Expo 2012
Há seis meses da sua realização e com poucos estandes
ainda livres, a Expo 2012 - Feira de Negõcíos do Vale do
Itapocu - está colocando as áreas restantes à disposição
de empresas e expositores interessados em participar
do evento, de 13 a 17 de junho, em Iaraguã do Sul.
Além de espaços internos, a organização da feira informa
que há disponibilidade de áreas de 200 e 250metros

quadrados na parte externa daArena Jaraguá, totalmente
i cobertos e com acesso direto à exposição no pavilhão.
Realizada pelaApevi (Associação das Micro e Pequenas

,

Empresas doVale do Itapocu) desde 1995, a feira
multissetorial acontece de dois em dois anos. Uma

prova do sucesso do empreendimento é o interesse de

expositores que já participaram das edições anteriores:
antes do lançamento, 52% dos estandes já estavam
assegurados para expositores que estiveram no evento

realizado em 2010 .

Aranha-céu instantâneo
Empresa chinesa levou 360 horas para levantar um prédio
de 30 andares, utilizando estruturas pré-fabricadas. Este
prédio vai abrigar um hotel. Sem dúvidas, é um tremendo

progresso no processo construtivo;

Vale investe em lerrovia
Mas, isto não é no Brasil, onde a empresa sofre diversos
entraves para ampliar sua rede ferroviária. Trata-se de uma
ferrovia em Maláui, de 138,5 quilômetros, que permitirá
o transporte de 18 milhões de toneladas de carvão de

Moçambique por ano. Total do investimento é de US$ 1 bilhão.

Empresa de energia
Eike Batista criou mais um "fato novo" com o anúncio da formação
de uma joint venture entre a MPXEnergia e a alemã E.ON. O

objetivo é criar amaior empresa privada de energia do Brasil.
Considerando que a projeção de consumo prevê a necessidade de
a geração nacional crescer em torno de 56% no período de 2012 a

2021, ameta da nova empresa parece bem razoável.
.

'Fibra ótica
Está em fase de formação uma nova regra que atingira todo projeto
de infraestrutura a cargo do governo federal ou por ele financiado. Por
esta nova regra, em todos estes projetos deverão ser implantados dutos
para fibras ópticas. Embora não dê para saber como isto funcionará
na prática, o fato é que poderá resultar em uma grande economia de
tempo e dinheiro quando for necessária a implantação nestes locais de

ligações de banda.larga para a informática e para ligações telefônicas de
qualidade. O objetivo final é obter uma rede de fibra ótica que possa ser
compartilhada por todas as operádoras para que o Brasil possa contar
com ligações de banda larga dignas do nome.

'

Cartão de crédito
c

Pesquisa da consultoria Accenture realizada em 15

países, aponta para uma cobrança de anuidade dos
cartões de crédito no Brasil de aproximadamente
R$ 52,00 por ano. Embora existam países onde não
existe esta anuidade, amesma está em um patamar
razoável em relação aos países pesquisados. Q que
assusta de verdade são os juros cobrados.
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FRASES E VIDA

-

Aprecia frases como os enólogos apre
ciam o vinho. As frases nos levam à

vida, ou a pensar sobre a vida, e os vinhos
nos levam às verdades da libertação ...

Mas vou deixar para depois o vinho,
quero sorver uma frase -que acabei de
"ouvir" do falecido Steve Iobs, o pai da
Apple e dos Ipads. Steve era um frasista,
deixou-nos livros de suas frases. A que
acabei de ouvir fez-me pensar e, pensan
do, discordei da frase.

A frase do Steve que achei em um can

to de revista é esta: - "Lembrar que estarei
morto em breve é a ferramenta mais im

portante que já encontrei parame ajudar
nas grandes escolhas da vida".

Dita de outro modo, Steve Iobs quis
dizer que a premência da morte o ajuda
va a encontrar com mais objetividade as

melhores soluções para os pesados em

baraços da vida. Discordo. Sabes por que
discordo? Já conto.

Não há grandes problemas na vida,
os problemas têm o tamanho que nós
damos a eles. Duvido que instantes antes
de fechar os olhos para a vida Steve Iobs
estivesse preocupado com os chips de
um Ipad, duvido ...

Ao longo da vida enfiamos pregos na

cabeça, tudo em razão de problemas que
não passam de miragens, problema mes
mo raramente o temos. Nossos proble-

mas são problemas de uma sociedade de

aparências, conveniências, vivemos em

cima de castelos de areia... Só nos damos
conta disso quando a vida nos aperta
uma corda no pescoço. Nesses momen
tos, cantamos Ataulfo Alves: "... Eu era

feliz e não sabia... "

Já contei aqui do alpinista brasileiro

Rodrigo Raineri, quatro vezes no topo do

Everest, que declarou numa entrevista

que ele precisa de muito pouco na vida:
um colchão, comida, banho e está tudo

certo, Rodrigo aprendeu a simplicidade
na solidão das montanhas, e ali você não
precisa da morte por perto para desco
brir os melhores caminhos na vida ...

MOMENTO
Paraque você tenha uma ideia do

momento por que passamos no Bra

sjl de hoje, basta verquem éojogador
de futebol mais celebrado e o cantor

maisaplaudido.Daívocêpode inferir
que um país desses não pode terfutu
ro, não tem presente. De um-lado um
"ciscador" de outro, um sem-graça
quefaz ruídos "musicais':Nossa}

3D 'ANOSLAR
A frase estava na revista Caras: - "Não há

lugar como o nosso lar': Concordo. Mas o que
mais há na sociedade são casas com pessoas
dentro, lares na verdade são bem poucos, raros.
A razão é simples: o que mais há são ajunta
mentos, homens e mulheres vivendo debaixo
do mesmo tempo, casamento não. Lar exige
amor, compreensão, paciência, apoios, renún
cias, graças e vida... Você conhece algum lar?

DO LEITOR

LIÇÕES PARA EMPRESÁRIOS

Nos últimos anos, o termo "coach'
tem ganhado força no Brasil. A

palavra faz referência a um treinador.
Existem coaches para várias áreas

pessoais e profissionais. Assim como

no esporte, o profissional'motiva,
apresenta estratégias e cobra prio
ridades da pessoa treinada. Quem
contrata um coach de emagrecimen
to quer manter o peso na linha. Os

que participam de um programa de

coaching empresarial buscam auxílio

para alavancar sua empresa.
É comum encontrarmos empre

sários que trabalhammuito, mas não
possuem um ganho compatível com
o que almejam ou que enfrentam di
ficuldades com a equipe de trabalho.
Mesmo quando os resultados estão

abaixo do esperado, inúmeros donos
de negócio não conseguemvisualizar

mudanças. O papel do coach é pres
sionar seu cliente de forma positiva,
para que as modificações necessá

rias, nas mais variadas áreas de um

negócio - seja finanças, equipe, pro
cesso, rnarketíng ou venda -, ocor
ram no tempo certo.

Por meio de um acompanha
mento contínuo, o coach ensina ao

FALE CONOSCO

empresário estratégias utilizadas em
organizações com alto desempenho
e apresenta modelos de gestão as

sertivos. No treinamento, são revistos
crenças e valores, a fim de que o em

presário siga o caminho certomesmo
quando o coach está ausente.

Entre as pequenas e médias em

presas, verifica-se uma dificuldade

específica - a de o empresário estar

muito envolvido operacionalmente
com as atividades do seu negócio.
Muitos deles se tomam uma "ponte"
por cima da qual os colaboradores
têm de passar para que tudo ocorra

de forma adequada. Quando esta

ponte não está presente, as coisas

simplesmente não acontecem.
A médio e longo prazos, os re

sultados' dependem do quanto o

emprésário trabalha tática e não

operacionalmente. Grande parte
dos empresários dedicamuito tem
po em questões urgentes. Mas nem
sempre o que é urgente é importan
te. As empresas não planejam fa
lhar. Porém, falham ao não planejar.

VIIIÍCiUsCarvalho,
coach empresarial

- A "garota"estava naspáginasda revista Caras, em
uma entrevista com fotos. Lindíssima, dessas jovens
mulheres de fazer entortar a torre da igreja, e com só
30aninhas, imagine... Pois não éque na entrevista ela
disse que - "Chegar aos 30 anos nãome abate, a idade
não me incomoda...

"Santo Deus, a que ponto chega
mos! Trinta anos é idade de adolescência para uma

mulher, mas elas já suspiram a velhice aos 30 anos,

quemundo, que desnorteadas, que vida infame!

CHARGE

PÓS CHUVA

EDITORIAL

ENXURRADAS E

DESALOJADOS
Jáestáse tornando uma
preocupante rotina.Há
poucomaisde trêsanosque
assucessivasenxurradasque
atingemoValedo ltapocu
deixaramdeapenas inundar
ruasecausar incômodos

temporários.Cada vezque
começaachooerumpouco
maisforte eporumpouco
maisde tempo,asensação
dequepodemacontecer

, desmoronamentoseomedode
novas tragédiassão inevitáveis.
Enãosem razão.

Na terça-feira,bastaram40
minutosdechuvafortepara
queo caos se instalassenos
bairrosAva'AmizadeeCentro
deGuaramirimOdrama
vividopelasduas'fiunilias
queseviramobrigadasa
deixarsuas casasexpõemais
uma vezasfragilidadesdo
planejamento urbano.E isso
se l:lPlica nãosomenteaoVale
do ltapocu,masaoEstadoeao

- paiscomoum todo.

hltam ações
preventivas do

poder público, cOIll
análises téc'nicas

criteriosas.

Faltam açõespreventivas do
poderpúblico, com análises
técnicas criteriosas. Os

governantesprecisam acordar

para ofato queasmudanças
climáticassão irreversíveis,
frutodaexploraçãopredatória
doplaneta.Éa respostadomeio
ambienteparaasagressões
sofridasao longodos séculos,
especialmentenas últimas
décadas.

Planejarsignificapriorizar
obras, redefiniroPlano
Diretor, quando necessário,
criar regrasmais rígidas
para a liberação de novos
loteamentos e impedir
'a ocupação urbana
desordenada do solo, seja das
encostas dosmorros oumuito

próximas aos rios.
Cobrarda União uma

distribuição igualitária
dos recursosdestinadosà

reconstruçãodemunicípios
e verbasparafinanciar
moradias aosflagelados das
enchentes tambémfazparte
do exercício da cidadania.

FAz.. oe CONTÁ
Que sou f'OSe. e.
\loc:.ê o jAC,K,

E- Me ABRAc;.A!f

-I
?
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Chuva que parou a cidade na tarde de

quarta-feira deixou nove desalojados.
'Defesa Civil continua em alerta

possível perceber onde a água
entrou com mais violência. Os
colchões secando ao sol eram
um indício das casas mais atin

gidas.
Uma família de nove pessoas

(veja página 5) ficou desalojada e

foi encaminhada para um hotel.
Na manhã de ontem, Mello con

tinuava monitorando algumas
áreas. "Caso chova, ainda existe.
risco de deslizamento", afirma o

coordenador. Nas áreas de alto
risco, os moradores foram acon

selhados a' deixar o local. Em
uma casa no bairro Beira Rio,
cujo muro desabou, os morado
res precisaram sair. Enquanto a

situação não melhorar, o órgão
alerta para que permaneçam
fora do local.

O prefeito Nilson Bylaardt
diz que não decretará estado de

emergência. Segundo ele, não há
necessidade. Bylaardt também
não acredita que as obras de tu

bulação e asfaltamento da rua

28 de Agosto tenham agravado
os alagamentos. "A não ser pelas
bocas de lobo obstruídas. Mas,
devem ter contribuído com um

pequeno percentual", declara. A
nova tubulação da principal rua
de Guaramirim deve auxiliar na
vazão da água, de acordo com o

prefeito, mas as obras ainda não

estão prontas. ''Antes do nosso

governo a águà ficava sete ho
ras parada, agora fica uma hora.

Ninguém pode com um tempo
ral desse aí", destaca.

Funcionários daPrefeitura trabalham na lavagem da ruas. Quatro caminhões pipa faziam o trabalho em diferentes pontos domunicípio

Dia de contabilizar
danos e prejuízos

NeBENTE

GUIUlAMIRIM

LORENA TRINDADE

Depois da tarde de intensas

chuvas, a Defesa Civil de
Guaramirim registrou, por meio
de um pluviômetro, 118mm nos

bairros Centro, Avaí e Amizade,
enquanto em outras localidades
como o Recanto Feliz, que faz di
visa com Iaraguá do Sul, choveu
apenas 40mm no mesmo perío
do. De acordo com o coordena
dor municipal de Defesa Civi1,
Edvar Pereira de Mello Filho, a

estimativa é de que cinco mil

pessoas tenham sido atingidas.
Ao cruzar as ruas da cidade, era

ARQyNOOCP

Bylaardtnãoacreditaqiaeasobras possam
ter contribuído com os alagamentos

MELHORIAS

Municípi� investe R$ 4.5 milhões em -obra de contenção
Bylaardt lembra que as obras continuarão sendo realizadas. "Estamos fazendo
conforme os recursos que a Prefeitura tem", acr.escenta. Os investimentos estão
sendo aplicados em melhorias, como contenção da água e a instalação de tubos.
De acordo com o prefeito, foram gastos até agora R$ 4 milhões, O planejamento

aponta para mais R$ 500 mil de investimentos. A Prefeitura de Guaramirim conta

com cerca de R$ 100 mil de recursos do governo federal para estas modificações.
"Temos os compromissos do dia a dia. Nós ainda nem conseguimos fazer a ponte
levada nas enchentes do ano passado", diz.
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ATINGIDOS

Famílias perdem tudo
por causa da enchente
Na manhã de ontem ainda
havia água parada dentro
dos cômodos mais baixos
de algumas residências
GUJUlAMIRIM

LORENA TRINDADE

H á quatro meses.a família do pedreiro
Sebastião Januário, 38 anos, se mu

dou para um imóvel alugado no número
121 da rua João Lyra, no bairro Amizade,
em Guaramirim. "Depois de a casa encher,
vieram dizer que aqui sempre alagou. Por
que não avisaram antes"? O questiona
mento de Sebastião surgiu depois que ele e

sua família perderam tudo. Ele mora com a

esposa, dois filhos, a cunhada, o cunhado
e mais três sobrinhos. Essasnove pessoas
foram levadas pela Prefeitura a um hotel
na noite de quarta-feira, quando ocorreu

o temporal, pois não havia condições de

permanecer na casa.
-

Sebastião estava trabalhando nas obras
da escola Lauro Zimmermann e não pode
ajudar a família no momento em que a água
invadiu a sua residência. As crianças viram
tudo acontecer e contam: "a água veio muito
rápido.A gente começou a gritar'água, água'.
Logo estava tudo cheio", lembram. "Parecia

-

que tinha estourado uma piscina. Foi a coisa
mais triste", diz a esposa de Sebastiãó, Iva-

, nilde dos Santos, 37 anos. Conforme o pe
dreiro, as crianças tiveram de caminhar nos
60 centímetros de água suja para recuperar
algumas peças de roupa.

Ainda na manhã de ontem, havia água
parada nos cômodos mais baixos da resi
dência. O odor era fortíssimo. "Isso é água de
esgoto. Nem lavando os colchões este cheiro

sai", comenta. Sebastião estava aguardando
um caminhão para puxar o líquido ainda

parado dentro da casa. O pedreiro obser
vava todo o local: "perdemos praticamen
te tudo. Não é fácil", desabafa. A espósa de

Sebastião, Ivanilde, tem depressão e estava

bastante fragilizada, dizia não se sentir bem.
"Meu sobrinho perguntou 'onde vamos mo
rar, tia'? E eu disse 'a gente vai dar um jeito,
filho''', afirma.

Este mesmo sobrinho, segundo Se

bastião, ficou desesperado ao ver a água e

achou que a tia tivesse caído e se afogado.
"Ele me procurava e gritava 'tia, tia"', recorda
Ivanilde. A Prefeitura providenciou vassou

ra, rodos e sacolas de lixo para que a família
.

realizasse a limpeza. Além disso, se compro
meteu a contribuir com cestas básicas, sete
colchões, dois de casal e cinco de solteiro,
travesseiros e algumas roupas de cama. Ain
da assim, a família está precisando de rou

pàs, calçados e roupas de cama. Quem pu
der ajudar, o telefone de Sebastião é o (47)
9228-4731 ou (45) 9113-6483.

l'OT�S EDUARDO MONTECINO

invadiu a geladeira. "Perdemos
toda a comida que estava na ga
veta", lamenta. E não foi só, a fa
mília realizou a compra do mês
em 5 de janeiro, mas os manti
mentos também não escaparam.

A Prefeitura fomecerá cestas

básicas à família por três meses,
além de dois colchões de casal.

Quanto a um novo local para mo-
.

rar, Roseni lamenta que a adminis

tração pública não auxilie na busca
por outra casa. "Se a chuva vier, vai
molhar tudo de novo", afirma a dia-

.

rista. A família dormiu na casa da
.

mãe de Roseni na noite de quar
ta, mas ontem aguardavam uma

resposta da Prefeitura para saber
onde ficariam caso não fosse pos
sível permanecer no imóvel. Para
entrar em contato com esta famí

lia, o telefone é (47) 9172-0727.

