
Política

Vereadoresseprep�
paraassumir omandato
Faltando pouco mais de um mês

para assumir as funções da próxi
ma legislação, candidatos eleitos
em Jaraguá do Sul definem algumas
prioridades. Páginas 4 e 5

Cultura

Artistas em formação são
as atrações em festival

Segue até o dia 7 de dezembro, na Scar,
a IDa Mostra de Teatro. A proposta é

apresentar à comunidade o resultado

dos trabalhos de formação
na área de artes cênicas. .1.

BOlDbeiros

Corporaçãopreparada
para.cuidar de simesma
Socorristas de Massaranduba passam

por treinamento de defesa pessoal
para evitar danos durante o

atendimento de vítimas que ficam
alteradas durante trabalho. Página 23

Educação taJnbémmereee carreata EDUARDO MONTECINO

Kauã, Davi, Erick e Diessica, premiados na Feira Estadual de Matemática, foram saudados pelos colegas. Página 7

Investimento de B$ 134 milhões

Obras de duplica
,..,

o

come mem fevereiro COIlSIUDO
Só os blUTOS compram em

liquidação ou em ofertas,
ou porque compram

produtos manuseados.
A previsão foi feita ontem pelo Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit), após a divulgação da

empresa vencedora da licitação para os serviços no trecho entre o trevo da BR-l0l até Guaramirim.

Página22
Luiz Carlos Prates

Página 3
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...No dia 6 de dezembro, as 20h30, a �

I., • Marísol realiza a tradicional Iesta-de-

Matro, em frente'àsetle da empresa. G "

evento aberto à cotnunidâde contará:
J

com a apresentação do CoralMarisol e
do Coral Infantil, composto pelos filhos
dos colaboradores, além da presença
dos personagens'LilicaRípilica eTigorT.

Tigre e um fantástico showpirotécnico.

Guia da indústria

2012/2013
o Centro das Indústrias (Ciesc),
entidade do SistemaEiesc, lançou na

, . última sexta-feira, o Guia da Indústria
2012/2013, omais completo cadastro do
setor industrial de SantaCatarina com ..

.

-

'

Informações demais de 6,5Jnil empresas.
Esta é a: q�!a,edi9ão-'do trabalhõ, que

....

es,�á disponíyelnasyersõ�s,�pressa, em
,Çp-ROM e q,hlipe. Por' rpeio dp. gW�l,�r , ,

"I :p<t>ssível obter IDfonnaqQes das eIliJ,uiesa§ ,', ;'

� por tipo de proàuto, porte,município .. ,.

t:' ,�e·ramo deatiViâadê. O·e}bcttmentoJ i

��,P?rll�elem inglês,portUguês e 1 .I,.u' @

e&páfilibl, tamBém fórnéce âadds como
'.

o'·J,;P.ap·a qqs cOIDplexqs ihqusfrl�s,
endereço, tele(pue, e-rn� eo número ;"

'

de funcíoaáríoade todas as companhias
cadastradas.Aindaháuma relação
com 600 fornecedores eprestadores de

'

serviços para a'ifídústria' A publicação
.:

é realizada em conjunto com a

Bdírora.Brasíleíra deGuiasEspeciais
(EBGE) e está dísponíve] no sitewwyv.
guiadaindustriase.com.br ou

pelo telefone (48) 3231-4263." .

I ,�u.,

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Duquesa de Chartres
A Newland - empresa de Ma

rlrília (SP) - divulgou a cons

trução de um condomínio hori

zontal de alto padrão - Duquesa
de Chartres - em um imóvel com

mais de 260 mil metros quadra
dos no bairro Vila Chartres, em

Jaraguá do Sul. Trata-se de um

empreendimento inédito em

nossa região, que ocupará uma

área bastante afastada do centro

urbano, o que permite uma for

ma totalmente diferente de am-

bientação.
.
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A Secretaria de Estado daAgricultura e da Pesca destaca

a importância da produção de arroz para a economia
catarinense. Com 8mil propriedades dedicadas à rizicultura,
Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do país,
sendo responsável por cerca de 10% da safra brasileira. Os

produtores de arroz já semearam em torno de 97% dos 150

mil hectares da área a ser cultivada para a safra catarinense de

2012/2013. De acordo com o analista de mercado do Centro

de Sacioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri (Cepa),
LuizMarcelinoVieira, a expectativa é de que o rendimento

médio desta safra alcance aproximadamente 7,4mil quilos
por hectare, ou seja, um volume de cerca de 1,1 milhão de

toneladas. Nossa região tem uma grande participação na

produção e industrialização deste cereal.

Elétrica F

'47-3370-4273

47-9700-4089
Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.

www.funke.co '. rjeletrica heinz@funke,com.br

Rua Araquari, 1 8 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

Concentração do PIB
Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística(IBGE) revelam que oito Estados brasileiros são responsáveis

pela geração de 77% das riquezas do país. SantaCatarina aparece
em sétimo lugar, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Paraná e Bahia e, à frente doDistrito Federal. O Estado

contribui com 4% do PIB nacional, bem próximo dos 4,1% daBahia.