Família de Sebastião (D) não sabe olidevaimol'éQ'.1Uém demóveis, estão sem roupas esa�

Roseni se preocupou com a segurança de filhos e netos'
Outra família que sofreu com

as fortes chuvas foi a do ajudante
de motorista, Paulo César Staszkl
vian, 38 anos. Sua esposa, a diaris
ta Roseni Soares Bueno, 45, cuida
va dos netos quando a casa onde
moram foi invadida pelas águas. A
família, de sete pessoas, semudou
para o imóvel da ruaJoséDequêch,
Centro, há seis meses. "Antes a

gentemorava em Iaraguá e saímos
de lá porque estava desbarrancan

do", conta Roseni. Segundo Paulo,
eles não têm condições de alugar
outra casa agora.

Quando a água invadiu a mo

radia, Roseni lembra de ter ten

tado acudir seus filhos e netos.

"Só depois me preocupei com os

móveis". Ela conseguiu colocar
.

alguns colchões para cima dos

guarda-roupas, mas outros ela
não teve tempo de salvar. A água
chegou a 40 centímetros na parte
interna casa. A maioria dos mó
veis não escapou. Todos ficaram
molhados e, provavelmente, não
terão utilidade. Paulo mostrou à

reportagem do OCP como a águaroupas de cama encbarcacIos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CASO· INCÊNDIO

"Não perdi nada.
Tenho osmeus
filhos comigo,
isso que importa"
Angela de Lima está esperançosa quanto
à recuperação das gêmeas Dafni e Stéfani.
A primeira está no quarto, enquanto a outra

permanece na UTI, em Florianópolis

,.

JIUlAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Avoz ainda é apreensiva, mas a
dona de casa Angela de Lima

agradece a Deus todos os dias

pela vida dos três filhos - Andrei,
5 anos, e as gêmeas Dafni e Stéfa
ni, de um ano. Angela está pas
sando seus dias no hospital Joa
na de Gusmão, em Florianópolis,
desde segunda-feira. Ela acom

panha de perto o tratamento das
meninas que tiveram queimadu
ras profundas no corpo.

A mãe divide o tempo en

tre o Setor de Queimados, onde
se encontra a pequena Dafni,
e a UTI do hospital, onde per-

manece a irmã. Para ela, cada
pequeno estímulo de Stéfani, é
uma vitória. A menina teve cer

ca de 80% do corpo queimado,
respira por aparelhos e deve

passar por uma cirurgia hoje,
no rosto. A alegria maior de An
gela é perceber que a filha reage
quando ouve o som da voz ma
terna. "Ela me escuta e já mexe

os olhinhos, entende que estou

ali, isso me conforta", diz em

entrevista ao Correio do Povo
concedida ontem.

A cirurgia a que Stéfani será
submetida é a esperança de

Angela em ter a filha no quar
to, junto com a irmã. Se tudo
ocorrer bem, ela poderá passar

a respirar sozinha e ganhar alta
da UTI. Segundo a mãe, a bebê
teve ferimentos na boca, devi
do ao pedaço de alumínio que
explodiu da caixa de interrup
tor de luz. O coração da mãe
também é acalentado quando
observa a melhora da pequena
Dafni, que teve 38% do corpo
atingido pelo fogo. "Ela já fala
mamã e babá, se referindo ao

pai. Já sorri e por enquanto, não
precisará ser operada", diz. Da
fni até que tentou se aliInentar
sozinha, mas precisou retornar

para a sonda. "Logo ela vai ficar
melhor e já vai comer sozinha.
O que importa é que está me

lhorando", diz a mãe .

. "SÓ vi uma bola de fogo e desmaiei'; conta amãe
Ainda traumatizada, Ange

la relembra com dificuldade
do dia que a casa. em que mo

rava com ó marido Jocenei de
Lima e os filhos, pegou fogo.
Após o almoço, ela teria dado
banho nas gêmeas e dormia
com os três em um colchão, no
quarto do casal. Por volta das

14h40, Angela se levantou para
ir ao banheiro. "Quando colo

quei a mão no interruptor, só
senti aquele choque e vi uma
bola de fogo na lâmpada. Não
sei dizer quanto tempo fiquei
desmaiada, só sei que quando
acordei o fogo tomava conta".
Os momentos tristes vão ficar
um bom tempo na memória da
dona de casa, que no momen

to só quer esquecer a tragédia.
Tanto que, o proprietário da re-

sidência queimada cedeu outra
moradia para família, na mes

ma rua. Mas, por enquanto, An

gela gostaria de ficar bem longe
da rua 158, no bairro Garibaldi.

.

"Eu adoro a família Tonn e agra
deço de coração toda a ajuda,
mas não gostaria de morar na

mesma rua e ter que todos os

dias olhar para os escombros
da casa queimada e lembrar de
tudo que passamos, foi terrível.
Se tivéssemos outro lugar para
ficar, seria melhor", almeja.

A família Lima perdeu tudo,
mas para Angela, ela só ganhou.
"Muita gente fala que perdemos
o sofá novo, as roupas, mas não

perdemos nada, temos nossos

três filhos vivos, isso que impor
ta. Bens materiais, a gente traba
lha e recupera tudo, a vida não":

FOTOS MARCELE GOUCHE

DOAÇÕES

A famí&a Toma, Vizinhos e proprietários ela casa alugada
poI' llngela e Jocinei, eStão licIenmdo a campanha de
auxílio ao casal Romeu Tonn, o homem que salvou

.
a vida elas gêmeas, anota desde terça-feira todos os
endereços e telefonesde pessoas que doarammóveis,

eIetrÔdomésIico emantimentos. No sábado, ele
peI'COITeI'á toda ia região com dois caminhões para

buscar as doações. "Já temos aqui em casamuita roupa,
gente que veio de toda a região, até de JoinviIIe. Eles

precisam agora de pequenos utensílios ela� como

pratos, taIheI'es e paIieIas", 'diz.
Quem quiser ajUdar a família, pode entrar em contato

pelo (47) 3275-6268. Depósitos poderão ser feitos através
ela conta-poupança 1000 503-5, agência 0874 do bancO
Bradesco, em nome de Jucinei Adão Peres de Lima.

._
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Auxiliar de creche
A Procuradoria Geral da Prefeitura de
Guaramirim derrubou a liminar que
suspendia a realização da prova para o

cargo de auxiliar de creche no concurso

público do governo municipal. Os
458 inscritos para a vaga devem ficar
atentos para a divulgação da data das

provas, que deve sair nos próximos
dias. Quem entrou com a liminar

pedindo a suspensão da prova foi o
Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais, que contestou o nível de

formação exigido pelo edital. Segundo
o procurador geral, Fagner Azambuja, a
decisão do Tribunal de Justiça de Santa

Catarina apontou que é o município
quem tem a função de legislar sobre seu

quadro de funcionários.

Daiana Constantino· Interina

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.éom.br �

Dia de colocar a casa em ordem em Guaramirim

Santa Catarina está entre os seteEstados

quemais sofreram. tragédias naturais
noBrasil de 2000 a 2010. Essa informação
édo relatório da Comissão Especial de
Medidas Preventivas e Saneadoras de
Catâstroies Climáticas da Câmara dos
Deputados, quemostra que poucas
açõesforamfeitas para evitar desastres

. provocados pela força da natureza.

Os outros seis Estados citados no
levantamento da comissão são:Rio de

Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Piauí,
Bahia eRio Grande do Sul. Entre os

anos de 2000 e 2010, duas milpessoas
morreram em acidentes climáticos.
Somente em 2010 foram comunicados
à SecretariaNacional de Defesa Civil
ocorrências em 883 municípios.

Nesta semana, um estudo da

ConfederaçãoNacional dosMunicípios
(CNM) foi divulgado e indicou a falta
de investimentos para evitar tragédias
naturais, pois há desigualdade entre as
verbas aplicadas no socorro às cidades e as
usadas na prevenção. Segundo a entidade,
de 2006 a 2011, o governo federal gastou
R$ 745 milhões para prevenir acidentes,
contraR$ 6,3 bilhões no socorro.
No final de dezembro, a comissão
sugeriu três medidas para serem

votadas no Congresso.A primeira prevê
uma emenda à Constituição que cria
o Fundo Nacional de Proteção Civil
- para substituir o atual fundo para
catástrofes.A segunda determina que o

desenvolvimento do Estatuto de Proteç.ão

E.Gola fio

Legislativo 1
AEscolado Legislativo
daAvtM (Associação
das Câmaras doVale
do ltapoeu) terá como
diretor e coordenador
pedagógico o romulror
e pr0fe5�orFrancisco
HerbertSchOrk.
A nomeação�erá
oticl:aüzada no dia 1
de revercil'6, às 19b,
durante o lançamento
das ímcrições para

.

o primeiro curso da
unidade deOO$Í8o-

.

PormaçãoPolitica.

Escolado

Legislativo 2
Vereadores e servidores
das Câmaras deVereadores
do Vale do Itapocu irão
compor uma comissão
de educação da Escola
do Legislativo da Avevi. O

primeiro trabalho será a

elaboração de um plano de
ensino para este primeiro
curso a ser oferecido

pela unidade. O grupo
se reúne no dia 26 de

janeiro, às 14h, na Avevi.
A capacitação inicia em

21 de março. Também;
neste dia, será oficializado
o nome da escola: Escola
do Legislativo Vereador
Marcos Mannes.

Civil, que define responsabilidades de
municípios, Estados e União. A terceira

requer apoio técnico e financeiro
por parte do governo federal para
instalação de centros de operações de
desastres. (Informações retiradas do site
Ecodebate).
Na quarta-feira, Guaramirim foi
atingida por uma chuva forte de
40 minutos suficiente para alagar
bairros, provocar deslizamento de

terra.e desalojarfamílias. É prova que
estragos provocados pela natureza são
evitados com ações de prevenção. Mas,
especificamente neste caso, o problema
é também a falta de um planejamento
urbano da cidade - uma deficiência de
muitos governos;

esde ontem, a prefeita Cecília
onell (PSD) está em Jaraguá

do Sul. Ela passava as férias
na praia de Balneário Cambo-

riú com a família e veio acompanhar os
.

trabalhos da administração municipal,

onde passou o período da tarde de quin
ta-feira. Na próxima semana, a manda
tária visita Florianópolis para cuidar de

compromissos pessoais e políticos. No
dia 23, ela inicia as atividades em horário
normal na Prefeitura.

Lei da Piscicultura
Nesta semana, o governador Raimundo Colombo sancionou a Lei da Piscicultura Continental.

Aprovada em 15 de dezembro de 2011 naAssembleia Legislativa, a proposta foi criada pelo
deputado Padre Pedro Baldissera e apresentada pelo Estado.A legislação esclarece questões
técnicas fundamentais à.píscicultura, e atribui à atividade "interesse soçial e econômico", o
ue garante um processo diferenciado em relação a licenças e à obtenção de crédito.

Rio+20
Os interessados emparticipar
daBio+20 ou de seus eventos
paralelos jápodemse inscrever.A
Rio+20 � Confer�cia das Nações
Unidaspara o Desenvolvimento
Sustentável, acontece nos dias 20,
21 e 23 deíunho, no Rio de Janeiro,
após 20 anos da realização da
Eco�92.Mais informações sobre o
cadastro no slte Bcodebate,

Namoro político
No fim de semana, o democrata Ademar
Possamai e o tucano Lio Tironi trocaram

figuras sobre as eleições municipais e

marcaram um encontro oficial com as

executivas dos partidos para a primeira
semana de fevereiro na praia de Penha,
enquanto curtiam as férias de verão.

Já em Iaraguá do Sul, desde segunda-
. feira, os dois voltaram a se encontrar,

pelo menos, duas vezes. Mesmo que
informalmente, a aproximação do DEM
com o PSDB sinaliza um avanço nas

conversas para as futuras coligações.

Aquecimento solar
Já no primeiro semestre deste ano.

.

o vereadorAdemar Possamai (DEM)
planeja colocar em votação o projeto
que prevê a instalação de um sistema de

aquecimento solar em prédios públicos e

particulares construídos ou reformados
a partir da homologação da lei. Segundo
o democrata, a proposta chegou a ser

lida no plenário da Câmara de Iaraguá
do Sul, mas só entrará em votação depois
de passar por algumas adequações. O
parlamentar quer estabelecer na redação
da matéria o tamanho dos imóveis que
poderão se enquadrar na legislação. O
que ainda não está definido é se o projeto
obrigará os moradores a instalarem o

sistema. De qualquer forma, o vereador
chama atenção para os benefícios ao

meio ambiente em evitar o gasto de

energia elétrica e reaproveitar a energia
solar para aquecer a água. Por enquanto,
não há uma previsão do valor de

, investimew.o para instalar o sistema.
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1980

Morro da Antena
Na edição da semana entre 5 e 11 de janeiro de 1980, o

jornal O Correio do Povo noticiava a conclusão dos primeiros
trabalhos de liberação do acesso ao Morro da Antena, onde

seriam instalados os transmissores de várias redes nacionais
de televisão, finalmente garantindo a qualidade do sinal na

região.
Com a conclusão da primeira etapa da liberação, veículos

tinham acesso ao topo do morro - o segundo a direita do pico
do Jaraguá - a cerca de 800metros de altitude, durante os dias
de sol. Devido ao relevo acidentado, e o mau tempo típico do

verão, foram necessários vários meses de trabalho - ao todo,
foram mais de mil detonações nas pedreiras encontradas ao

longo da estrada.
À ocasião, ainda faltavam os trabalhos de alargamento e

terraplanagem das estradas de acesso ao pico. Após a conclu

são dessa etapa do serviço, os trabalhos finais de macadamí

zação, instalação de bueiros e construção das cabines para as

estações repetidoras ficariam a cargo da Prefeitura.
Faltava também a instalação das linhas elétricas e a aqui

sição dos equipamentos necessários para �s estações repeti
doras, sem previsão, à época, para a conclusão. Atualmente,
o Morro das Antenas é dos três picos de Iaraguá do Sul o de
mais fácil acesso, sendo o único com acesso rodoviário - o

Pico do Iaraguã tem acesso por trilha, e o Morro do Meio não
tem vias oficiais de acesso. Ponto turístico, hoje conta com

uma rampa de vôo livre, que foi usada para competições es

taduais e nacionais.

PELO MUNDO

SUl

Transmissão por rádio
No dia 13 de janeiro de 1910, aMetropolitan Opera House,
de NovaYork, faz a primeira transmissão pública de rádio,
em caráter experimental. A transmissão consistia das óperas
Cavalleria Rusticana e Pagliacci, com o tenor italiano Enrico

Caruso, e condução do maestro Egisto Tango. A transmissão de
1910 é considerada o início das transmissões de rádio para o

público - antes restritas a experimentos e comunicações oficiais.

17.

Tratado de Madri
Em 13 de janeiro de 1750, o rei Dom João V, de Portugal, e o rei
Dom Fernando VI, da Espanha, firmam um tratado definindo
os limites entre as colônias portuguesas e espanholas na
América do Sul, após pouco mais de dois séculos de tensões e

novos tratados desde o começo da partilha das terras do novo

mundo, com o tratado de Tordesilhas, em 1534. Com o tratado

deMadri, as terras portuguesas assumiam um contorno

similar �o atual te�r�t�rio ,brasileiro, com novos trat��?I� i I t f I f! ,I f i II
expandmdo o terntono em 1761 e 1777.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
..

Lunender ��Z-

INVENÇÕES ANTIGAS

"A coisa", ou "A escuta do grande selo", foi
um dispositivo de espionagem passiva
soviética, projetado pelo músico e inventor
russo Leon Theremin. Desprovido de fonte
de energia, ou de qualquer componente
"ativo", "A coisa" se tornava "ativa' ao ser

exposta a uma freqüência especifica de

rádio, que fazia com que o dispositivo
ressonasse - montado dentro do grande
selo dos Estados Unidos da América, na
residência do embaixador americano em
Moscou - atuando como ummicrofone
e um transmissor de rádio, de dificil
detecção, e vida útil quase ilimitada.

- (,�
Grupo Lunelli

Procedimentos cirúrgicos
Um dosmais comuns,mais complexos emais

invasivos procedimentos médicos, a prática de

cirurgias mudou muito com o tempo, desde os

primeiros procedimentos, aindana pré-história,
até os maismodernos, auxiliados por tecnologia
de ponta e pelo que há de mais recente no co

nhecimento médico.
As primeiras cirurgias serviam para tratar

ferimentos e traumas, como sutura e drenagem
de feridas abertas, ou a amputação demembros
lesados demais para recuperação. O mais antigo
procedimento registrado, a trepanação, (em que
é aberto um buraco no crânio, como forma de
reduzir a pressão intracrâniana) data de 12 mi

lênios a.C.

O nome cirurgia vem do grego cheirourgie,
"trabalho manual". Entre povos antigos, a cirur
giamuitas vezes era vista com um teor espiritual,
e a extirpação de órgãos internos era parte dos
ritos fúnebres de vários povos, como os egípcios
e osmaias.

Hoje, a ciência médica reduziu gravemente
os riscos oferecidos por hemorragias, infecções e

a rejeição de implantes e enxertos. Isso através de
medidas como a esterilização e higienização dos
instrumentos, anestesias, e conhecimento mais

completo da anatomia humana, abandonando
velhas práticas como a sangria, que partia do

princípio que doenças eram causadas por "dese

quilíbrio dos humores".
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Vamos pegar
um cineminha?
Aos cinéfilos deplantão, hoje a sétima
arte reserva uma aguardada estreia

As' avenbJras deTintimJARAGUÁ DO SUL a experiência para desvendar urna
teia de assassinatos iniciada pela
suspeita morte do príncipe her

a das duplas deiro daÁustria. De pista em pista,
mais instigantes Sherlock Holmes tenta descobrir

da literatura mun- os planos mais obscuros do pro
dial volta às salas fessor Moriarty, um inteligente,
de cinema a partir audacioso e inescrupuloso inimi

desta sexta-feira. go que pretendemudar o curso da
O famoso detetive SherlockHolmes históriamundial.

e o caro Dr. Watson imprimem o Como não poderia deixar de

convite que faltava para os cinéfi- ser, toda a investigação do deteti

los se acomodarem na poltrona por ve começa em urnmomento nada

ininterruptas 129 deminutos e fixar propício. É que Dr. Watson, final

os olhos em uma trama que prome- mente, brinda aúltimanoite como
temuita ação e suspense. urn homem solteiro quando Hol-

Novamente dirigido pelo cí- mes encontra com a cartomante

neasta Guy Ritchie, a sequência cigana Sim. Ela tem o poder de ver
conduz os espectadores em urna além das palavras e, por isso, está

viagem por vários países do Velho na mira de Moriarty. Agora, resta
Mundo. Da Inglaterra à França, 'ir ao cinema para saber como essa

!

da Alemanha à Suíça, os persona- . inquieta trama acaba. Será que a

gens vividos por Robert Downey dupla conseguirá deter o assassi-

Jr. e Iude Law precisam unir toda no? Descubrahoje.

KELLYERDMANN

Com lançamento agendado
para o próximo dia 20, o espera
do filme 'As aventuras de Tintim'

já pode ser visto em algumas sa

las de cinema da região. É que; a

partir de hoje, a trama dirigida por
Steven Spielberg e acompanhada
pelo produtor Peter Jackson, am
bos já vencedores do Oscar, será
mostrada em ritmo de pré-estreia.
O longa-metragem aparece na

programação semanal das salas
da GNC e daCinépolis, respectiva
mente, em Joinville e Blumenau.

Traduzindo para as telas as

aventuras clássicas que movi-

mentam gerações desde o fim da
década de 1920, 'As aventuras de
Tintim' reserva aos fãs uma odis
séia épica ao redor do planeta.
Há mistérios escondidos, crimi
nosos ameaçadores e muitos se

gredos prontos a serem descober
tos pelo_s personagens criados por
Hergé. Avidos, Tintim e o cachorro
Milu partem em busca de urn na
via antigo recheado de mistérios

explosivos. Mas, como nada pode
ser tão fácil como parece, eles são

'surpreendidos por Ivanovitch
Sakharin, o vilão mais diabólico

que ambos já conheceram.

Para não
perder
O filme 'Sherlock Holmes
- O jogo de sombras' entra
em cartaz hoje, em todos
os cinemas da região.
Em Iaraguá do Sul, os
espectadores podem escolher
entre quatro sessões de
diárias, que começam às

14h, 16h30, 19h e 21h30,
todas legendadas. O valor da
entrada é de R$ 14, nas sextas
feiras, sábados e domingos,
de R$ 13, nas segundas, terças

,
e quintas-feiras, e de R$ 5,
nas quartas- feiras.

PARIlIU1.EMBRllR
Tintim e o cachorroMiJu

voltam à cena. E, para não
perder o costwne, viajam

mwulo afora em aVenturas
de tirar o fôlego

�Jim!ooln!tl(
_MiM_IblBIJ. ��

"IJi�IfIiJ�.'Cõm.lfir
�lVt1-"''''7
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Wanessa divulga
imagem do filho
A cantoraWanessa resolveu divulgar fotos
do filho, JoséMarcus, depois que amarca
de fraldas Pampers doouR$ 150mil para a
Unicef. Segundo o pai da criança,Marcus
Buaiz, a iniciativa foi inspirada nas famílias
que não têm estrutura financeira para cuidar
de seus bebês. O herdeiro nasceu na última

quinta-feira, em São Paulo.

Joana Machado não
pode ver amigas
Avencedora do realityAFazenda 4, Joana
Machado, foi proibidapelo namorado,
Junior Figueiredo, de falar com as amigas de.
infância. Segundo os fofoqueiros de plantão, a
loira encontrou com antigos amigos na praia
de Ipanema e foi fria com o grupo. Uma das

pessoas que a cumprimentou ficou sem graça
com a falta de receptividade damoça.

Lindsay·Lohan deve
US$ 93 mil de IR
A polêmica Lindsay Lohan tem um novo

problema na Justiça. A atriz estaria devendo
US$ 93mil de imposto de renda, que não
é recolhido desde 2009. Fontes próximas
a atriz disseram que dívida pode ter sido
perdida na recentemudança de equipe
que trata de seus negócios. Lindsay Lohan
é capa de janeiro da revista Playboy e teria
recebido cerca de US$ 1 milhão.

Atriz noivou com

intérprete francês
Aatriz Halle Berry e o intérprete Olivier
Martínez ficaram noivos. Um representante
da joalheriaGurhan disse à revistaPeople que
ele a presenteou comum anel de diamantes e

esmeraldas. Halle Berry o conheceu durante
a filmagem de DarkTide, em 2010. Ela já foi
casada com o jogador de beisebol David
Justice e com o cantorEric Benet.

PREVISÃO DO TEMPO

Cavado traz
chuvaaSC
Por causa da influência de
um cavado, ou seja, de uma
área alongada de baixa

pressão, o Estado tem
uma sexta-feira pautada
pelas nuvens. Há também
chance de chuva com

descargas elétricas: As
temperaturas são estáveis.

.

JARAGUÁ E REGIÃO .

HOJE
MíN: 22°C.
MÁX: 26°C

.� ,�

ti "'4'if, ..
Ensolarado Instável

I. �
" "- �;'

t
,j__j , .) ,

Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado Trovoada

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 23°C

DOMINGO

MíN: 18°C ""'"

MÁX: 230C Ijiij41

SEGUNDA
MíN: 18°C r:

MÁX: 260C �;;i

DIVIRTA-SE

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.

Experiência idiota
o professor havia pedido para que seus alunos apresentassem
trabalhos relacionados à física. Para começar a sequência de
apresentações, um grupo de alunas foi o primeiro a se colocar à frente
da turma. A líder começou a experiência jogando uma lâmpada pela
janela da sala. Após ter jogado a lâmpada, ela disse:
- Pronto, terminamos, professor.
O mestre, atônito, não se conteve e perguntou:
- Posso saber para que serve essa experiência?
Ela, toda animada, respondeu:
- Paramedir a velocidade da luz, professor.

No sábado, a condição de chuva ainda

permanece no amanhecer. Mas, ao
longo dia, o sol volta a aparecer no
Extremo Oeste, Oeste, Meio Oeste
e Planalto e Litoral Sul. Nas demais

regiões, o tempo abre somente à noite.
As temperaturas seguem estáveis e os

ventos sopram de sudeste.

No domingo, o sol brilha novamente
entre nuvens no Extremo Oeste, Oeste
eMeio Oeste. No restante do Estado,
no entanto, as nuvens de chuva ainda

deixam o céu encoberto namadrugada,
manhã e noite. Podem ocorrer descargas
elétricas. Os termômetros registram
temperaturas em elevação.
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A sexta-feira será chuvosa na

cidade. Por Issn, o sol não deve

aparecer, hoje. As temperaturas
ficam entre os 21' e 26'C.
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Desilusões. safadezas
e sobrenomes
Ao retornar de férias recebi alguns amigos para começar

bem o ano de 2012. Todos muito felizes e otimistas... exceto

um. Querido demais pormim, foi com lágrimas nos olhos que
ouvi sua triste histôria do fim do relacionamento... Já sem
lágrimas e com uma pontinha de indignação, ouvi-o falar
sobre como frequentar a "casa das primas"ajudou-o a lidar
com o rompimento. Sem raiva nem dó, eu gargalhei ao ouvi
lo dizer que encontrou pelos ambientes duvidosos amigos
como o Zé da Bicicletaria, o João da Mecânica e o Rui do Gás.
Cadê o sobrenome dessa gente? Só consegui parar de rir muito
tempo depois... Isso me lembra de quando eu era criança
e a vizinhança toda tinha o apelido do negócio com que
trabalhava... é assim mesmo, né?

Fashionrio
Quer ocasião mais perfeita para ver as maiores marcas
desfilando suas coleções do que nas semanas de moda do Rio
e São Paulo? Pois começou nessa semana o Fashion Rio e é
meio impossível não comentar o que rolou. Primeiro que as

grifes nacionais estão cada vez mais ousadas e melhores. E
mesmo sabendo que 0 que conta nos desfiles são as tendências,
tem peças que fazem a gente babar. Cantão foi a marcamais
previsível e ainda assim, perfeita! Herchovitch e Alessa também
estiveram no primeiro dia do Fashion Rio Inverno 2012.

Ecobags. Tanto pelo lado responsável, quanto pela
beleza. Outro dia, quando fui conhecer o novo
atacadão da cidade e paguei R$O,19 por uma sacola
plástica, fiquei pensando que seria legal incentivar
que todos os mercados deixassem de ceder as
famigeradas sacolas de plástico. Ou compra ou leva
a sua ecobag. Seria bacana, né? Todo mundo usando
suas próprias sacolinhas ... Super flash!

ÉATREVA '

,

O reality show Mulheres Ricas; exibido pela Band.
Vai lá uma das cinco riquinhas e diz que se sente

poderosa com uma arma na mão? Se fosse alguém
humilde' seria tachado de fazer apologia ao crime.
E a outra que diz que comprar um jatinho é como

comprar uma saia? Ah vá! Não culpo as madames por
serem ricas, mas por se sujeitarem a escancarar suas

vidas boas para um país de trabalhadores ... Treva!

Truques da moda
Toda mulher tem plena certeza de que para estar bonita

precisa de roupas, sapatos e acessórios bonitos ou novos.
Mas independente da roupa bacana que você vai usar, alguns
truquezinhos podem dar uma incrementada ao look. É o caso das

sobreposições que a gente já tá careca de saber. E mais: brincar de
dar nó nas peças de roupa, usar adereços diferentes no pescoço,
como gravatas, lenços e golas avulsas, abusar nos comprimentos
desiguais ... Ah, tem tanta coisa que dá para inventar! É só ousar...

Dica amaleras
As meninas do blog amaleras.blogspot.com sempre
surpreendendo. Dessa vez levaram mais uma parceria de

peso para o blog: amarca Thais Mello, especialista em moda

praia. Eu entrei na loja on-line (thaismello.tanlup.com) e dei
uma olhadinha nas peças que tem por lá. Devo dizer que são
lindas e caprichadas e eu acho que vocês vão adorar conhecer.
Passem no blog e confiram algumas imagens.

CTRL C + CTRL V

Abrace·alguém
. querido.

TRICOTANDO
• E se hoje é sexta-feira
13 e você é supersticiosa,
fica a dica: tranque-se em
casa, longe do perigo que
ronda a data e deixe que
o gato preto fique lá fora,
a mercê das meninas que
não têm medo de gatos,
sejam eles preto, brancos,
amarelos ... Miau pra
você!

• Semana que vem trago
de volta o espaço DIvã,
com novas perguntinhas.
Temmais coisinhas
diferentes vindo por aí.,
Participações e parcerias
que eu espero que vocês

gostem. Tudo isso já na
próxima coluna. Segurem
o tchan e aguardem, tá?

• Altas horas da noite,
a amiga que estava no

mesmo colchão que
eu questionou minha
vontade de pescar no dia
seguinte: "Jane, quem vai
matar os peixes que você
pegar?". Tadinha, achou
que tinha que abater

.

igual porco ...

•
n

...no teu corpo eu fui
chuva, jeito bom de se

encontrar! E, assim, no
teu gosto eu fui chuva,
jeito bom de se deixar
viver! Nada do que fui
me veste agora. Sou toda
gota, que escorre livre
pelo rosto e só sossega
quando encontra tua
boca ..." (Maria Gadú)
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CRÔNICA

�
O ESPETÁCULO
MAIS TRISTE

DA TERRACHARLES ZIMMERMANH-Ó,

ESCRITOR

17 de dezembro de 1961 foi um dia triste, não
que os outros dias envolvidos em tragédias

tenham sido menos chocantes, mas nesse dia
a tragédia foi em um circo. O Gran Circo Nor

te-Americano, com esse nome "ostentador",
em Niterói, no Rio de Janeiro, pegou fogo em

um incêndio que ceifou a vida de centenas de

pessoas (503 segundo dados oficiais), a maior
parte delas crianças.

Esse é o terna do livro recém lançado 'O

espetáculo mais triste da terra'. Corno ainda
acontece nas tragédias brasileiras,' enquanto
a caridade agia à luz do dia, naquela tarde de
calor excessivo, à noite se movimentavam os

que saqueavam cadáveres ou procuravam de

alguma forma tirar partido, inclusive político,
dessa tragédia. Não foi fácil levantar a memó
ria daqueles dias, conta o autor. Pouco se sabe,
o terna é um tabu e muita gente se esquivava
das perguntas daquela tragédia tão distante.

Depois, disse um cirurgião (Ivo Pintanguy),
empenhar-se afundo no tratamento dos quei
mados. Até então, a cirurgia plástica era consi
derada o ramo fútil da medicina.

E essa história começa pelo fato de que o

Gran Circo Norte-Americano nada tinha de
norte-americano. Pertencia a Danilo Stevano

vich, cuja família até hoje continua no ramo

• circense. Batizou seu estabelecimento de
"norte-americano" porque essa origem seria
sinônimo de qualidade e competência, valores

positivos asso

ciados aos Es
tados Uniaos
desde o fim da
2a Guerra Mun
dial. Não que os

próprios ameri
canos não tives
sem problemas.
Afinal, 1961 não
foi um bom ano

para eles. O as

tronauta sovié
tico Yuri Gaga
rin se tornara

o primeiro ho-
mem a orbitar o

As chamas subiram
com velocidade e

fúria, incríveis e,
como não havia

saída de emergência,
transformaram o circo
em armadilha infernal
para os cerca de três
mil espectadores da

matinê.

planeta no interior de um artefato da indústria

aeroespacial inimiga. Gagarin sustentava que,
vista de fora, a Terra era azul, mas a cor que ti
rava o sono dos americanos era a vermelha, da
ameaça comunista.

Foi pela lona que tudo começou. Quem deu
o aviso foi a trapezista Nena, irmã do dono do
circo, que fazia seu número com dois colegas.
Ela gritou "fogo", senha para a debandada ge
ral. As chamas subiram com velocidade e fúria
incríveis e, corno não havia saída de emergên
cia, transformaram o circo em armadilha in
fernal para os cerca de três mil espectadores
da matinê. De real, sobre o incêndio, sabe-se
que as instalações elétricas eram precárias e

que o principal hospital de Niterói estava em
greve naquele domingo.

JARAGuÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (15h50,
17h40, 19h30 e 21 h20)
• Cine Breithaupt 2
• Gato de Botas - Dub (15h40, 17h30, 19h20 e 21 h1 O)

• Cine Breithaupt 3
• Missão Impossivel- Protocolo Fantasma -

Leg (14h10 e 16h40)
·Imortais - Leg (19h10 e 21h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Alvin e os Esquilos 3 -

Dub (13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30)
• Cine Garten 2
• Gato de Botas - Dub (14h, 15h50, 17h40 e 19h50)
• Um dia - Leg (21 h40)

• Cine Garten 3
• Cavalo de Guerra - Leg (15h, 18h10 e 21h)
• Cine Garten 4
• As Aventuras de Agamennon, o Repórter-
Nac (14h45, 17h, 19h10 e 21h20)
• Cine Garten 5
• A Fera - Leg (13h40)
• Tudo pelo Poder - Leg (17h50)
• Missão Impossivel- Protocolo Fantasma - Leg (15h20,
19h40 e 22h10)
• Cine Garten 6
• O gato de bolas - Dub (13h10 e 15h10)
• Imortais - Dub (17h20)
• Imortais -Ieg (19h20 e 21 h50)
• Cine Mueller 1
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)

• Çine Mueller 2
• Compramos um Zoológico - Dub (13h45 e 16h20) .

• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Dub (18h50 e 21 h30)

• Cine Mueller 3
• O gato de bolas - Dub (13h30 e 15h30)
• Imortais -{jub (17h20, 19h30 e 21 h40)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

NOVELAS

• O gato de botas - Dub (13h1 O e 15h20)
• Imortais - Dub (17h10)
• Imortais - Leg (19h40 e 22h)
• Cine Neumarkt 2
• Alvin e os esquilos 3 - Dub (13h30, 15h30, 17h30,
19h30 e 21 h30)

• Cine Neumarkt 3
• Missão Impossível- Protocolo Fantásma -

Dub (14h e 19h20)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma

Leg (16h40 e 21 h50)

• Cine Neumarkt 4
• CompramoS um Zoólógico - dub (17h20 e 19h50)
• Gato de Bolas - dub (13h45 e 15h40)
• Tudo pelo Poder - Leg (22h10)
• Cine Neumarkt 5
• As Aventuras de Agamennon, o Repórter -

Nac (15h, 17h, 19h e 21h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Cavalo de Guerra-Leg (13h20, 16h10, 18h50 e 21h40)
• Cine Norte Shopping 1 (3d)
·Alvin eosEsquilos3-dub(13h, 15h,
17h, 19h, 21h e 23h35)

• Cine Norte Shopping 2
·As Aventuras de Agamennon, o Repórter-
Nac (13h20, 15h40, 18h1 O, 20h35 e 23h)
• Cíne Norte Shopping 3
·Imortais - Dub (3d) (11h30, 13h50 e 21h20)
• Imortais - Leg (3d) (16h20 e 18h40)

• Cine Norte Shopping 4
• Cavalo de Guerra - Dub (13h10, 16h40, 20h10 e 23h40)
• Cine Norte Shopping 5
• Compramos um Zoológico- Dub (11h20, 13h25 e

19h20)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

dub (16h10 e 22h20)

• Cine Norte Shopping 6
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub (12h, 14h, 16h, 18h e 20h)
• Tudo pelo Poder - Leg (22h)

• Cine Norte Shopping 7
• Gato de Bolas - dub 3d (12h30, 14h30, 16h30, 18h30
e20h30)

• Missão Impossível- Protocolo Fanlasma - Leg (22h30)
�

• FINA ESTAMPA
Crodoaldo cede e afirma q'ue contará à polícia que

Fred se desequilibrou e caiu da escada. Wallace repreen
de Leandro ao ver que ele se abalou por causa de Nanda
e Victor. Paulo conta para Vanessa que proporá que Es
ther fique com 10% da Fio Carioca. Os bombeiros levam
o corpo de Fred e Crodoaldo fica inconsolável. Ferdinand
revela uma tatuagem de escorpião no tornozelo igual à
de Fred. Griselda conta para Renê que Amália está grá
vida e se casará com Rafael. Juan discute com Chiara

por causa de Fábio e Letícia. Renê e Griselda vão buscar
Amália no hospital. Tereza Cristina descobre que Barinski
é o falso investidor do "Brasileiríssimo".

• AQUELE BEIJO
Amália surpreende Brites ao dizer que já sabia que

Sebastião era filho de Laurinda. Maruschka propõe con

tratar Odessa e Marisol. Agenor fala para Bob que mar

cou o casamento com Belezinha. Claudia questiona Vi
cente sobre a anulação do casamento. Lucena descobre
o sexo do bebê e fica tensa quando o médico confirma

que a gravidez está avánçada. Estela descobre que foi
citada como suspeita da morte da antiga patroa na Fran

ça. Sarita. Belezinha constata que íntima desfez o quarto.

• A VIDA DA GENTE
Manuela reage friamente ao comunicado de Ro

drigo. Celina incentiva Lúcio a convidar Laura para sair.

Lourenço tenta reatar com Celina. Sofia descobre que
Ana está dando aula de tênis. Jonas vê a desenvoltura
de Ângela em um restaurante em que ele janta com Cris
e fica desolado com a falta de habilidade da esposa. Ma
nuela fica pensativa depois de ler um e-mail enviado por
Ana. Rodrigo se comove com o amor que Júlia tem por
Manuela. Celina repreende Nanda por ter contado para

Lourenço sobre a gravidez. Ana revela a Eva que conse

guiu um emprego e que vai sair de casa.

• VIDAS EM JOGO

Disfarçado, Cleber conversa com Marcolino. Severino
leva Daniel e Jaqueline, deixando Divina arrasada. No

hospital, Margarida descobre que Valdisnei quebrou a

perna. Regina liga para Elton, que ainda reluta em tentar
sabotar o táxi de Andrea. Francisco diz a Patrícia que per
cebeu o interesse de Marcolino. Andrea chega ao estúdio
de TV, acompanhada de Carlos e alguns seguranças. El
ton observa o táxi, que se dirige até um estacionamento . ./

Lucas chega ao estúdio, mas é barrado na entrada. A en

trevista de Regina e Andrea começa. Cleber assiste pela l1J.

ANIVERSARIANTES
13/1 Gerdalina Richter Orlando Ehmke

Ivete V.Verbinen Osni Wachernhage
Ademir A. Fagundes Ivonete Marquardt Paulo A. Schwirkawski Jr
Adriano Janssen Jaime Hackarth Reni F.Zem
Aline Manerich Jaime Kreutzfeld Rosana Nellmann
Ana C. Etkert Jakeline Saader Seomar Hubner
André R. Picolli Jandira de Medeiros Silvia Persch
Arlindo Welter Jéssica Matuchaki Solange K. Siewerdt
Arnilda Scoz João P. R. da Silva Sueli Schwirkowski
Clovis Gerent Juliana F. De Souza Vilmar L. Scoz
Ederson C. Vigini Kaiany E. Slank Virley S. Suba
EdirKonell Leandro Janssen Wania Hruschela
Erico Eichstadt Maria A. Gomes Wany V. Adriano
Eunice Z. Tomio . Maria de O. Ffreiberguer William Werner '

ÁRIES
Irritar-se com colegas de trabalho
pode trazer problemas. Nos assuntos
do coração, seja flexível: deixe os

acontecimentos seguirem o seu rumo.

TOURO
Melhor você conter a pressa e a

impaciência. Em vez de discutir e iniciar
conflitos, procure aprender com os erros.

Na vida a dois, ajustes serão necessários.

Contenha a sua ímpacíênca diante de

preocupações financeiras. Discutir os
problemas com a pessoa amada será a

melhor saída. Pondere antes de resolver
assunto familiar importante.

CÂNCER
Sua capacidade para observar estará em
alta, mas você correrá o risco de se irritar
com as pequenas tarefas. Com a cara

metade, curta o astraI.cúmplice e romântico.

LEÃO
Pessoas da família podem precisar de
companhia. Lembre-se de que confiança e

carinho são bases sólidas para o amor.

VIRGEM
Mantenha distância de qualquer
discussão. Há risco de dizer coisas das

quais poderá se arrepender. Controle a

impaciência. No amor, é tempo de decidir
o que realmente quer.

LIBRA
A sua missão será mediar conflitos. Dê
assistência a quem precisar de auxílio.
No romance, um toque de carinho vai
intensificar o clima a dois.

ESCORPIÃO
Conflitos não estão descartados e·

eles podem tirár você do sério. Tente
manter a calma e a serenidade. Na

paixão, aproveite para esclarecer as
desconfianças.

SAGITÁRIO
Conflitos não estão descartados, portanto,
mantenha distância de divergências.
Cuidado, pois suas irritações podem
trazer graves consequências ao ambiente
profissional.

CAPRICÓRNIO
Manter a calma diante das situações
será a melhor forma de aproveitar as
oportunidades profissionais. No amor,
procure relaxar mais.

AQUÁRIO
Cuídado com conflitos e discussões no

emprego. No campo afetivo, mantenha
a calma e exercite a compreensão ao

conversar com o par.

PEIXES
Discussões podem durar mais do que o

necessário e gerar aborrecimentos. Por

isso, tenha calma! Quando o assunto é

amor, seja compreensivo e insista no

diálogo.

-�--'--�
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Moa Gonçalves moagonealves@netuno.eom.br

CAPA O jovem empresário Eduardo Fogaça
estampa a capa da Revista Nossa, edição de janeiro

Narombeiras
Com tantos compromissos sociais, familiares e afins , a pernada
acostumada amalhar nas academias arranjou uma nova alternativa
paramanter a silhueta em dia: levantamento de sacolas, brindes
e alongamento na fila das lojas de grife nos shopping de Joinville,
Blumenau e Floripa.A sauna fica por conta do calor da nossa
maravilhosa temperatura de verão.Voltam e contam tudo sorrindo.

Vounãovou!
Com este calor que todomundo adora, até alguns daqueles 'armários'
daPM, que fazem a segurança da orla de Balneário - e que também

,
são filhos de Deus -lavam o estresse e a alma com uma 'loiruda'

estupidamente gelada. Namaior surdina, é claro!

Losa
Mas, e quanto umas se

divertem como podem,
outras, digamos mais
ligadas, estão demáquinas
de calcular em riste

garimpando os melhores

preços. Nestes últimos
dias de férias, milhares de
mommys enchem
as livrarias,
em busca
e materiais
escolares.
Certas elas!

Nemo
Espirituoso sobrinho disse que a

'turminha colorida' aqui da cidade
resolveumudar aTeoria deDarwin.
Agalera tem um novo código, agora,
para batizar quem resolveu sair do
armário. Quando a pessoa assume
de vez, é porque ela 'evoluiu'. Que tal?-

o SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

47 3371-178,0 II,

Que tal?
�cília Konell bem que poderia baixar um decreto para per
Umitir que bares (no Calçadão, principalmente) e alguns res
taurantes da urbesorriso, pudessem colocarmesas e cadeiras nas

calçadas, de sexta a domingo, e em feriados e suas vésperas. Co
merciantes teriam que deixar 1,5 metro da calçada livre para o

pedestre. Pois o verão é uma festa.Não é?

Leitor liel
P leitor fiel de hoje-é o

camaradaAgostinho Fernando
Zimmermann. Ele também

acompanha a coluna todos os
dias para ficar antenado nas
noticias da região.Valeumesmo!

Garage
Beto Fiscal, o que tem a chave,
já está ultimando detalhes

para reabertura da "Garage',
versão 2012. Fontes fidedignas
garantem que pode ser ainda
este mês. Dá-lhe, festa!

Pensando bem...

"Não me alimento de

"quases', não me contento
com ametade. Nunca serei
seumeio amigo ou seumeio
amor." Ou é tudo ou nada!

Onde comer bem em Jaraguá
NaDomini Pizzaria, na Praça deAlimentação do Super
Angeloni. Uma dasmelhores pizzas da cidade.

Pijama
Como diz um amigo: "Não vai sobrar pinto sem fantasia".

Mas, cá entre nós, não é do seu galinheiro, não! É aquele que
você está pensando mesmo. Assustado com os novos índices
da turma que liberou geral a Secretaria da Saúde de Jaraguá
vai abastecer os foliões com preservativos suficientes P?Ia os
quatro dias de folia, semmedo de ser feliz.

LOVE Fernanda Tanner e Cleyton Lescowicz
comemorando dois anos demuito Love

3370-32412

www.imoveiscapital.net

• Convoco meus amigos
e leitores que doem caixas
de leitéLonga Vida para a
família Tonn, acometida
pelo trágico incêndio, no
começo da semana, no
Garibaldi, em Iaraguâ
do Sul. O endereço para
entregá é naRuaMarina
Frutuoso, 810, atrás do
Angeloni Velho. Porfavor,
ajudem!
• JeffersonRafael
Braatz troca idade hoje.
Igualmente o boa gente <

Antonio Roberto Lima, o
CD. Tim tim pra vocês.

• Os amigosMara Schneider
eDiogo Grahl são os novos

noivos da city.A troca de

alianças aconteceu na
virada do ano.

• Silva Lopes prepara os

quitutes para comemorar,
no próximo dia 26 de
janeiro, a idade nova.

• Outro que voltou
"redondo" dá temporada de
fériasfoi Cacá Pavanello.
Quebrou a esteira ou a

gordurinha amais éfruto
demuito cuba libre. Osni
"Calcinha"que o diga.
• Seja solidário, doe sangue!

I

UPPER k\ct�
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" Em breve novfdades: no blog, Não percam!!

cabana
c U L T

.. +com
b ·cu·lt b\ogsPO\.'VWVWrC8 ana "

�At{A?W:�6t\�.u��
� V'ftúe:r.fk",t

Chegou 2012! Segundo entendidos,
o ano derradeirol tlm.

Em dezembro de 2012, coisas acontecerão, slnistro!
Mas enquanto não chega
a hora, vamos nos divertir.

Os bares da cidade já e?tão em pleno vapor. Ueo
8a� London Pub, ESpaço Oca, Madalena, Arriba,

Meu Boteco, Sacramentum Pub!
o biCho ta pegándo e vai ncar melhor, pois, estão

abrindo bares novos com isso as opções aumentam.
Realmente não da pra reclamar, Jaraguá evoluiu

muito no queSito "opções para rurtir a noite", Tem
pra todos os gostos. A dica é rurtir com

responsabilidade e respeito, aí a coisa flúi.

'.Bástou� minLrtínndSde dn.1Va e de oovo a ..hístoffa Sé

��; Alagamentos, ruas interditadas; banancOs caindo, etc,
Será que as�responsáveis não vão fazernada? Se
chover uns 40 mintttos então é aquela dêSgra�. Pessoas
déSabr1gadas> mórtes. Será que nãô há nada'� fazer? Não
acredito que OS órgãos responsáveis não se tU.obílízam.

Alguém tem �ue tiDmar uma providênçia e não é São PedIU,
sãd vocês que térrr o�r e a Vêtl:Ja pra isso, x: não é-só

em Jaragua do Sul hãó,em G,!Jaramlrim ta rolaOOü a
..mesma

cbiSà, Ul11êl diuvínha de rr.... e o�I tem que saírde
can9af ê rid,rulo! Vidas· estão em jogo.

Esse.ano é�.de eleição, � uma 'boa oporfuriiaade de
, oibmrml.ldanças. Opoqer está na nossa mão de novo,

Yarhos usar com sabedoria.

A'J*<1 MAl:>·
Os estúdlos-Abbey ROad dê I..ond:res cfajdiram
aOrir as porta$ 00 SWfO Twot em�mção
ao SêIJ$ 80 anos de�nda..O Studb Two, que
foi usado por Sêatfes e Pínk Floyd, ficar.á aberto
para exibição.ao píblfoo no dia 10 de março.
Os visitantes irão�ar umaâ�ção

audiovisual intitulada "80Anos de GraVações nos
EstLid1óS AbbeyJ�ood(lr que Irá revrsítar a úãjet6rla

,

do estúdIO usando fotciS, firmes e áudíos.
Além de mostrar gravaçõés f�s no estúcfro por
artistas cortjo Beatles e Pínk Floy�t a ,apresentaçãO'

exíbífã osbastídores da produção de trilhas
sonoras de tirmes como Guetra Nas�faS,

HarryPô1:tere Senhor dos Anéis, Equipamentos.
antigos usados nas gravações de faíxas clássicas

também setio apresentados.
Os ingressos para visitaro Studío Two custarão
05 (cerca de R$214), O estúdio ficará aberto no
dia 10 de março e haverão duas apresentações.

Não assista o B8B,

(" AGENDA
./ HOJE - Getelina e Conra - HOUSE MUSIC
Ueo Bar- 23h
./ HOJE - HARD VOLTAGE - AC/DC Cover

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



WANDERLEI PASSOLD,
DIRETOR COII'SELHEIRO DA
CDL DE JARAGUÁ DÓ SUL

ASSOCIATIVISMO PARA
O FORTALECIMENTO
DAS EMPRESAS

PONTO DE 'VISTA

Ter sido presidente da CDL de

Iaraguá do Sul, uma das mais
importantes e representativas
do Estado, foi para mim motivo
de muito orgulho, satisfação e

amadurecimento profissional, .

pois administrar uma entidade
em sua plena maturidade pos
sibilitou a realização de muitos
trabalhos e benefícios para os

Associados e para toda socieda
de jaraguaense.

Os trabalhos de nossa gestão
iniciaram-se com a definição de
um planejamento estratégico. E
com o empenho de uma direto
ria comprometida, onde todos
os diretores assumiram algum
projeto de forma determinante
e com o apoio de urna equipe
de colaboradores extremamente

profissionais e comprometidos,
todos os projetos foram conclu
ídos com êxito.

Dentro de vários projetos
destacamos o fortalecimento da
marca SPC (Serviço de Proteção

ao Crédito) assim como a criação
do SCORE, mais um produto que
proporciona ao lojista tomar sua
decisão com mais segurança na

venda a crédito. Um produto que
analisa mais de 350 variáveis do

comportamento do consumidor.
Criamos a Assessoria de Co

brança, para que os lojistas pos
sam cobrar seus inadimplentes
tendo um retorno de 25% a 30%
dos seus débitos.

Investimos em treinamento

para colaboradores, onde fo
ram qualificados mais de 1.500

profissionais do comércio, com
cursos de liderança, técnicas em

vendas, vitrinismo entre outros.
Além de termos realizado para
um público de 5.688 associados,
13 palestras comministrantes de
renome nacional e internacio

nal, sempre pensando namelho
ria do atendimento aos clientes e

melhorando a rentabilidade dos

lojistas.
Implantação do Estaciona-

menta Rotativo na área central,
depois de alguns anos pleitean
do junto ao poder público muni
cipal, tornando assim um siste
mamoderno e democrático.