São Paulo sozinho responde por um terço do PIB brasileiro.

www.ocponline.com.br
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Treinamento nas
. ,..,

orgaDlZaçoes
Estimular a reflexão sobre 0_ investimento

em Treinamento e Desenvolvimento

(T&D) nas organizações, com repasse de

ferramentas que auxiliam na identificação
das necessidades (LNT); na identificação
das ferramentas e treinamentos que

possibilitarão melhor desempenho dos
profissionais; e, consequente maximização
dos resultados organizacionais são os

objetivos deste evento que começou
ontem e vai até quinta-feira, dia 29,
no Centro Empresarial de Iaraguá
do Sul. A realização é daApevi.

Educação
A série de encontros promovidos pela Fiesc
para divulgar o movimento ''A Indústria pela
Educação" em diversosmunicípios do Estado
está gerando forte expectativa e envolvimento

do setor produtivo. A qualificação dos

trabalhadores não é importante apenas para

as empresas mas, principalmente, para os

trabalhadores, pois não existe ganho real
de salário de forma consistente sem que

haja aumento na produtividade. O
caminho para isto é a qualificação.

I 10 'P'"II'W'D 'jff.1i; Til ,1'/1; jl��
.. Wf"',lb 'r ((4 .:ln!" lu/iH ,Unl� �r ,�II",Jt'flf!t,";,��,F

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04713
1 ° 69.508 500.000,00
2° 49.690 32.600,00
3° 71.471 32.000,00
4° 36.774. 31.600,00
5° 50.776 30.446,00

LOTOMANIA
SORTEICl N° 1300
11-16-25-27-28

36 - 37 - 38 - 39 - 41
42 - 44 - 48 - 53 - 58
60 - 69 - 77 - 84 - 96

MEGASENA
SORTEIO N° 1445
05 - 19 - 32 - 41 - 49 - 58

QUINA
SORTEIO N° 3053
04 - 09 - 47 - 51 - 58

DUPLASENA
SORTEIO N° 1127

Primeiro Sorteio
08 - 12 - 17 - 22 - 37 - 48

Segundo Sorteio
10 - 13 - 17 - 19 - 30 - 46

A PrintComp inscrita no CNPJ:

07 312 495/0001-33, informa que
foram extraviados três blocos de

notas de sua empresa, Bloco: na

03 - 101 a 150, Bloco: na 04 -151
a 200 e Bloco: na 05 - 201 a 250.
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de enganar o sistema com o famoso Ujeitilfuo brasileirô"
'

it, "" Cõm itní1acidatle de povo 1;>eltú�êiucado, :rn.ã'o será preci-t!
�o gª�tar, çpmlmpbadas eletrôniqlS Rar�"muJtar, h,a,verá
'menos gastos em programas sociais porque a população
terá cóhdições;' pelas oporturfidades de educação que' ,m

teve, de lutar pelasua independência financeira.
Também não haverá muitos gastos com saúde, por-

que ii expectativa é que haja maior envolvimento com

práticas de prevençãoàs .doenças, Parece utopia.rnas ,

só avalia isso como algo inatingível quem não acredita

que a üníca forma demelhorar uma sociedade é capa
oirar seusmoradores peloconhecimento. O desenvolvi-,
mento só depende da educação.

'

/, ;·.,.".'.,'11;:1' " 'iI,' :', ,', '.f

, f ,,'
O :i..ve$til11:��to ,41m,�d��açã� é

primordial para a formação 4e cidadãos
',n '�omprorn:issados com a qualidade de

l7if,l� �e u�a,: I��da�e;

cíedade, Gom conhecimento,estarão com amente aber

t�, p�a a inova2ão e t�bém estarãc,> mais críticos aos

modelos que prejudicam o desenvolvimento social.
"

1 I, Urna sociedade'mais educada, também gera mais

EtFºno�� .Bor�ue ��0!i r�spe�taI'�$is leis"e t�,rão �ergonha

Do leitor

Ciretran X pOVO
. .

Episódio comum é encontrar

descontentamento entre os pro

prietários de veículos, quando se

trata de licenciamento anual. Caso:
Placa final 8, vencimento do licen

ciamento é 31.10, determinação
legal. Infere-se então que, dia 31.10

teríamos TODOS os documentos de

licenciamento com final8 à disposi
ção do contribuinte.

Vejam o descaso, e concluam se

possível! Dia 30 estive no departa
mento para a retirada do tal docu
mento (obrigatório para transitar), já
com a taxa de licenciamento paga em

22.10.2012, porém fui informado que
o mesmo somente estaria à disposi
ção dia 5.11. Em trânsito, dia 3.11, fui
abordado pela polícia rodoviária es

tadual emesmo justificando o ocorri

do e com "billletinho de 30.10, e que
.nele constava como 5.11 a disponibi
lidade do licenciamento" e, detalhe, o
PM 917519-9 consultou via sistema e

afirmou ironicamente: "Tá tudo OK

mas... você não buscou o documen

to". Então, emitiu auto de infração,
afirmando que uma simples defesa

seria o suficiente para anular o auto.

Para quê a tecnologia, então?
Ora senhores brasileiros, aconte

ce que o dispêndio para fazer a defe
sa somente em autenticações chega
ao absurdo de aproximadamente R$
30, sem falar tempo, o desconforto e

outros desgastes inaceitáveis. De res

ponsabilidade estadual, o órgão faz

uma gestão lamentável, pois na épo
ca da llúormatização tudo poderia
ser'mais rápido, evitando retrabalho

e filas que claramente existem por
falta de gestão. Outra barbaridade é

ver que a autoridade, mesmo após
concluir que o problema é estrutural

e de gestão, não tem bom senso para
tomar uma decisão óbvia.

ADM Julio Leitempergher,
administrador e

professor em Finanças

Com,pa,rtilhe a sua opini,ão. Escreva..nos!

Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,

.com seu nome, profissão e CPP, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

i,"
,

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Problemas da vida

O título do artigo no siteTerra era: "Dinheiro não
produz felicidade", mais ou menos isso. Como

trato muito dessa questão emminhas palestras, fui
movido pela, curiosidade a passar os olhos sobre o

que diziam. Nada de novo. Era um artigo assenta

do sobre astrologia, cada signo com suas caracte

rísticas, você sabe. E, teimemos em dizer que não,
somos todos arrastados por essas bobagens que se

confundem com destinos humanos.

Passei os meus olhos cupidos sobre as caracte

rísticas financeiras dos diversos tipos de casas astro

lógicas, claro, fui primeiro ao meu Aquário, e depois
espiei sobre as características de outros signos, de
pessoas bem próximas a mim, sempre é bom saber

de coisas que envolvem os que nos estão por perto...
Resumo da curiosidade? Baita bobagem. Aliás,

só creio nos positivos, quando alguém palpita ou

escreve sobre positivos, creio. De outro modo, en

louqueceria, afinal, quem são os humanos para fa-

zer previsões sobre futuro? Somos angustiados in- Tentativa

felizes sobre a terra, valemos menos que qualquer
. Não sei como ela vai conseguir, amanchete do jor

cachorrinho abandonado, o cachorrinho, pelo me- nal diz que - "Dilma quer mudar comportamento do

nos, não especula sobre o seu futuro... motorista no trânsito". Se ela não sabe, dou um conse-

Depois de ler sobre o dinheiro que não traz felici- lho: - Não perca tempo com campanhas, não funcío

dade, dinheiro, é claro, de que precisamos, mas não nam, pessoas estúpidas só se "educam" napancada, no
muito, caí mais uma vez a pensar nos metafísicos. relho "trançado". E no caso do trânsito,minha sugestão
Às vezes me pego "sonhando" com uma Mega-Sena, é: - Graves infrações devem ser multadas em até 15%

sonho distante, bobo, mas admito-o. O diacho é que do valor estimado do carro, fora disso, apreensão do

quando penso nisso, imediatamente volto-me para os veículo e uma boa sova no vagabundo delinquente de
metafísicos davida. UmaMega-Sename resolveria to- trânsito.Valendo para todos e confirmadas as perícias.
dos os meus problemas financeiros, nunca mais pre- Só assim. Com vagabundos não se pode ser doce.
cisaria pensar em dinheiro,mas e o que restariaentão?
Restaria o pior, o pior de tudo na vida. E esse pior seria
ter como única preocupação os imponderáveis dos

metafísicos do destino humano, aquilo que está acima
de nós e que o dinheiro diante dele é nada... Ah, leito
ra.leitor,muitomelhor é terproblemas que o dinheiro

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS

Jaraguá doSul, 26 de novembro de 2012

o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá
do Sul � Região (Si'nsep) 'coMuNI.cA: aos seus associados e

associadas que, por decisão do senhorJuiz da 1ª Vara doTrabalho de

Jaraguá do Sul, estão suspensas as eleições sindicais para a diretoria

da entidade} previstas para os dias 27 e 2ade novembrode 2012."

Oportunamente, o Sinsep informará a data de realização
das eleições.

SAUDAÇÕES SINDICAIS

��
LUIZ CARLOS DE SOUZAORTIZ PRIMO

Presidente doSinsep

pode resolver, os "outros" problemas nos enlouque
cem. Melhor é ter problemas para erguer a casa pró
pria que ter problemas com as corrosivas angústias da
vida, as que nosmatam. Melhor é ser pobre... E feliz.

Trouxas
Só os burros compram em liquidação ou em

ofertas, ou porque compram produtos manuseados,
"velhos", ou porque compram pelo preço real. Quan
do alguém oferece 30% de descontos está apenas re

duzindo 30% de um preço que estava bem acima do

valor real. Ou você crê, como anunciaram dia destes

na patética Black Friday, em produtos com até 75%

de descontos? Um produto com 75% de descontos

se custasse R$ 100 no valor real, teria que ser vendido

por R$ 25. E como não pode havervenda sem lucro, o

produto a R$ 25 ainda dá lucro, logo, o preço anterior
ou era fictício ou era "roubo". Só trouxas entram nessa.

Falta dizer
E para homem que bate em mulher, aplicar-se a

ele a Lei deTalião: o que o covarde fez contra amulher,
faça-se contra ele. Se a surrou, que apanhe; se amatou,
que sejamorto. Sem discussão, covardes de uma figa!
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Novo Legis a

Eleitos se preparamparaassumír
Vereadores começam a afinar projetos
que pretendem desenvolver no mandato

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Além de buscarem as infor

mações mais técnicas referentes

ao trabalho legislativo, os pró
ximos parlamentares também

têm mostrado preocupação em

definir os primeiros projetos e

indicações a ser apresentadas
e também começam a delinear

a forma como pretendem atuar

durante os próximos quatro anos.