Realizamos vários projetos
sociais, como o Recicla CDL,
uma parceria com Fujama, onde
foram arrecadadas mais de 50 to
neladas de lixo eletrônico, dando
o destino correto a esses mate

riais, para preservação do meio

ambiente, além do Brincando no
Bairro e o Pedágio do Brinquedo.

O aumento no número de Aa
saciados - com 834 rio início de
nossa gestão, chegando 1.100, um
crescimento acima de 30 %, o que
comprova a credibilidade que a

CDL tem perante o comércio local.
A reformulação na área ad

ministrativa, com a implantação
de cargos e salários, dando assim
uma dinâmica e eficácia para co
laboradores, melhorando os ser

viços para os associados.

Representamos a CDL de Ia-

REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SAN'L\ CATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHIIl.EWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918 - Thlefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8b30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títu
los abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital
a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibi
lidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazen
do, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao

fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente{s) ou domiciliada{s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a re

ceber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os

arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGI.

Protocolo: 25225 Sacado: DANlELLUClANODREVEci< CPF: 948.431.639-53 Cedente: IMO
BIIlARlA BEM VIVER aDA CNPI: 04.573.125/0001-61 Número do Título: XB2105 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencimento: 10/12/2011 Valor. 718,30 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 25922 Sacado: DWT DO BRASIL FERRAMENTAS lIDA CNPj: 07.204.994/0001-07
Cedente: SHOPINGCOMERCIO DACERAMICACNPj: 10.272.769/0001-12 Número doTítulo:
15967 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: !DIU UNIBANCO
SADataVencimento: 17/12/2011 Valor. 292,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 26086 Sacado: HElMUIH FOSSlLE FIlHO CPF: 936.424.749-34 Cedente: COO
PERATIVA REGIONALAGROPECUARIAVALE DO !DIlA! CNPI: 85.789.782/0001-42 Número
do Título: 00451501 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 29/12/2011 Valor. 89,18 li
quidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26106Sacadb:)CLPINTURASE)ATEAMENTOSlIDA-MECNPI:02.473.951/0001-
03 Cedente: RESICOLOR TIN1l\S E VERNIZES lIDA CNPI: 95.800.637/0001-79 Número do
Título: 0123087111 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 02/01/2012 Valor. 1.454,76
liquidação após a intimação:R$II,60, Condução:R$ 5,00, Díligência:R$23,20, Edital:R$15,00

Protocolo: 25776 Sacado: JUUANAPEREIRAUMACPF: 043.328.329-73 Cedente: 10SEAPA
RECIDO GARCIA DUAIITE ME CNPj: 07:443.741/0001 -96 Número do Título: 471/01 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA -)3AN
COMUI1lPLO DataVencimento: 23/12/2011 Valor. 248,00 liquidação após a intimação: R$.
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 25893 Sacado: UZANDRA APARECIDA DA CRUZ DA SILVEIRA ME CNPI:
13.889.804/0001·35 Cedente: MACOF MODAS E CONFEC LTDA CNPI: 00.068.574/0001-
00 Número do Título: 000536B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/12/2011 Valor: 297,00 Liquidação
após a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 25992 Cedente: GUNAN CONFECÇÕES lIDAME CNPI: 07.127.398/0001-70 Nú
mero do Título: 5001286-03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apiesentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 29/12/2011 Valor.
380,56 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução:R$ 22,76, Diligência: R$ 35,Qü, Edital:
R$15,00

Protocolo: 254l!3 Sacado: MEl1RON MONTAGEM ELEfRO ELEfRONlCA lIDA CNP):
08.769.589/0001-07 Cedente: ATUAL CARGAS TRANSPORTES lIDA CNP): 08.848.231/0001-
61 Número do Título: 0000984957 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 19/12/2011
Valor: 82,61 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 25513 Sacado: NACIONAL PISOS lIDA CNPI: 03.717.556/0001-91 Cedente: DEIJA
INDUSTRIACERAMICASACNPj: 47.595.863/0004-65 Número doTítulo: 0163334-04 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: !DIU UNIBANCO SADataVenci
mento: 09/12/2011 Valor. 231,65 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00,
DilÍgência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 25515 Cedente: DEITA INDUS1RIA CERAMICA SA CNPJ: 47.595.863/0004-65
Número doTítulo: 0155380-05 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: !DIU UNIBANCO SA Data Vencimento: 09/12/2011 Valor: 695,80 liquidação após a

intimação: R$II,60, Condução: R$5,00, Diligência: R$ 23,20,Edital: R$15,00
Protocolo: 25516 Cedente: DEIJA INDUSTRIA CERAMICA SA CNP): 47.595.863/0004-65
Número do Título: 0163332-04 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApre
sentante: !TAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 09/12/2011 Valor: 727,02 liquidação
após a intimação: R$ 11 ,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 25520 Cedente: DEIJA INDUSTRIA CERAMICA SA CNP): 47.595.863/0004-65
Número do Título: 0154942-05 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: fD\.UlJNIBANCO SA Data Vencim ento: 08/12/2011 Valor: 953,44 liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 25555 Cedente: RVGEVAS FOMENTO MERCANTIL lIDACNPj: 05.554.264/0001-
00 Número do Título: X71374-A Espécie: Duplicata de Ven?� Mercantil por Indicação Apre-

sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 21/12/2011
Valor. 408,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00
Protocolo: 25557 Cedente: RVGEVAS FOMENTOMERCANTIL lIDACNP): 05.554.264/0001-
00 Número do Título: X70869-B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 20/12/2011
Valor: 356,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00
Protocolo: 25559 Cedente: RVGEVAS FOMENTO MERCANTIL lIDA CNPJ: 05.554.264/0001-
00 Número do Título: X70062-B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 20/12/2011
Valor: 362,00 liquidação após a intim�ção: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital:R$ 15,00
Protocolo: 25710 Cedente: RVGEVAS FOMENTO MERCANTIL IlDACNPI: 05.554.264/0001-
00 Número do Título: X7164I-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 22/12/2011
Valor: 422,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00
Protocolo: 25711 Cedente: RVGEVAS FOMENTOMERCANTIL lIDA CNP): 05.554.264/0001-
00 Número do Título: X70444-B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 23/12/2011
Valor: 364,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

.

Protocolo: 25759 Cedente: DEITA lNDUS1RIA CERAMICA SA CNPj: 47.595.863/0004-65
Número do Título: 0142804-06 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante:!DIU UNIBANCO SA Data Vencimento: 15/12/2011 Valor. 412,88 liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 25765 Cedente: DEITA INDUS1RIA CERAMICA SA CNPj: 47.595.863/0004-65
Número do :rítulo: 0142803-06.Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante:!DIU UNIBANCO SA DataVencimento: 15112/2011 Valor. Ll20,36 liquidação após a

intimação: R$1I,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 25768 éedente: DEITA INDUSTRIA CERAMICA SA CNPj: 47.595.863/0004-65
Número doTítulo: 0142805-06 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresen
tante:!DIU UNIBANCO SADataVencimento: 15/12/2011 Valor: 1.398,66 liquidação após a
intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 25330 Cedente: RVGEVAS FOMENTO MERCANTIL lIDACNPI: 05.554.264/0001-
00 Número do Título: X71336-A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 27/12/2011
Valor. 393,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00
Protocolo: 25908 Cedente: DEITA INDUSTRIA CERAMICA SA CNPI: 47.595.863/0004-65
Número do Título: 0181166-02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: !DIU UNIBANCO SA DataVencimento: 18112/2011 Valor: 413,66 liquidação após a
intimação: R$I1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 25909 Cedente: DEIJA INDUSTRIA CERAMICA SA CNP): 47.595.863/0004-65
Número do Título: 0181167-02Espécie: Duplicata de VendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: fD\.U UNIBANCO SA Data Vencimento: 18/12/2011 Valor: 492,22 liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 25913 Cedente: DEITA INDUS1RIA CERAMICA SA CNPj: 47.595.863/0004-65
Número do Título: 0181165-02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: !DIU UNlliANCO SA Data Vencimento: 18/12/2011 Valor. 891,11 liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 25924 Cedente: DEIJA INDUS1RIA CERAMICA SA CNPI:· 47.595.863/0004-65
Número doTítulo: 0173775-03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: !DIU UNIBANCO SA DataVencimento: 20/12/2011 Valor. 713,08 liquidação após a
intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 25958 Cedente: RVGEVAS FOMENTOMERCANTIL lIDA CNPI: 05.554.264/0001-
00 Número do Título: X68997-C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 28/12/2011
Valor. 406,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25989 Sacado: PEDRO IVO DA SILVA JUNIOR CPF: 062.847.479-26 Cedente: GO
MES MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA CNPJ: 02.900.946/0001-30 Número do Título: 6Ll
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA .

- AGENCIAGUAP.AMIRlMDãtaVencimento: 29112/2011 Valor. 271,00 liquidação após a in
timação: R$11,60, Condução: R$16,77, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 26133 Sacado: -VOGEL INDUSTRIA E COMERCIO lIDA - EPP CNP):
09.378.760/0001-01 Cedente: SÃo MACRO ItIDUSTRIA E COMERCIO lIDA CNPj:

.

54.022.744/0001-36 Número do Título: 0034602 I Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
03/01/2012 Valor. 567,97 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guaramirim, 13 de janeiro de2012.

CHRISTAINGEHlLLEWAGNER, Interventora

.: li, I

raguá do Sul por três anos junto
ao Conselho Diretor do SPCISC,
avaliando melhorias importan
tes em tecnologia, segurança e

modernidade para o serviço,
Tivemos participações na

grande maioria dos eventos dos
movimentos lojista estadual,
nacional e internacional, como
convenções, feiras; seminários,
buscando informações de ten

dências de mercado, mantendo
a CDL de Iaraguá como uma das
mais participativas dentro do
movimento lojista.

Conquistamos o direito de
sediar a 44a Convenção Estadu
al do Comércio Lojista que será
realizado entre' os dias 24 e 26 de
maio próximo, onde teremos a

participação de 1.300 lojistas de
todo o Estado de Santa Catarina.

Associativismo é a forma
mais inteligente de conquistar
mos nossos interesses como em

presários, Devemos cultivar essa
ideia!

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 11/1, às 10h, a Sra.
Anelia Hofinann, com idade de 74

anos, O sepultamento foi realizado
dia 12/1, às 09h, saindo féretro do
Centro Comunitário Rio da LuzVi

tória, seguindo após para o Cemi
tério do Rio da Luz.

• Faleceu no dia 12/1, às 6h, a

Sra. Maria R. Barreto, com idade
de 103 anos. O sepultamento foi
realizado dia 12/1, às 17h, sain
do féretrq do Capela Mortuária
Maria Leier, seguindo após para,
o Cemitério daVila Lenzi.

IPREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
SANTA CATARINA

EXTRATO DO CONTRATO 175/11

Processo de licitação n? 132/11
Modalidade Tomada de Preço n° 017/11
Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nO

83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 -

Centro, Corupá - Sç.
Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°

03.620.927/0001-12 e inscrição Estadual n", 253.992.443, estabelecida na

. Rua Anélio Niccocelli, 1720, Bairro Figueirinha - CEP 89270-000, Município de

Guaramirim, Estadode Santa Catarina.

Objeto: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por preço global,
em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNITÁRIA entre os lindeiros
dos imóveis e o Município de Corupá, conforme Lei Complementar Municipal
n° 007/2009 e a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A -

BADESC/PRQ/FDM, referente ao contrato de Empréstimo n? 2010090,-das
(RUA 74 - JOSÉ PASQUALlNI compreendendo o trecho da Est OPP até Est,
6 + 0,00), (RUA JOÃO TOZINI compreendendo o trecho da Est OPP até Est

14 + 6,81 m), (RUA KLARA HERMANN compreendendo o trecho da Est OPP
até Est 22+0,00m), (RUA ADELE HERMANN compreendendo o trecho da

Est OPP até Est 11 + O,OOm), (RUA 20 ANO BOM compreendendo o trecho
da Est 20+0,00m. a 36+0,00m e RUA 77 CARLOS EDUARDO WEBER

compreendendo o trecho da Est OPPà 05 + 5,71m) e RUA HELMUTH
ROBERT ROEDER compreendendo o trecho da Est OPP até Est 6 + 0,00
(com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários),
abrangendo uma extensão total de 1622,52 metros, no Município de Corupá,
conforme memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que
fazem parte integrante deste Processo.

Valor do Contrato: R$ 1.248.367,21 (Um Mílhão Duzentos e Quarenta e Oíto Míl
e Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos).
Data da Assinatura: 29/12/2011
Data da Vigência: 29/12/2012

luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão - Registro de Preço 04/2012

Tipo: Menor Preco - por itens

Objeto: AQUISiÇÃO DE GENEROS ALIMENTíCIOS PARA UNIDADES ESCOLARES E

CEI'S DO MUNICIPIO DE GUARAMIRIM.

Entrega dos Envelopes: 25/01/2012 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 25/01/2012 ás 09:15h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28

.

de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h ás 12:00h e das
13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247.
GUARAMIRIM (SC), 11 de Janeiro 2012.

NILSON BYLAARDT

PREFEITO MUNICIPAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RESCISÕES

Seara começa a pagar demitidos
Quitação trabalhista dos 600 funcionários
se estenderá até o início de fevereiro

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

lhadores eram chamados um a um

por uma funcionária da empresa e

conduzidos à sala de rescisões, com
acompanhamento de sindicalistas e
da assessoria jurídica do sindicato.

Apesar do fechamento da unidade
de beneficiamento de frangos, "a fá
bricade produção de rações perma
nece em atividade.

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Alimentação de

Jaraguá do Sul, Valcir Braga Rodri
gues, estima que dos 600 demi
tidos, 80% atuava' na produção e

cerca de 320 vivem em Iaraguá do
Sul. Os demais vinham de muni

cípios de Rio Negrinho, São Bento
do Sul, Ioinville, São Francisco do
Sul, Barra do Sul, Araquari e Barra
Velha, Ele atesta que caldeiristas,
mecânicos e eletricistas foram re

manejados para a Seara Rações,
no mesmo parque fabril. "Os mais

antigos, com 20, 15 e 10 anos de
casa, 60% não têm condições de

conseguir outro trabalho por te
rem lesões sérias. Não procura
vam o médico por medo de serem
demitidos. Estamos fazendo le
vantamento de quantos estão do
entes", diz.

C eiscentos dos 730 demitidos da
Uumdade da Seara/Marfrig de

Iaraguá do Sul, que encerrou suas

atividades em 9 de de.zembro de
2011, começaram a receber as ver
bas rescisórias namanhã de ontem.
As rescisões acontecem na sede do
Sindicato dos Trabalhadores nas In
dústrias da Alimentação de Iaraguá
do Sul, na rua José Emmendoerfer, e
devem se estender até 5 de feverei
ro. Omontante em rescisões giraem
tomo deR$ 740mil.Aunidade tinha
capacidade para beneficiar até 160
mil frangos por dia. O fechamento

atingiu também 198 produtores de
aves da cidade, ex-fornecedores da
unidade.

Na tarde de ontem, o sindicato
informou que foram homologados
38 acertos trabalhistas. Gestantes e

aposentados não apareceram para
o acerto. A previsão é fazer cerca de
60 hómologações por dia e concluir
os pagamentos até 5 de fevereiro.

Por volta das 9h de ontem, a

movimentação era grande dentro e

fora da sede do sindicato. Os traba- Trabalhadores são chamados um a um para homologar as rescisões

Veterano soma 21 anos de dedicação à empresa Apoio jurídico garantido
O advogado Paulo Arrabaça,
explica que também estão sendo
avaliados os casos relacionados a

gestantes, doenças profissionais,
auxílio-doença e acidente de
trabalho. Exemplifica com o caso

de umamulher, recentemente
diagnosticada com câncer em
uma das mamas, que perdeu
o direito ao plano de saúde e

precisa se submeter à cirurgia
com urgência. "Cada caso é um
caso. Estamos aqui para garantir
os direitos dos trabalhadores."
O auxiliar de expedição José
Manoel da Silva, 41, atuava há um
ano e quatro meses no primeiro
turno. Entrou em férias dia 14 de

novembro e foi chamado para
ser comunicado do fechamento
da Seara e receber o salário, de
R$ 855, e o 13° salário. Nascido
em Belo Jardim, região dó Recife

(PE), mora há três anos na
cidade. Antes da Seara, atuava
naAurora. "Trabalho há quatro
anos com expedição. Já tenho
algo em vista", observa, otimista.
A auxiliar de visceração, Maria
Madalena Schlubier Borges, 42,
de Rio Negrinho, somava um ano

e novemeses de casa. Casada e

com três filhos, não esconde sua
preocupação com o desemprego.
"Agora vou procurar emprego em
Rio Negrinho."