Nessa questão, o compro-

cipar de curso e acompanhar as
sessões. Esses são os principais
preparativos dos vereadores

eleitos de Jaraguá do Sul para
estarem prontos para assumir o

cargo na Câmara Municipal no
próximo ano.

Escolher assessores, definir

chefe de gabinete, ler o Re

gimento Interno e a Lei Orgâni
ca do Município (LOM), parti-

metimento com os interesses

da população em detrimento

de manter uma postura mais

, rígida como situação ou opo

sição de governo foi a posição
adotada pelos 11 futuros legisla
dores. Confira o que cada eleito

tem feito para se preparar para
o mandato e os principais ob

jetivos para os próximos quatro
anos de legislatura.

Arlindo Rincos - PP

De olho nos investimentos eUl Educação
No momento, Arlindo Rincos (PP) tem se

encontrado com os demais vereadores para
discutir o trabalho que pretendem realizar na

Câmara de Vereadores. Segundo ele, a inten

ção é defender os projetos encaminhados pelo

prefeito eleitoDieter Ianssen (PP). "Mas sempre
verificando apossibilidade de execução dapro-

.

posta em relação a questões como orçamento",
completou Rincos, citando uma das suas prin
cipais funções como vereador, que é a de fisca-

lizar os gastos do Executivo. Por ser professor,
Rincos disse que pretende ficar de olho, sobre
tudo, no dinheiro aplicado na Educação. Ele
está buscando informações sobre investimen

tos previstos pela prefeitura para 2013.

Eugenio Juraszek - PP

Por dentro da LeiOrgânica
Já tendo escolhido os dois assessores que

irão lhe auxiliar durante seumandato, Eugenio
Iuraszek (PP) tem contado com a ajuda deles

para saber mais sobre o funcionamento da

Casa. "Também estoume inteirando da Lei Or-
,

gânica do Município e sobre a estrutura admi-
f\

nistrativa para ver como fiscalizá-la". Iuraszek
ressaltou que irá apoiar os projetos do Exe

cutivo, quando forem bons para o município,
ou irá levá-los para discussão no Legislativo
quando as propostas não o convencerem. 110

que importa dentro da Câmara é debatermos

o que é bom para a cidade", declarou. Como

primeiras ações, o vereador disse que a área da
Saúde é que merece mais atenção e adiantou

o interesse em apresentar projeto para o de

sassoreamento dos rios domunicípio, a fim de

prevenir enchentes.

Hideraldo Colle (Hideraldo da Belmec) - PMDB

Promessas deverão ser cumpridas
Para assumir. a cadeira no ano que vem, o

eleito pelo PMDB Hideraldo Colle (Hideraldo da

Belmec) participou do curso promovido pelaAs
sociação dosVereadores doVale do Itapocu (Ave

vi). Como legislador, afirmou que pretende dar

apoio aos projetos que vierem do Executivo, para

-

que as promessas feitas durante a campanha
possam ser cumpridas. Entretanto, comentou
que a aprovação dos projetos irá ocorrer apenas
se forem de interesse da população. Como prin
cipais objetivos, pretende defender, sobretudo,
os bairros João Pessoa,Vieiras e SantaLuzia. IIVOU

lutar para que um dos Pronto Atendimentos 24h

saia na região". Além da saúde, o eleito tem pla
nos para outras áreas: IIMeu forte é trabalhar na

Educação". A sua expectativa para o mandato é

fazer um bom trabalho, pois mantém boa rela

ção com o prefeito eleito Dieter Janssen (PP).

João Fiamoncini - PT

Em busca de um trabalho diferenciado
Para legislar naCâmara no próximo ano, João

Fiamoncini (PT) disse que acompanhou algu
mas sessões e que tem conversado com seus

assessores para se inteirar sobre a atual situação
do Legislativo. Ele destacou o período em que,
como suplente, assumiu uma das cadeiras na

Casa, o que lhe proporcionou um pouco mais

. de conhecimento da função e procedimentos
legislativos. Por estar afinado com os projetos
do futuro governo, Fiamoncini afirmou que irá

trabalhar em conjunto com o prefeito Dieter

Janssen, apoiando as propostas que forem

boas para a comunidade. O vereador eleito

disse que também quer trabalhar junto com as

associações de bairros. Seu objetivo é fazer um

trabalho diferenciado, totalmente dedicado ao

mandato. IIJá providenciei meu desligamento
no meu emprego", contou o vereador. Além

de desempenhar a função de fiscalizador do

Executivo, Fiamoncini disse que poderá ainda
prestar orientações ao prefeito, se necessário.

Zé da Farmácia - PSD

Linha de pensamento afinada
Vereador reeleito pelo PSD, José Ozório de

Ávila (Zé da Farmácia) afirmou que não irá tra
balhar nem como base nem como oposição,
mas, sim, a favor dos projetos benéficos para o

município. Para ele, a experiência acumulada

pelos quatro anos demandato o auxiliaprinci
palmente para o entendimento, das leis. "Cada
mandato a gente se aprimora mais", declarou.

A expectativa de Ávila para a próxima legisla
tura é boa. "Ternos (Legislativo e Executivo)
uma linha de pensamento muito boa, princi
palmente na área da Saúde e Social", afirmou.
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Natália Lúcia Petry - PMDB

Ummandato COUlmais diálogo
Vereadora reeleita pelo'PMDB, Natália Petry

afirmou que durante o atual mandato mante

ve posição de fiscalizadora e chamou a atenção
parao fato de terem sido aprovados, segundo ela,
98% dos projetos de autoria do Executivo. "Não
tem um trabalho de oposição ou base, é obri

gação dos vereadores buscarem entendimento

com a administração". Para o próximo mandato,
Natália disse que pretende atuar da mesma for
ma, porém, com mais tranquilidade. "O prefeito
e o vice vão dialogar com os vereadores, escutar,
atender e respeitar", afirmou, citando ainda que
essa conversa não teria acontecido com a atual

gestão. "Não tivemuito êxito nomeu papel como

representante da população, agora estamos fa
zendo um estudo de tudo o que não foi feito para
retomar os projetos e indicações no próximo
ano", informou. Entre os projetos, está o que cria
praças de lazer nos bairros e o que descentraliza
as atividades culturais.Além disso, também quer
trabalhar a regularização das calçadas.

Jair Pedri - PSDB

"0 prefeito pode contar comigo"
Além de participar do curso da Arnvali, Jair

Pedri (PSDB) disse que tem buscado na Internet

informações sobre a Câmara e acompanhado as

sessões transmitidas viaweb. Além disso, o vere
ador eleito chegou a assumir como suplente por
duas vezes naCasa. "O queme deuumpouco de

conhecimento, mas não o suficiente para não

precisar fazer o curso (de vereadores da Avevi) ",

contou.Junto com seus assessores,Pedri também
foi atrás do Regimento Interno e da Lei Orgânica
do Município. Como já anunciado publicamen
te, o tucano disse que não quer ser visto como

oposição ou situação, mas como um vereador
coerente. "O prefeito pode contar comigo para
os trabalhos a favor da população", anunciou.
Sobre os primeiros passos que pretende dar no

início do mandato, Pedri afirmou: "É um ano

exaustivo, terão pessoas novas naAdministração,
é preciso terpaciência" Sobre osprimeiros proje
tos, o vereador disse que não se tratam de proje
tos específicos e, sim, de ações emergenciais que
precisam ser feitas no município, sobretudo na
área de Saúde. "Como vereadorpretendo facilitar
e ajudar o Executivo", declarou.

Jeferson Luis, de Oliveira (JJ Bordados) - PSD

Cargo para ser exercido com seriedade
Já tendo escolhido seus assessores, o vere

ador eleito Jeferson Luis de Oliveira (Jeferson JJ
Bordados), do PSD, disse que tem acompanhado
as sessões legislativas para ver o andamento dos

projetos na Câmara. Além disso, aponta a experi
ência naAdministração como atual presidente da
Fundação Municipal de Esportes como fator que
irá auxiliar seu trabalho, sobretudo, de fiscalizador.

'Tenho conhecimento na prática do funciona
mento do Executivo, o que pode e o que não pode,
o que é legal e o que é ilegal", afirmou. Sobre seu

papel corno vereador, Oliveira disse que vai traba
lharpelo que entender ser correto ebomparaapo
pulação. Ao analisar o atual mandato legislativo, o
eleito disse que enxergou uma falta de seriedade

por parte dos vereadores no momento em que

faltam às sessões ou quando a deixam antes de
haver terminado. Para ele, a seriedade é o fator
número um para se fazer um bom trabalho. "E

agora tem a Ficha Limpa, que é importante para
centralizar as pessoas corretas que querem fazer

politicá'. A expectativa dele é de que o grupo seja
unido. "Não precisa de intrigas, isso não ajuda a

desenvolver a cidade", declarouOliveira.

Amarildo Sarti - PV

Trabalho com confiança no Executivo
Reeleito pelo PV; Amarildo Sarti afirmou

que, de sua parte, o futuro prefeito Dieter

Ianssen poderá atuar comtotal independên
cia. "Ele tem as pessoas de confiança e sabe
com quem vai poder contar", disse. Sarti dis
se oferecer toda possibilidade de diálogo, de
conhecimento e de construção de projetos.

"Porque a gente sabe como é administrar. Não
é fácil", declarou. Segundo o vereador, o desa
fio para o próximomandato é fazer com que o

Legislativo esteja acima dos interesses pesso
ais de cada um, atrelado ao interesse coletivo.

"Quando o povo nos elege é com intenção de

que a gente faça nosso trabalho e não brigue

por picuinhas". Ele quer retomar os projetos
que defendeu no atualmandato, mas que não
foram adiante, entre eles, o que normatiza a

cobrança sobre o uso do solo e o que trata da

construção de uma usina de tratamento total
do lixo. Também querdiscutir o uso de softwa
res para controle da arrecadação de impostos.

Jocimár Lima - PSDC

UmaCâmara com novas ideias
Primeiro vereador eleito pelo PSDC em

Jaraguá do Sul, Jocimar Lima disse que está
na fase de escolha dos assessores e chefe de

gabinete. Segundo ele, em razão do final das

eleições, com a prestação de contas, ainda
não teve tempo para pensar nos projetos e

indicações - que pretende apresentar no iní
cio do mandato - nem para acompanhar as

sessões legislativas. Entretanto, Lima parti
cipou do curso de formação de vereadores,
promovido pela Avevi. O eleito disse que se

considera um vereador de posição neutra.