O auxiliar de higienização
Brasil Lemes Santos, 68 anos,

aposentado desde 2006, soma

va 21 anos de empresa. Casa
do, com seis filhos e sete netos,
conta que nasceu em Palmeira
das Missões (RS), foi criado em

Barracão (PR) e vive em Iaraguá
do Sul desde 1991. "Me oferece
ram trabalhar em Lapa (PR), mas
como não aceitei, me demiti-

ram", conta. Com uma aposen
tadoria de R$ 1.470, e salário de
R$ 1.190, garante que não pode
deixar de trabalhar. Por sofrer
de doença dermatológica, busca
emprego que não fique sujeito ao

sol e ao calor.
Ele se emociona ao contar a

forma como soube do fechamen
to da unidade. "Chorei, era a mi
nha vida lá dentro", desabafa. O

encerramento das atividades foi
anunciado após o abate do último

frango, às 11h de 9 de dezembro.
"A reação foi muito triste. Foi uma
choradeira lá dentro", recorda.
"Para mim,

-

a empresa foi fecha
da de forma vergonhosa, escon
dendo de todos. Eles deveriam ter

chamado o pessoal antes e comu

nicar, e não dessa forma", lamenta
.

o veterano funcionário.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 3/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: AQUISiÇÃO DE ESPAÇO EM JORNAL PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS,
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 13/1/2012, das 8h ás 11h30 e das 13hOO às 16h
DATA DA ABERTURA: 26/1/201210h,
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n' 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100 �� MARISOL SoA.

-

,ri Companhia Aberta - CVM nº 8486
Mcnsot CNPJ nº 84.429.752/0001-62 - NIRE 42300009351

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ESPECIAL

Isair Moser - Diretor Presidente

\
Tendo em vista a solicitação de acionista titular de, no mínimo, 10% das ações em circulação de emissão
da Marisol SoA. ("Marisol ou Companhia") e em observância ao disposto no artigo 4-A e seus parágrafos da
Lei 6.404n6, convidamos os Senhores Acionistas da Marisol a reunirem-se na sede social da Companhia,
na Rua Bernardo Dornbusch, nº 1300, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), em 30 de janeiro de 2012, às
13:00 horas, para deliberar sobre nova avaliação da Companhia no âmbito da oferta pública de aquisição
de ações em circulação de emissão da Marisol, visando ao cancelamento do seu registro de companhia
aberta ("OPA"), anunciada por seu acionista controlador, devendo observar o disposto no artigo 24, pa
rágrafo 39, da Instrução Normativa CVM nº 361/2002. Informações Adicionais: Todos os documentos e

informações necessários ao exercício do direito de voto pelos acionistas encontram-se à disposição na pá
gina da Comissão de Valores Mobilig,rios (www.cvm.qov.br), BM&FBOVESPA (www.brntbovespa.corn.br)
e da Companhia (www.marisolsa.com.br).nainternet. Documentos exigidos para que os acionistas
sejam admitidos à Assembleia: a) Os acionistas deverão exibir documento de identidade e comprovante
de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição" financeira depositária ou pela entidade de
custódia das ações para comprovar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia; e b) Os
acionistas podem se fazer representar por procurador constituído a menos de 1 (um) ano que seja acionis
ta, administrador da companhia ou advogado e a procuração deve conter os requisitos elencados na Lei
6.404/76 e na Instrução Normativa CVM nº 481/2009,

Jaraguá do Sul (Se), 12 de janeiro de 2012,
Vicente Donini - Presidente do Conselho de Administração

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

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaragua do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N': 4/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM BOMBA DE SUCçÃO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 13/1/2012, das 8h às l1h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 27/1/201214h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n' 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser - Diretor Presidente
, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
•

5
Henrique Porto redacao@avanteesportes.com

Fulsal (1)
Buscando umamaior

transparência em suas ações,
aAssociação deAmigos do
EsporteAmador estudamontar
um Conselho Consultivo.
A ideia é contar com um grupo
de pessoas com influência
na sociedade, para auxiliar
nas tomadas de decisões e na

supervisão dasfinanças.

Umaforma encontrada para que
a comunidade acompanhemais
de perto o trabalho realizado pela
Diretoria, tão questionada desde
a saída da Maluiee.

Vejo com bons olhos a iniciativa,
desde que o Conselho realmente
tenha voz ativa dentro-da
entidade. Caso contrário, sua
função será ilustrativa!

Fa.,saI (2)
AplUterlatmm_tinmJa�otêmko:RenatoVieiraa
JJDIdm'ospJamsdaADJ_�ogmposemapmsm;tauma
seumnamtesdOpla1Hu"seprepmmdopamaSupediga..
Xom,,�Jedgm,,�Jooas,�Cbamto,WiI6an,
ClelJinJmeJmtk_sio05�de2011_

Futsal (3)
O alaMareio negocia sua volta, enquanto se recupera de lesão.

Quem também pode pintar é o experiente Marcos Moraes, que
tem convite para assumir a supervisão da equipe jaraguaense. A
concorrência é grande, já que Santos e Grêmio também negociam
com Marcão. A definição só deve acontecer depois do dia 21,
quándo ele retoma de uma viagem à Eslovênia.:

EcoSport Freestyle 1.615
À VISTA

RS51 ..900

NAS AREIAS DE
BARRA VELHA

VICe-campeã no
ano passado,

a equipe Dutra
volta disputar
otomeiode

Beach Soccer
de Barra Velha

História
Você sabia que o primeiro
Campeonato Varzeano de

Iaraguá do Sul aconteceu
no mês de janeiro?
Foi no longínquo ano de
1978 e contou com 16

equipes. Os jogos foram
realizados no extinto campo
do Figueirense, na Ilha
da Figueira. Na época, a
competição era chamada

Varjão e teve a Gneipel
campeã, ao vencer a
Mecânica Burges por 2 a 1 na
final. Fica o registro, extraído
do livro de Rogério Tomaselli.

Jaraguá Breakers
O Jaraguá Breakers volta aos treinos amanhã. De novidade, a equipe
deve abrir mão de disputar o Campeonato Catarinense e focar

apenas o Torneio Touchdown. "A princípio vamos jogar somente o

Touchdown, pelo tamanho e importância quêa competição terá
neste ano", analisa o atleta e dirigente Everton Gnewuch.
Dennis Prants segue como técnico principal dos 'quebradores'

Arrancadáo

INos dias 21 e 22 acontece em Corupá uma competição de
arrancada. Será na reta em frente à empresa Lunelli Têxtil,
quase na divisa com Iaraguá do Sul. Certamente um evento

diferente, que deve atrair um bom público, já que existem muitos
aficionados por carros na região. Só espero que a empresa
promotora se preocupe com todos-os detalhes de segurança,
não só aos competidores como para todo o público presente.

Ford Kal.01
2012 L'?S�

Entrada de RS 1.000
paga pela Ford

60X DE RS 647.94
TAXA 1.590/0 A.M.

RS 24.500 A VISTA

Promoção "Ford Ka" (válida até 31/01/2012). Novo Ford Ka 1,012012 [cat, KBX2) a partir de R$ 24.500,00 à vista ou financiado com taxa de 1,59% a.m. e 20,84% a.a., com R$1.000,OO de entrada paga pela Ford, exclusivo para
financiamentos através do Programa Ford Credit, e saldo em 60 parcelas de R$ 647,94 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo
de R$ 39.876,40, Custo Efetivo Total (CEl) - calculado na data de 01/12/2011 a partir de 1,83 % a.m. e 24,26% a.a., através do Programa Ford Credito Ford EcoSport FreeStyle 1.612012 (cat. EFA2) a partir de R$ 51.900,00 à
vista. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CEl poderá sofrer
alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas
e no cálculo da CEl) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco BradescoJinanciamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I CARTAo FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até RS 10.000 em descontos na compra: deseu Ford ãro.
C�pttal� R reglOesmetropolitanas: 'i001-48581 O&maIslocalldoKle5: 0800 7224858.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47)3274.2800

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CRIME
?

Registradoprimeiro
homicídio de 2012
Homem é morto a facadas dentro da

própria casa, no bairro Santo Antônio

J.AJUlGuÁ DO �UL
ALEXANDRE PERGER

Oprimeiro homicídio do ano

em Jaraguá do Sul aconteceu
no fim da noite da última quinta
feira. O pedreiro Ioel Lemes, 41

anos, foimorto a facadas dentro
da própria casa, na- rua José Vi-
cenzi, bairro Santo Antônio.

.

A vizinha que mora atrás da
residência chamou os bombei
ros depois de ouvir uma discus
são dentro da casa e, logo após,
ver um corpo caído no chão com
manchas de sangue em volta. Per
to do local do crime foi encontra
da-urna garrafa de cachaça.

O delegado David Queiroz,
responsável pelo caso, abriu in

quérito e afirmou que as teste

munhas começarão a ser ouvidas
\

na manhã de hoje. "Temos uma
linha de investigação e nomes,
mas nada certo por enquanto",
diz o delegado.

Ioelmorava na mesma casa

há três meses e há cerca de oito
dias dois homens pediram para
ficar por uns tempos na resi
dência. De acordo com o mo

torista de ônibus Nelson Alves
Pereira, tio da vítima, um deles
saiu de casa porque brigou com
a mulher e o outro, que estava

na casa no momento do cri

me, começou a trabalhar para
a mesma empreiteira que Ioel,
"Ele aceitou porque tinha um

coração muito bom, não sabia
dizer não", diz o tio.

A namorada de Ioel, Vera Lu
cia Dauer, conta que a vítima

ligou por volta das 20h30 e lhe

'convidou para um churrasco,
Com a recusa, ele teria ligado, às
22h20, para o cunhado, que tam
bém não poderia ir. Depois disso,
entre 22h30 e 23h, Ioel foi assas
sinado.

Para o tio, o principal suspei
to é o homem que trabalhava na
mesma empreiteira de seu so

brinho. "Ele saiu de casa, pediu
para alguém levá-lo no outro

lugar onde morava e contou que
brigou com Ioel e por isso estava

saindo", relata Nelson. De acordo
com os vizinhos, o homem, que
seria natural de Assis Chateau

briand, não foi mais visto pela
região. Uma das últimas pessoas
a ver o possível suspeito-foi Ode
te Pereira de Jesus, ex-mulher
de Iardelino Patrício de Olivei

ra, dono da residência onde o

homem morou antes de ir para
a casa de Ioel. "Eles vieram de
moto aqui e só um voltou, o ou

tro ficou", conta Odete.

·fé. J
. ô.;.·).

.. �. .,

Na frente da casa vazia, tio de Joel Lemes (detalhe) pl'OCUI'a expliçações
.... ."'= "'.""

DELEGACII' DA MULHER

Queiroz assume como interino
Tomou posse untem na Delegacia daMulher, o delegado David
Queiroz, que ficará provisoriamente no cargo até o fim deste
mês. Até lá, .Milena Fátima da Rosa estará apta assumir o cargo.
Os delegados da comarca jaraguaense estão se revezando/na
Delegacia da Mulher desde que o ex-delegado Marco Aurélio
Marcucci foLexonerado do cargo, no dia 13 de outubro do
ano Rassado. Com a..nomêação, David passou a acumular a

Delegac�ada Cornaica e os plantões. "Rprovável que até
.

o 'final.deste mês ela:.assuma", ,acredita pavjd;

Homem é preso em flagrante
depois de estuprarmulher

No início da manhã de on

tem, a Polícia Militar de Jaraguá
do Sul foi acionada por uma mu
lher de 21 anos, vítima de estupro
no bairro João Pessoa. Ao chegar
ao local, os policiais se deparam
com o homem de 33 anos deita
do na cama. Apesar da reação, a
prisão foi feita e o acusado, que
já tem passagens por violência
doméstica, encaminhado a Dele

gacia da Polícia Civil de .Iaraguá
do Sul.

O delegado David Queiroz
autuou o homem em flagrante
e ele já foi conduzido ao Presí
dio Regional de Jaraguá do Sul. A

pena pode ser de seis a dez anos
de detenção. "Pela gravidade do

caso, é provável que o juiz decla
re prisão preventiva', diz.

Aos policiais, a mulher con
tou que o homem entrou em seu

quarto armado de um facão e a

obrigou a manter relações sexu

ais com ele. Assustada e temendo
as ameaças, ela acabou violenta
da. De acordo com o delegado,
a vítima não apresentava sinais
de lesão.pelo corpo. "Ele negou
que teria' abusado dela, mas ela
trouxe testemunhas e acabei
confiando na palavra da vítima',
explica David.

Apontamento: 198696/2012 Sacado: ADIlSON APARECIDO GUTIERRFS ME

Endereço:AY.PREF.WAWEMARGRUBBA2727 . JABAGUADO SUL·SC· CEP:
89256-501 Credor. ORBHES f.SPUMAS E COLCHOES=A Portador: - Es

pécie: DMI· Ns Ilrulo: 616Z=B· Motivo: falta de pagamentoValor: R$338,25
. Data para pagamento: ]8/01/2012· Valor total a pagar R$412,75 Descrição
dos valores: Válordo título: R$338,25· Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$Il,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 197068/2011 Sacado: ADLIN PlASTICOS =A Endereço: R
GOlAS 176 . JABAGUA DO SUL - CEP: Credor: OPERACIONAL ENG E CO·
MERCIO LlD Portador: . Espécie: DMI . N° Título: NE177/178 . Motivo: falta
de pagamentoValor: R$17.136,57 - Data para pagamento: 18/01/2012- Valor
total a pagarR$17.284,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 17.136,57
. Iuros: R$ 74,25 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 196893/2011 Sacado: ANDERSON FABIANO SCHMIIT . ME

Endereço: RUA JOSE l1HEODClRO RIBEIRO 3867 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89258-001 Credor: DJ COMUNTCACOES EEXPWRACAO DE SERVlCOS Por
tador: - Espécie: I{MI- N° Título: 0000092402 . Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 300,00 . Data para pagamento: 18/01/2012- Valor total a pagar
R$373,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 2,80
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$14,99

Apontamento: 198666/2012 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC DA lNF
=A Endereço: RUA PRI'.SIDENTE EPl1l\CIO PESSOA 1329 . jeragué do
Sul-SC - CEI': 8925l-l00 Credor. DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO DE
SERVlCOS Portador.- Espécie:DMI- N°Titulo: 0000103506 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 1.965,00 - Data para pagamento: 18/01/2012· Valor total
a pagarR$2.049,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.965,00 - Juros:
R$17,03 Emolwnentos: R$ 11 ,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20'· Diligência: R$ 9,96

EDI1l\L DE INTIMAÇÃO - REPl)BLICAFEDERATIVADO BRASIL
ES1ADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço-Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro - 89251-201- JABAGUA 00 SUL- SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700
Tabelionato 6riesbach

Notas e Protesto

EDID\LDE INTIMAÇÃODEPROIESID ,

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, e/co artigo 995 do código de Nocmas
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 PROIESTO:

pécie: DMI- N° Titulo: 6767=A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 245,81
-

"Data para pagamento: 18/0.1/2012· Valor total a pagar R$320,22 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 245,81- Jums: R$ 0,24Emolumentos: R$Il,60·
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70·
Diligência: R$14,99

. Apontamento: 198751/2012 Sacado: ADIlSON APAREODO GUTIERRFS ME

Endereço: AY.PREF.WAWEMAR GRUBBA2727 - JABAGUADO SUL-Se - CEP:
89256-501.Credor: ORBliES f.SPUMAS E COLCHOES =A Portador. - Es-

Apontamento: 196816/2011 Sacado: ANDERSON FABIANO SCHMITI - ME

Endereço: RUA JOSE l1HEODORO RIBEIRO 3867 - Iaraguã do Sul·SC - CEP:
89258·001 Credor. DJ COMUNlCACOES E EXPWRACAO DESER\�COS Por
tador: -' Espécie: DMI - N° Titulo: 0000080101 . Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 300,00 - Data para pagamento: 18/01/2012· Valor total a pagar
R$373,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300.00 - Juros: R$ 2,60

Apontamento: 197572/2011 Sacado: ANDERSON FABIANO SCHMlTI - ME

Endereço: RUA JOSE THEODORO RlBEillO 3867 . jaraguã do Sul-Sô - CEP:
89258·001 Credor: DJ COMUNTCACOES E EXP DE SER RAD lIDA Portador:
- Espécie:DMI· N°Titulo: 0000058401 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
500,00 - Data para pagamento: 18/01/2012- Valor total a pagar R$575,30 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 500,00· Juros: R$ 4,68 Emolwnentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução:R$ 21,70 . Diligência: R$14,99

Apontamento: 198070/2012 Sacado: CADOL AUTOMACOES =A·ME
.