"Temos que estar do lado do povo, não im

porta quem fez o projeto, se vereador ou Exe
cutivo", disse Lima. Mesmo assim, afirmou
que estará atento aos trabalhos da Adminis-

tração, fiscalizando obras, cumprindo com

seu papel legislativo. ''Antes de tudo temos

que ver como o prefeito vai trabalhar, o que
for bom, estaremos juntos, o que não for, va
mos conversar", declarou. Lima afirmou que
possui boas expectativas para o mandato.
''Acho que teremos ideias novas já que a Câ
mara renovou bastante", disse o eleito.

Ademar Braz Winter - PSDB

Boa expectativa com o futuro governo
Sendo o mais experiente da Casa, o vereador

AdernarBrazWmter, do PSDB, disse que antes de
informar quais projetos e ações pretende desen-
volver na Câmara, é preciso trabalhar e conhecer
a situação real do município. "Vou aguardar o
prefeito começar a trabalhar, ver se estácumprin
do com tudo o que prometeu, que émuita coisa';

afirmou. Entretanto,Wmter anunciou a intenção
de retomar o projeto que obriga o Executivo a

instalar temporizadores em todos os semáforos
do município. Prestes a dar início à sexta legisla
tura,Wmter avaliou que seu trabalho deverá ficar
mais fácil já que a experiência lhe permitiumaior
domínio e conhecimento, por exem,Rlo, �pbre q,

Regimento Interno e a Lei Orgânica do Municí

pio. "Não preciso mais ficar consultando asses

soria toda hora" disse o vereador. Em relação
ao Executivo,Wmter afirmou que mantém boas

expectativas acerca do futuro governo, pois tanto
o prefeito eleito, Dieter Janssen (PP), como o vice
JaimeNegherbon (pMDB) já foram vereadores.
I,

j.l
I ..
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Nepotismo, .exoneração e

perda de direitos políticos
Aação movida pela direção do Diretório

Central dos Estudantes da Católica de
Santa Catarina, encabeçada por Luiz Fer

nando Almeida contra a atual administra

ção pela prática de nepotismo, em agosto
de 2011/ deu resultado. Pouco mais de um

mês para o fim domandato da atual prefeita
Cecília Konell (PSD), o pedido de exonera

ção do marido, Ivo Konell, e da filha, Fedra
Konell, pode não acontecer esse ano. Contu
do, eles podem perder os direitos políticos,
mesmo depois do término do mandato.

A decisão da Juíza daVara da Fazenda de

Jaraguá do Sul, Candida Inês ZoellnerBrug
noli, em suspender os direitos políticos da
família pode prejudicar as intenções futu
ras nas disputas de 2014 e 2016.

Sobre a decisão, o advogado Marlon

Bertol, que defende a família Konell, dis
se que é um tema discutível. ''A decisão

representa uma corrente de pensamen
to jurídico", afirma. Para ele, a validade

da decisão da Juíza Candida depende do

julgamento do agravo de instrumento (re
curso) que concedeu a liminar em março

para que Ivo e Fedra Konell reassumissem

os cargos. Mesmo assim, ele deve recorrer

dessa decisão judicial apresentada na úl
tima quinta-feira.

Para o advogado Altevir Fogaça Junior,
que acompanha o processo, o agravo não

interfere na perda dos direitos eleitorais.

"Foi paramanter os interessados no cargo",
afirmou. Para o advogado, só resta o recur

so de apelação, que deve ser feito ao Tribu

nal de Justiça de Santa Catarina.

DIVULGAÇÃO/SDR

efesa i I
I

O secretario daDefesa Civil de SantaCatarina,
GeraldoAlthoff (à direita da foto), participou ontem
de uma conversa com os prefeitos eleitos da região
doVale do Itapocu e alguns dos representantes dos
futuros 'administradores na sede da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de Jaraguá do. Sul. Durante

,
o encontro,Althoffreforçou o pedido para que os

prefeitos reestruturem as Defesas Civis nosmunicípios.

Compromisso de Di�ter
o presidente do Pp, Ademir Izidoro, participou da conversa

com o secretário da Defesa Civil, Geraldo Althoff, e disse

que o compromisso de Dieter Ianssen (PP) é dar apoio à

estrutura da Defesa Civil em Iaragua do Sul. "Estamos com

o organograma em construção e a tendência é manter a

estrutura e o número de funcionários", assegurou.

Reunião de

transição
Hoje a equipe de

transição deve se reunir

com o secretário de

Administração, Ivo Konell
(PSD). Na pauta, as férias
dos funcionários públicos
no início do ano. A

proposta do novo governo
é de manter apenas os

serviços essenciais.

Secretarias

paraoPT
No encontro do diretório
do PT de Jaraguá do Sul, no
último sábado, o partido
definiu que o foco é estar
na secretaria de Educação,
na Fundação Cultural e no
ServiçoMunicipal deÁgua
e Esgoto (Samae).

Encontro na Amvali
AAssociação dosMunicípios doVale do Itapocu (Amvali) realiza hoje
e amanhã Seminário Regional para Novos GestoresMunicipais -

2013/2016. O encontro acontece em parceria com a Fecam,Tribunal

de Contas eMinistério Público, e oportunizará orientações aos
novos gestores � suas respectivas equipes de governo.

Reflexos em

2014 e 2016
Mesmo que não tenha grandes
reflexos agora, caso for mantida

a decisão da Juíza daVara da
Fazenda de Jaraguá do Sul,
Candida Inês Zoellner Brugnoli,
ela terá reflexos nas próximas
eleições. Desta forma, a família
Konell não vai participar do
pleito de 2014 e, com exceção
de Pedra Konell, Cecília e Ivo

estarão inelegíveis em 2016.

Políticas
contra drogas
Está na Câmara deVereadores

o Projeto de Lei 245/2012 que

promove algumas alterações
no Conselho Municipal de
Entorpecentes. Entre as

mudanças propostas está
amudança de nome para
ConselhoMunicipal de
Políticas sobre Drogas.

Fundação.
Cultural
o setor de Controladoria da
Prefeitura de Iaraguá do Sul faz

.uma auditoria sobre possíveis
irregularidades na Fundação
Cultural. Tudo começou em

setembro, com as denúncias

de superfaturamento no
repasse de recursos para
as escolas de samba.

Buraco pode
•

ser maior

A auditoria, que inicialmente
fiscalizaria as documentações
do encontro das escolas
de samba, ampliou as'

investigações e vai analisar
todos os pr�cessos licitatorios
na Fundação Cultural. Não há
uma previsão para a conclusão

dos trabalhos. Eles podem se

prolongar para o próximo ano,

sob o comando da equipe do
prefeito eleito Dieter Janssen.
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Amatemáticavista como diversão
Eles têm na ponta
da língua as quatro
operações básicas
e querem aprender
cada vez mais sobre

o uso desta disciplina

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Se a matemática assusta

muitos adultos, para os es

tudantes do terceiro ano a dis

ciplina significa diversão, e ago
ra também prêmio. Diessica

Amanda de Brito e Erick Albu

querque Correa, ambos com 9

anos, conquistaram o segundo
lugar na 28a Feira Estadual de

Matemática, em Ibirama, de

pois de vencer a etapa munici
pal, junto com os colegas Kauã
Rossoni da Silva e Davi Ema

nuel Araujo Padilha, da Escola

Municipal Marcos Emilio Ver-

EDUARDO MONTECINO

..

MATEMATICA Estudantes comemoram o 2° lugar em Feira Estadual

binnen, no bairro Estrada

Nova, em Jaraguá do Sul.
Eles têm na ponta da lín

gua as quatro operações bá

sicas e mostram segurança

na hora de falar em centenas,
dezenas e unidades. ''A gente
acha matemática fácil, e quer
sempre aprender mais", diz

Erick, enquanto manuseia as

peças de madeira chamadas
de "material dourado". Este e

outros instrumentos, como as

fichas de jogo da memória ou
de bingo, ajudam as crianças a

absorver os conceitos abstratos

damatemática.
O projeto premiado ''Apren

dendo Matemática de Forma

Significativa" é uma iniciativa
do professor Sadi Benito Lenzi,
que há cinco anos ministra au

las para as séries iniciais na es

cola. ''A feira dá mais credibili
dade ao nosso projeto. Não são
atividades que desenvolvemos

apenas para apresentar no con
curso, fazemos este trabalho

diariamente, está incorporado
no dia a dia."

Quero

participar de
outras feiras

assim para
mostrar o que a

escola ensina.
Diessica Amanda de

Brito, estudante

Jogos para aprender de uma forma leve e agradável I

Os esforços do professor Len
zi e da diretora Isabel Paulina
Bressan de Melo estão rendendo
frutos rapidamente, já que pelo
segundo ano consecutivo a esco

la conquista o primeiro lugar na
3a Feira Municipal de Matemá

tica e se qualifica para concorrer
com outras escolas catarinenses

na edição estadual. "E olha que
o nosso projeto até pareciamais
difícil do que o das outras 160 es

colas da feira", explicou Erick.
Erick e Diessica passaram os

dias 21, 22 e 23 deste mês fazen
do contas de somar, diminuir,
multiplicar e dividir. "Foi muito

cansativo, mas também nos di-

vertimos muito e conhecemos

outros alunos. Quero participar
de outras feiras assim, porque é

importante mostrar o que a es

cola ensina", disse Diessica.
Os quatro alunos exibiam or

gulhosos as medalhas e o troféu,
em cima da viatura dos Bombei
ros Voluntários, enquanto os co-

legas aplaudiam e davam vivas

pela conquista estadual. Os risos
e palmas, porém, foram inter

rompidos pela diretora Isabel.

''Agora chega de passear, crian

ças, vamos voltar para a sala de
aula porque ainda temos a tarde
toda para aprender", comanda.

A fala firme é acompanhada

sempre de um sorriso no rosto,
ainda mais quando Isabel coloca
o troféu recém-chegado na prate
leira recheada de outros prêmios.
Os estudantes que representaram
a escolavão levarpara casa asme
dalhas. ''Agora tem que pendurar
na parede paramostrar para todo
mundo", brincaDiessica.

Cidadania

Estudantes vivem experiência parlamentar
Representando toda a região

Nordeste de Santa Catarina,
um grupo de cinco alunos do

ensino médio da escola Roland

Harold Dornbusch defende
nesta semana um projeto para

implantação de cisternas em

unidades de ensino estaduais.