Endereço: RUA MARCOS EMlLIO VEREINNEI'! 115 - Iaraguã do Sul·SC
. CEP: 89254-840 Credor: SAFE1YVILLE COM E I A LTDA ME Portador:
. Espécie: DMI - N° TiMO: 000000173 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 716,10 . Data para pagamento: 18/0112012-Valor total a pagarR$816,41
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 716,10 - Juros: R$ 24,58 Erholu
mentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20· Dili
gência: R$17,83

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apontamento: 197367/2011 Sacado: CAT CONFECCOES lIDA Endereço:
RUAALVIN CARlDS KRUEGER 539 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-370 Cre- ,

dor: DU PNEUS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Tirulo: 977001 - Motivo:
falta depagamentoValor. R$355,00 - Data para pagamento: 18/0112012-Valor
total a pagarR$434,74Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 355,00 - Juros:
R$ 3,78 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 198479/2012 Sacado: CELESTE NART Endereço: RUA BER
NARDO DORNEUSCH 1001 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: COOPERA
TNAREGIONALAGROPECUARlAVALEDO !TAJA! Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulor 01799601- Motivo: falta de pagamentoValor. R$258,1O - Data para
pagamento: 18/0112012- Valor total a pagar R$331,57 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 258,10 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20- Diligência: R$14,71

Apontamento: 197655/2011 Sacado: COMVARDECOSMETICOS FACECOR
POlIDA Endereço: JORGECZERNIEWICZ 590 SALA03- CZERNIEWICZ- JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: DICAS INDUSTRIA E COMER
CIODE COSMETICOS Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: l.oo2-A - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 1.369,64 - Data para pagamento: 18/0112012-Va
lor total apagarR$1.444,55Descrição dos valores: Valor do título:R$1_369,64 -

Juros: R$ 5,02 Emolumentos:R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$21,70 - Diligência:R$14,24

Apontamento: 198036/2012 Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLE
DU SOL Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 521 - Iaraguá do Sul-SC
- CEP: 89253-100 Credor: FND TRANSPORTE RODOVIARIO lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: FN207339-1 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 476,14 - Data para pagamento: 18/0112012- Valor-total a pagar R$550,97
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 476,14 - Juros: R$ 2,22Emolumentos:
R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$14,71

Apontamento: 197322/2011 Sacado: CONFECCOES DESll\QUE lIDA ME

Endereço: RUA ALVlNO SIEIN 530 - SAO LUIZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
- Credor: INFOSOFT SISTEMAS lIDA EPP Portador: - Espécie: DMI _ N°
TItulo: 5OO1176-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 279,00 - Data para
pagamento: 18/0112012- Valor total a pagar R$349,54 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 279,00 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$23,IO Condução: R$21,70- Diligência: R$14,24

Apontamento: 198358/2012 Sacado: CONFECCOES DESll\QUE lIDA ME

Endereço: RUA ALVlNO STEIN 530 - SAO LUIZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
- Credor. HACO ETIQUETAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
02251051- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 360,82 - Data para pagamen
to: 18/01/2012- Valor total a pagar R$434,75 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 360,82 - Juros: R$ 1,32 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 198359/2012 Sacado: CONFECCOES DESll\QUE lIDA ME

Endereço: RUA ALVlNO SI'EIN 530 - SAO LUIZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
- Credor. HACO ETIQUETAS lIDA Portador. - Espécie: DMI - N° Titulo:
02246471 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9Q3,50 - Data para pagamen
to: 18/01/2012-Valor total a pagar R$979,72 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 903,50 - Juros: R$ 3,61 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital:R$
23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 197085/2011 Sacado:D PRAMALHAS lIDA Endereço: RJOSE
THEODORO RlBEffiO 1061- jeraguã do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: ER
MENEGIlDOWILBElIT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1328 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 873,66 - Data para pagamento: 18/01/2012-Valor
total a pagarR$948,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 873,66 - Juros:
R$ 4,07 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 198356/2012 Sacado: DAMAMYTEXTIL lIDAME Endereço:
RUAFERDINANDO PRADI440 - Iaraguã do Sul-SC - CEPo 89251-580 Credor.
PACIF CROSS IMPOR1i\CAO EEXPOR1i\CAO lIDA Portador: - Espécie:DMI
- N'Tltulc: 2449002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$128,23 - Data para
pagamento: 18/0112012- Valor total a pagar R$196,56 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 128,23 - Juros: R$ 0,47 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 198514/2012 Sacado: DANlELLE CRISTINA GROSSL Ende
reço: RUA ALBINO f-ACHlNI 142 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEPo 89259-060
Credor: MAJOKA UNIFORMES IND COM LTIJA Portador: - Espécie: DMI -

N'Titulo: 29962/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 469,00 - Data para
pagamento: 18/01/2012- Valor total a pagar R$533,57 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 469,00 - Juros: R$I,40Emolumentos: R$I1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência:R$ 5,27

Apontamento: 198346/2012 Sacado: DEONlSIA RADUENZ ZANDONA! En_

dereço: RUA ALFRlIDO HANEMANN,120 - BARRA DO RIO CERRO - Jaraguá
do Sul-Se - CEP: 89260-570 Credor: coor DE ECON E CREDITO MUfUO
DOS Portador. HUANGSANYlH-MEEspécie:DMI - N'Titulo: 00054 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 81,32 - Data para pagamento: 18/01/2012- Valor
total a pagar R$I60,39 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 81,32 - Juros:
R$ 0,21 Emolumentos. R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$20,96 '

Apontamento: 197652/2011 Sacado: DIFAC COM DE FERRAMEN1l\S ITDA
Endereço: RUA DONAANTONIA 441 - JARAGUA DO SUL-Se - CEP: 89252-
210 Credor.WIllESILFER COM FERRAMEN1l\S P/MADElRAlJ' Portador: -.
Espécie: DMI - N'Titulo: 418/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$120,00

_
- Data para pagamento: 18/0112012- Valor total a pagar R$185,75 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$120,00 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$10,85-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$ 9,66

Apontamento: 197395/2011 Sacado: DIFAC COM. DE FERRAMEN1i\S lIDA
Endereço: RUA DONAANTONlA441 APTO 01- NOVABRASillA - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor:WIllESlLFER COM FERRAMEN1l\S P/
MADEffiALT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 404/001 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 530,00 - Data para pagamento: 18/01/2012- Valor total
a pagar R$600,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 530,00 - Juros: R$
0,70Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$14;24

'

Apontamento: 197343/2011 Sacado: EDITORADlARIO DOVALE lIDA Ende
reço: RUA LOURENCO KANZLER 832 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-
240 Credor: RES ADM E COBRANCAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 8200268391 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 990,00 - Data para
pagamento: 18/0112012-Valor total a pagarR$1.072,61 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 990,00 - Juros: R$ 8,91 Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$21,70- Diligência: R$18,05

Apontamento: 198089/2012 Sacado: EDNALDO ANTONIO VELASQUE En

dereço: RUA FRANCISCO DUfRA, 560 - jaragua do Sul-SC - CEPo 89255-803
Credor: INFRASUL - INFRAESTRUfURA E EMPREENDIMENT Portador:
- Espécie: DMJ - N°Titulo: 0186757007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
97,75 - Data para pagamento: 18/0112012- Valor total a pagar R$177,35 Des

crição dos valores: Valor do titulo: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,74 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 197668/2011 Sacado: ELIAN 1ND TEXTIL lIDA Endereço: R
MANOEL FCO DA COS1i\ 215 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP 89257-000 Cre
dor. E RMAfHIASME Portador: - Espécie: DMJ - W TItulo: DF 238 - Motivo:
falta depagamentoValor. R$ 1.687,00 - Data parapagamento: 18/0112012-Va
lor total a pagarR$1.772,51 Descrição dos valores: Valor do título:R$ 1.687,00-
Juros: R$ 9,55 Emolumentos:R$'10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 197830/2011 Sacado: ELIAN INDUSTRIATEXTIL lJ'DA Ende

reço:RUAMANOELFRANCISCODACOS1i\18oo-CEP: - Credor.MAJULE
TEXTIL lIDA Portador. - Espécie: Dtvrr - N°TItulo: NFOO848I-I- Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.417,77 - Data para pagamento: 18/0112012- Valor
total a pagar R$1.5oo,Q5 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.417,77 -

'Juros: R$ 3,30Emolumentos: R$10,65 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$23,33

Apontamento: 197285/2011 Sacado: ENGELAST lJ'DA EPP Endereço: RUA
CAMPO ALEGRE 83 - IlHA DA FIGUEffiA - Jaragtiá do Sul-SC - CEP: 89258-
100 Credor. FIOfEX INDUSTRJL S A Portador. - Espécie: DMJ - W TItulo:
00916103 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$12.449,85 - Data para paga
mento: 18/01/2012-Valor total a pagarR$12.574,43 Descriçãodos valores: Va
lor do título: R$12.449!85 - Juros: R$ 53,94 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação

.

edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 197287/2011 Sacado: ENGELAST lIDA EPP Endereço: RUA
CAMPO ALEGRE 83 -ILHADA FIGUEffiA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-
100 Credor. FIOfEX INDUSTRJL S A Portador. - Espécie: DMI - W TItulo:
00916102 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$12.449,85 - Data para paga
mento: 18/01/2012-Valor total a pagarR$12.574,43 Descrição dos valores: Va
lordo título:R$12.449,85 - Juros: R$ 53,94 Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99 ,

Apontamento: 197268/2011 Sacado: ENGELAST lIDA EPP Endereço: RUA
CAMPO ALEGRE 83 - ILHA DA FIGUEffiA - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-
100 Credor: FIOfEX INDUSTRJL S A Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
00916101 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 12.449,84 - Data para paga
mento: 18/01/2012- Valor total a pagarR$12.574,42 Descrição dos valores: Va
lordo título: R$12.449,84 - Juros: R$ 53,94 Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edital: R$23,IO Condução: R$21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 196980/2011 Sacado: ESTEVAO PACHECO Endereço: RUA
HlLDA FRJEDEL LAFIN 544 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-275 Credor.
BANCO FICSA SA Portador. - Espécie: CBI - N'Titulo: 998080698-9 - Motivo:
faltade pagamentoValor: R$ 4.256,73 - Data parapagamento: 18/0112012-Va
lor total a pagar R$6.073,28 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 4.256,73
- Juros: R$ 1.725,39 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$21,70- Diligência: R$35,51

Apontamento: 198727/2012 Sacado: FlllPE BOLDO Endereço: EXP ANTO
NIO CARlDS FERREffiA 224 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Credor:
MAURIK COSMETICOS lIDA ME Portador.' Espécie: DMJ - N° TItulo:
056987/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 375,00 - Data para paga
mento: 18/01/2012-Valor total a pagarR$443,73 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 375,00 - Juros: R$ 0,87 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 198781/2012 Sacado: FLORICUlTURAMIKA lIDAME Ende
reço: RUA PRES.EP!TACIO PESSOA 763 - JARAGUADO SUL - CEP: 89251-100
Credor: GUilHERME MOITA DE OUVEffiA Portador: - Bspéde: DMI - W
TItulo: 3242-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 298,00 - Data para paga
mento: 18/0112012-Valor total a pagarR$367,94 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 298,00 - Juros: R$ 2,08 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 198516/�012 Sacado: FRANCIELLE BUZZI Endereço: RUA
JOAO CARlDS STEIN 307APf 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:89253-350 Credor.
VALDOCI HASS ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 29857-2 - Motivo:
falta depagamentoValor: R$250,00 - Data para pagamento: 18/01/2012-Valor
total apagarR$323,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros:
R$ 1,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20- Diligência: R$14,71

Apontamento: 198098/2012 Sacado: FRANCISCO CARLOS FARIAS Endere
ço: RUA FRANCISCO DUfRA, 410 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-803
Credor: INFRASUL - INFRAESTRUfURA E EMPREENDIMENT Portador.
- Espécie: DMI - N° Titulo: 0186784007 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
162.44 - Data para pagamento: 18/0112012-Valor total a pagarR$242,54 Des
crição dos valores: Valor do título: R$162,44 - Juros: R$I,24Emolumentos: R$.
11,60 - Publicação edital: R$ 23;10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 198701/2012 Sacado: ISRAELADAMCESKIME Endereço: RUA
MARCIOPIMENTELI036- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89257-760 Credor. ffiMA
OS MOLON LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 036188/1 - Motívo.;
falta de pagamentoValor. R$ 527,78 - Data para pagamento: 18/01/2012-Valor
total a pagarR$611,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 527,78 - Juros:
R$ 1,40 Emolumentos: R$ 11,50 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 198088/2012 Sacado:NOZOTTO Endereço: RUAFRANCISCO
. DUfRA, 80 - AMIZADE - Jaraguá do Sul-Se - CEpo 89253-080 Credor: INFRA
SUL - INFRAESTRUfURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI -

N°TItulo: 0186802007 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 97,75 - Data para
pagamento: 18/01/2012- Valor total a pagar R$I77,35 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,74 'Emolumentos: R$I1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 197847/2011 Sacado: J C!PRJÁNI ADM DE BENS lJ'DA En

dereço: RUA VERA FISCHER, 212 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-430 Credor. MARClOlNGO MILCKE - ÉPP Portador: - Espécie: DMI -

N°Titulo: 2947 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 300,46 - Data para paga
mento: 18/0112012-Valor total a pagar R$366,37 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 300,46 - Juros: R$ 0,60Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital:
R$23,10 Condução:R$21,70 - Diligência: R$9,66

Apontamento:'19845112012 Sacado: J PFIZER COM E REPRESEN1i\COES
lIDA Endereço: RCELPROCOPIO GOMES DE OLNElRA 177 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Credor: GUMZ CON1i\BlUDADE E CONSUlTORIA EM
PRESA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 9200082612 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 830,00 - Data para pagamento: 18/0112012- Valor total
a pagar R$699,75Descrição dos valores: Valor do título: R$ 630,00 - Juros: R$
1,89 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 197711/2011 Sacado: JANDffiDIAS &ClAlIDAME 'Endereço:
RUA BERTHAWEEGE 3514 - BARRADO RIO CERRO - JARAGUADO SUL-SC
- CEP: 89260-500 Credor: OESACOM E E REPRES lIDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 2112098U - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 227,71 - Data

para pagamento: 18/0112012-Valor total a pagarR$262,49Descrição dos valo
res: Valor do titulo: R$ 227,71- Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$IO,85 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 198653/2012 Sacado: JARAGUA CARGO LOGISTICAETRANS
POlITESa Endereço: RUA GUS1i\VO FRJEDMANN 61 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89256-190 Credor: DE NlGRIS DISTRIBUIDORADEVEICULOS lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0201690202 - Motivo: falta de pagamen
to Valor. R$ 414,37 - Data para pagamento: 18/01/2012- Valor total a pagar
R$490,75 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 414,37 - JlUOS: R$ 2,21
Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$16,27

Apontamento: 197109/2011 Sacado: JEN1FFER MARCELINO RAMOS Ende
reço: RUA HlLDA FRJEDEL LAFIN 216 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-275
Credor: CENTRO FORM COND LES ll'DA EPP Portador. - Espécie: DMI- N°
Titulo: 29124 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 206,25 - Data para paga
mento: 18/01/2012-Valor total a pagarR$300,16 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 206,25 - Juros: R$ 2,75 Emolumentos; R$10,85 - Publicação edital:

.

R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 35,51

Apontamento: 197392/2011 Sacado: JLREMPREENDIMENTOS EPARTIClPA
COES LTDA Endereço: SEME MKITAR 97 - CZERNlEWICZ - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-410 Credor:VIDRACARlAPRJMOS lIDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Tltulo: P11158 A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 817,50 - Data

para pagamento: 18/0112012- Valor total a pagarR$889,57 Descrição dos valo
res: Valor do titulo:R$ 817,50 - Juros: R$2,18 'Emolumentos: R$10,85 - Publica
ção edital: R$·23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 198563/2012 Sacado: KASADESIGN COMDE MOVEISE DEC
lIDA Endereçq: AVGETUliOVARGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cre
dor: GREBEL MOVEIS lIDA Portador. - Espécie: DMJ - N'Titulo: 00001811-
3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 865,26 - Data para pagamento:
18/01/2012-Valor total apagarR$976,91 Descrição dosvalores: Valor do titulo:
R$ 885,26 - Juros: R$ 2,30 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 198430/2012 Sacado: KÁSA DESIGN COM DE MOVEIS E DE
CORACOESL Endereço:AVGETUliOVAAGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-
000 Credor. HAF &MANMOVEIS lJ'DA Portador: - Espécie: DMJ - W Titulo:
1709C - Motivo: falta de págamentoValor: R$ Ll50,05 - Data para pagamento:
18/0112012- Valor total a pagarR$1.264,38 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ Ll50,05 - Juros: R$ 4,98 Emolumentos:R$1I,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 19885112012 Sacado: KASA DESIGNE COM. MOY.DEC. lIDA
Endereço: AVGETUliOVARGAS 5 SALA I E 2 - CORUPA-SC - eEP: 89278-000
Credor: INDONESIA COMERCIO DE ARTESANATOS lIDA-ME Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 93-NOI - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
555,83 - Data para pagamento: 18/0112012-Valor total a pagar R$666,1O Des-

crição dos valores: Valor do título: R$ 555,83 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 198343/2012 Sacado: LlLlAN LEHMERT Endereço: RUAOU
VIO DOMINGOS BRUGNAGO SOl VILA NOVA - JARAGUA DO SUL - CEP:
Credor: OESA COM E E REPRES lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
2119456U - Motivo: faltade pagamentoValor: R$223,52 - Data para pagamen
to: 18/0112012- Valor total a pagar R$287,65 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 223,52 - Juros: R$ 0,96 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital; R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 198433/2012 Sacado: UON COM. DE MA'f. DE CONSTRAO
lIDAEPP Endereço: RALVIN KOCH,1559 - TRF.S RIOS DO SUL - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: COMERCIO E TRANSPOlITES MASONDA
lIDA Portador. - Espécie: DMJ - N° TItulo: 002385-F - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 1.699,02 - Data para pagamento: 18/0112012- Valor total a
pagar R$1.788,36 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.699,02 - Juros:
R$ 7,36 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 19883112012 Sacado: UON COM.MA'f.DE CONSTlIDA EPP
Endereço: RUA ALVIN KOCH 1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210
Credor: OESA COM E REPRES lIDA Portador. - Espécie: DMI - W TItulo:
2129393U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.226,82 - Data para paga
mento: 18/01/2012- Valor total a pagar R$2.316,96 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 2.226,82 - Juros: R$ 8,16 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 198802/2012 Sacado: UON COMERCIO DETIN1i\S E FERRA
GENS lIDA Endereço: RUAALVINKOCH 1559 - TRF.S RIOSDO SUL - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-810Credor: COMERCIO ETRANSPOlITES MASONDA
lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: oo2385-G - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 1.669,03 - Data para pagamento: 18/0112012- Valor total a
pagar R$1.751,32 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.669,03 - Juros:
R$ 5,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 19,39

.

Apontamento: 198339/2012 Sacado: LOJADE ROUPASVAES lIDA Endereço:
RUAWAlIERMARQUARDTI55SALA 13-JaraguádoSul-SC-CEP:89259-700
Credor: FLOC TEXTIL INDUSTRIA E COM lJ'DA Portador. - Espécie: DMJ -

N°Titulo: 000002446 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 680,60 - Data para
pagamento: 18/0112012- Valor total a pagar R$745,58 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 680,60 - Juros: R$I,81 Emolumentos: R$II,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento, 198517/2012 Sacado: LOJA DE ROUPAS VAES lIDA ME En

dereço: RUAWAll'ER MARQUARDT 155 SALA 13 - laraguã do Sul-SC - CEPo
89259-700 Credor: CORTE FINO CONFEÇCOES lJ'DA Portador. - Espécie:
DMI - N° TItulo: E01353/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 859,28 -

Data para pagamento: 18/0112012-Valor total a pagarR$924,74 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 859,28 - Juros: R$ 2,29 Emolumentos:R$II,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 198532/2012 Sacado: LUClANA LOUBE Endereço: RUAWOL
FGANGWEEGE 1757 - Iaraguá do Sul-SC - CEPo 89262-000Credor:!PAF INS
TITUTODEPSlCOLOGIAAPUCADAEFORMACAO -Portador; - Espécie:DMI
- W Titulo: 28105 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 480,00 - Data para
pagamento: 18/0112012- Valor total a pagar R$566,03 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 480,00 - Juros: R$ 4,80 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Conduçã?: R$ 23,20 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 198697/2012 Sacado: MARCONDES DI! ALEN"CAR POLZIN
ME Endereço: RUA AFONSO BARfEL 233 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89256-100 Credor. FERRAMEN'DIS GERAIS COMERCIO E 1MP0Rll\CAO S A
Portador: - Espécie: DMI - W TItulo: 214931-30 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 5.339,10 - Data para pagamento: 18/01/2012- Valor total a pagar
,R$5.417,04 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 5.339,10 - Juros: R$ 5,33
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 14,71

Apontamento: 198046/2012 Sacado: MARlAAllCEDASILVABOTT Endereço:
RUAGOIAS 39 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-310 Credor: MARCOSANElRE
FAGUNDES Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 001420203 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 2.232,00 - Data para pagamento: 18/01/2012- Valor total
a pagar R$2.320,45 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.232,00 - Juros:
R$I1,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência:R$18,65

Apontamento: 198509/2012 Sacado: MARLEIAPARECIDADELFES Endereço:
FREDERICO TODT 590 - AMIZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:
RJMENACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO lIDA Portador: - Espécie: NF
- N° TItulo: S/N - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.090,00 - Data para
pagamento: 18/01/2012- Valor total a pagar R$2.207,17Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 2.090,00 - Juros: R$ 38,31 'Emolumentos: R$ 11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 198537/2012 Sacado: MARLETE MARQUES CANDIDO DA
ROCHA Endereço: RUA INGOLD BUETIGEN, 26 - RIO DALUZ - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89264-210 Credor. MARIA ADELAIDE FLORES ME Portador.
- Espécie:DMI - N'Título: 92061-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 56,73 '

Data para pagamento: 18/0112012-Valor total a pagar R$-J35,89Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 56,73 - Juros: R$ 0,30Emolumentos: R$I1,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -Diligência: R$ 20,96
-

Apontamento: 198354/2012 Sacado:MffiCEAMIRANDAROCHAME Endere
ço: RPASTORALBElIT SCHNillDER 759 SL 01 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89260-300 Credor: COOP ECON CllED MUfUO FAB CALC NOVA SERRANA
lJ'DA Portador. LUClANADESOUZ Espécie:DMI - N'Titulo: 000286/1 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 838,60 - Data para pagamento: 18/0112012-
Valor total a pagarR$920,53 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 838,60 -

Juros: R$ 3,07Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 197148/2011 Sacado: MOVEIS SPEZIA lIDA Endereço: PAS
TOR ALBElITO SCHNillDER FUNDOS 2394 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89260-300 Credor: AFlACAO DE FERRAMEN'DIS G G lIDA Portador: - Espé
cie:DMI - N°Titulo: 3080 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$195,00 - Data

para pagamento: 18/01/2012-Valor total a pagarR$272,00Descrição dos valo
res: Valor do titulo: R$195,00 - Juros: R$I,04Emolumentos:R$IO,85 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196983/2011 Sacado: ODAlR BUENO KLAUMANN Endereço:
RUA TERCIUO DEMARCHl53 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor:
BVFINANCEffiAS/ACFI Portador. - Espécie: CBI- N°Titulo: 131032988 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 674,18 - Data para pagamento: 18/01/2012-
Valor total a pagar R$898,15 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 674,18
- Juros: R$127,42'Enlolumentos: R$10,85 - Publicação edital:R$23,10 Condu
ção: R$ 21,70 - Diligência: R$ 40,90

Apontamento: 198091/2012 Sacado: PAULOAn'ESTENORlO Endereço: RUA
FRANCISCO DUfRA, 170 - �E - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-603
Credor. INFRASUL - INFRAESTRUfURA E EMPREENDIMENT Portador:
Espécie: DMI - W TItulo: 0186772007 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
97,75 - Data para pagamento: 18/0112012- Valor total a pagar R$177,35 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,74 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 197389/2011 Sacado: POUSUL - INDUSTRIA ME1i\LURGI
CA LTDA Endereço: AVPREFElTOWALDEMAR GRUBBA 4587 - jARAGUA
DO SUL - CEP: Credor: DIFUSO - DlSTRlB DE PARAFUSOS EWALD L
Portador: - Espécie: DMI - W TItulo: 25553 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 18,72 - Data para pagamento: 18/0112012- Valor total a pagar
R$93,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 18,72 - Juros: R$ 0,05
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 18,79

Apontamento: 197189/2011 Sacado: POUSUL INDUSTRIA DE MAQUINAS
Endereço: AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 4577 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89256-502 Credor: BONFIGUOU REDUTORES DO BRASI Portador.
- Espécie: DMJ - N° Titulo: 0000984901 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 578,00 - Data para pagamento: 18/01/2012-Valor total a pagar R$651,98
Descrição dosvalores: Valor do titulo: R$ 578,00 - Juros:R$ 8,67Emolumentos:
R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 198389/2012 Sacado: PRE MOLDADOS AGHA lJ'DA Endere-

ço: ELAIDATEREZA HANEMANN 120 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-
970 Credor. ES GUINDASTES lJ'DAME Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo:
207 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 573,34 - Data para pagamento:
18/0112012-Valor total apagarR$854,68Descrição dosvalores: Valor do titulo:
R$ 573,34 - Juros: R$ 2,48 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 197818/2011 Sacado: PREMIER INCORPORADORA lIDA En
dereço: RUA CEZARE VALENTINE 265 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-193
Credor: RVGEVAS FOMENTOMERCANTIL lIDA Portador. MR IND E COM
DE MATER Espécie:DMI - N°TItulo: 5938551- Motivo: falta de pagamentoVa
lor:R$438,00 - Data parapagamento: 18/0112012-Valor total apagarR$518,02
Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 438,00 - Juros:R$1,02Emolumentos:
R$IO,85 - Publicação edital:R$23,10 Condução:R$21,70- Diligência: R$23,35

Apontamento: 197166/2011 Sacado: RAUMAK MAQUINAS lIDÁ Endere
ço: RUAARAQUARI 136 - jaragua do Sul-SC - CEP 89258-170 Credor: BON
FIGUOU REDUTORES DO BRÁSI Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
0000971601 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 490,00 - Data para paga
mento: 18/0112012-Valor total a pagarR$569,46 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 490,00 - Juros: R$ 8,82Bmohímentos R$10,85 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 197230/2011 Sacado: RICARDO 1i\DEU DOS SANTOS Ende
reço: RUA FRANClSOO MEF.S 170 - CORUPA-SC - CEr: 89278-000 Credor:
MEDIDf\,MOVEISlJ'DA-ME Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: G20111003
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 660,00 - Data para pagamento:
18/01/2012-Valor total a pagarR$768,21 Descrição dosvalores: Valor do titulo: .

R$ 660,00 - Juros: R$ 2,64 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontaraento: 198644/2012 Sacado: ROSIMERE BESEL Endereço: BRUNO
DOGE 1032 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor. MOllIE QUlMICA
aDAME Portador. - Espécie:DMI - W TItulo: NFE454411 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 628,04 - Data para pagamento: 18/0112012- Valor total
a pagar R$714,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 628,04 - Juros: R$
5,02 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 24,01
---------------------------------------------------------------------7-------------------

Apontamento: 198553/2012 Sacado: SCHEllA CRISTIANEKALINKE Endere
ço: RUA HEREERTO ENKE, 57 - BARRA DO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC
-CEP: 89260-315 Credor.BVFINANCEffiASA CREDITOFINANCIAMENTOE
INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI- N°TItulo: 131040986 - Motivo: falta
de pagamento Valor. R$ 2.452,04 - Data para pagamento: 18/0112012- Valor
total a pagarR$2.749,13 Descrição dosvalores: Valordo título: R$2.452,04 - Ju
ros: R$ 218,23 Emolumentos:R$I1,60 - Publicação edital:R$ 23, 10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 198864/2012 Sacado: SOCl-TRJ MODAS COM. CONFEC.
lIDAME Endereço:AVGETUliOYARGASI42-CORUPA-SC-CEP: - Cre
dor. FORMITZ CONFECCOES lJ'DA Portador: - Espécie: DMJ - W TItulo:
0000973901 - Motivo: falta de pagaraentoValor: R$ 428,87 - Data para paga
mento: 18/01/2012- Valor total a pagarR$539,07 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 428,87 - Juros: R$ 0,85 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 198722/2012 Sacado: STOCK CRJTOPOLINE CONE FES1i\S
EVENT Endereço: R LEOPOLDO MAHNKE, 45 - CENTRO - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89151-510 Credor: CHANTIPAN - ALIMENTOS lIDA ME Porta
dor: - Espécie: DMI - N° Trtulo: 4293/04 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 636,00 - Data para pagamento: 18/01/2012- Valor total a pagar R$705,55
Descrição dos valores: Valordo titulo: R$ 636,00 - Juros: R$I,69Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 197815/2011 Sacado: TEMPLODO CRAQUE ESCOLADE FU
TEBOL Endereço: RUA JOAO JANUÁRJO AYROSO, 3188 - Jaraguá do Sul-SC
- CEPo 89253-100 Credor: FRlGORlFlCO GESSNERlIDA Portador. - Espécie:
DMI - N° Titulo: 103414/Al - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 454,50 -

Data para pagamento: 18/0112012-Valortotal a pagarR$526,20 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 454,50 - Juros:R$1,81 Emolumentos: R$IO,85 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 197994/2011 Sacado: TFS COMUNlCACAO VISUAL ubA
Endereço: RTIIEREZl1i\ MENEGOTI'I ROCHA 12 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-552 Credor: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MUillPLO Portador:
COMERCIO DEACOS JARAGUAEspécie:DMl- N°Titulo: 10047 - Motivo: faltá
de pagamentoValor: R$310,38 - Data parapagamento: 18/0112012-Valortotal
a pagar R$383,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 310,38 - Juros: R$
0,62 Emolumentos:R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$17,28

Apontamento: 197437/2011 Sacado: THEBELLEVENTOS·lJ'DA. ME.Endere
ço: JOAO FRANZNER 41- SAO LUIS - JARAGUÁDOSUL-SC - CEPo 89253-640
Credor: FAZENDAMARINHAATLANTlCO SULlJ'DA EPP Portador: - Espé
.cie:DMI - N° TItulo: 1591011 - Motivo: falta-de pagamentoValor: R$ 291,95 -

Data para pagamento: 18/01/2012- Valor total a pagarR$384,43 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 291,95 - Juros: R$1,07 Emolumentos:R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 198735/2012 Sacado: TOMAZEUl MATERJAlS DE- CONS
TRUCAO lIDA 'Endereço: R PREFWALDEMAR GRUEBA ISS - JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89251-680 Credor: TRANSPOlITES WALDEMAR lIDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 874059 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$164,29 - Data para pagamento: 18/01/2012- Valor total a pagar R$238,84
Descrição dos valores: Valor do título:R$I64,29 - Juros: R$ 0,38Emolumentos:
R$ll,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$16,27

Apontamento: 197158/2011 Sacado: TORNEARjA GUIDO lIDA ME Ende
reço: RVICTOR SATLER 86 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-510 Credor:
WlFERCOMERCIO E REPRESEN1i\COES lIDA Portador. - Espécie:DMI _ N°
.Tirulc: 011529023 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 388,48 -Data para
pagamento: 18/0112012- Valor total a pagar R$465,47 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 388,48 - Juros: R$ 1,03 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação
edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 198510/2012 Sacado: VALDELIRlO RAMIRES HOPPE Ende

reço:-DOMINGOS ANANCLETO GARCIA 16 RI 16 - TRF.S RIOS DO NORTE
Iaraguã do Sul-SC - CEPo 89250-000 Credor: BV FlNANCEffiA S/A Portador.
- Espécie: CBI - N° TItulo: 251012176 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
5.416,64 - Data para pagamento: 18/0112012- Valor total a pagar R$6.224,27
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 5.416,64 - Juros: R$ 724,02 Emolu
mentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$25,71'

.

Apontamento: 197427/2011 Sacado: VENTURI TRANSP.lIDAME Endereçn:
RGIOVANlVICENTI 54 - JARAGUADOSUL - CEP: Credor: POSTO DEMOLAS
GUARAMlRJM lJ'DA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: PlI055 - Motivo:
falta depagamentoValor.R$436,50 - Data para pagamento: 18/01/2012-Valor
total a pagarR$506,82Descrição dos valores: Valordo título: R$ 436,50 - Juros:
R$ 0,43 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
21,70 - Diligência:R$14,24

'Apontamento: 198349/2012 Sacado:VENTURlTRANSPORFES lIDAME 'En
dereço: RUAGIOVANlVICENTI54 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: POSTO
DE MOLASGUARAMlRJM lIDA Portador: - Espécie:DMI - N:TItulo: 93 (112)
0174 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 935,00 - Data para pagamento:
18/0112012-Valor total a pagar R$1.01l,03 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 935,00 - Juros: R$ 3,42 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 197681/2011 Sacado: VOCARE CONSUlIDRIA TREIN MARK
lJ'DA Endereço: PROCOPIO GOMES DE OLNElRA AP 42 1149 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: ESCRITORlO CONTABILBUCHMANN
SC lIDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 1862/022 - Motivo: falta de pa-

• gamento Valor: R$15O,00 - Data para pagamento: 18/01/2012- Valor total a
pagar R$215,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,00 - Juros: R$
0,35 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 9,66

Certifico, que este Edital de intimação de Protesto foi publicado no jornal
"Oôorreio do Povo", na data de 13/0112012. Jaraguá do Sul (sq, 13 dejaneiro
de2012_

Manoel GustavoGriesbachTabelião Substituto Total de títulospublicados: 78

"

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Taxa de

O,49��m

Promoções válidas até 12/01/2012 para veiculos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012,4 portas, código 5Ul1C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.990,00.
Novo Goll.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Fox 1.0, ano modelo 11/12, 2 portas, básico, com preço promocional à

..-

vista a partir de R$ 30.490,00. Fax 1.0, ano modelo 11112, 4 portas, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 36.990,00. Taxa de juros: 0,49% a.m. IOF e cadastro inclusos nos

cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CEI. Garantia de 3 anos para

a Linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada

a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a

aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidaria: 0800 701 2834. wwwvw.com.br. Veiculas em conformidade com o

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Proconve.

Grupo Auto Elite 40 onos de credibilidode. BANCO VOLKSWAGEN '* 4732746000www.autoelite.com.br
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