Eles participam do Programa
Parlamento Jovem, criado pela
Assembléia Legislativa para
incluir jovens na realidade dos

processos democráticos.
O grupo segue hoje para

Florianópolis e permanece

por três dias para conhecer as

atividades do Legislativo. No

último dia, em plenária, serão
expostos os projetos de cada

região como indicação ao Go

verno do Estado.
"Vamos defender o proje

to como se fosse realmente da
Assembléia. Vamos atuar como

deputados. Sempre quis saber
como funciona, ver como é por
dentro, a gente só conhece por
fora", destacou a aluna Jeniffer
da Rosa. O grupo segue para a

Capital como Partido Fonte da

Iuventude (PFJ).
A implantação de cisternas

nas escolas foi um tema es

colhido por envolver a cons-

cientização ambiental e trazer

benefícios econômicos. O tra

balho ainda está no papel, mas
os alunos fizeram suas conside

rações tendo como referência o

ambiente escolar.
"Usamos dados consideran

do a nossa escola. Pensamos

em um projeto que pudesse ser

implantado em todas as cida
des que estamos representan
do", disse Danielle Jarczinski.

-

Segundo o relatório do gru
po' a escola economizaria R$
4,8 mil por ano, reduzindo até

40% na conta de água com os

recursos das cisternas. Ao final,

de cinco anos, o valor poderia
ser revertido em 48 tablets ou

um veículo popular para uso

da própria escola. "Nós esta

mos tratando água para jogar
na privada ou lavar calçadas",
ressaltou Danielle.

O princípio da cisterna é ar

mazenar a água da chuva para
a utilização em atividades que

.

não necessitam de água potável.
A captação é feita por meio das

calhas e tubos. "Essa é só a ideia,
mas pode ser adaptado em cada

escola", comentou Jeniffer.
Mesmo com o conteúdo na

. ponta ela língua, o grupo tem

aproveitado os últimos dias para
dominar todas as questões refe
rentes ao trabalho. "Temos que
convencer eles da nossa ideia,
defender os benefícios e res

ponder qualquer dúvida", disse
Sabrina Eduarda dos Santos.

A expectativa da escola é

que o trabalho seja reconheci
do e levado a sério. "Consegui
mos envolver toda escola. No

princípio muitos queriam, mas
quando viram que era preciso
muito trabalho, alguns .desisti
ramo O desempenho da equipe
foi. demais", declarou a diretora

da escola, Eunice Strebe.
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Pelo Mundo

1985

Cometa Halley
No dia 27 de novembro de 19'85, o cometaHalley cru

zou a Terra pelo céu. Halley é um cometa brilhoso de .

período intermediário que retorna às regiões próximas
ao Sistema Solar a cada 76 anos. A sua aparição fez com

que a humanidade enviasse espaçonaves para observá

lo, inclusive a sonda Giotto, em julho de 1985. A expec
tativa dos estudiosos era de que a sonda não semanteria

intacta com a proximidade do cometa, mas, felizmente,
só alguns danos foram causados pelo impacto de algu
mas partículas. No ano seguinte, Giotto teve a oportuni-

- dade de ficar a 596 quilômetros do núcleo de Halley. O
cometa só poderá ser visto pelos céus da Terra no dia 28

de julho de 2061, daqui a 49 anos.

1956

Recorde brasileiro no salto
o atletismo brasileiro foi destaque no dia 27 de novembro
de 1956 nos Jogos Olímpicos de Melbourne, na Austrália.
Adhemar Ferreira da Silva, o João do Pulo, conquistou a

medalha de ouro ao saltar 16,35 metros no salto triplo. A
marca era o aperfeiçoamento do recorde olímpico, que
já era seu, com 16,22 metros. A marca só foi definida na

quarta tentativa, pois os primeiros saltos deAdhemar não
chegavam aos 16 metros. Conhecido pela agilidade e boa

elasticidade na hora de saltar, renderam os 16,35 metros

que o coroaram como campeão olímpico e fizeram que o

recorde mundial fosse quebrado pelo mesmo atleta.
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Invenção das
embaãagens Tetra Pak
Em 1951, RubenRausingidealizou uma embalagem para acondicionar

alimentos e deixá-los em bom estado de conservação. O primeiro produto
fabricado foi uma caixa feita com cartão de papel para transportar e
armazenar leite. No ano seguinte, a empresa já comercializavamáquinas
de embalagens cartonadas. O creme de leite foi o primeiro produto a ser

embalado pelaTetraPak e, após três anos, começaram a acondicionar

leite pasteurizado.Mas foi apenas em 1961 que as embalagens longa
vida ganharam omercado.Ainda no mesmo ano, RubenRausinguniu
os conceitos de ultrapasteurização e embalagem asséptica, criando a

embalagem que protegeria o leite, sem necessidade de conservantes

e refrigeração. Hoje a empresa está presente emmais de 165 países e
é responsável pormanter leite, sucos, molhos, chás, cremes e outros

produtos conservados sem a necessidade de conservantes ou refrigeração.

1975

Hospital Jaraguá

• I� a1ez_.Lunenâer ���

FOTOS DIVULGAÇÃO

'.

Em novembro de 1975, o jor-
nal O Correio do Povo publicou
"O empresário Egon Sasse, presi
dente do Hospital e Maternidade
Iaraguá, informou que omosocô
mio terá aumentado o seu espa

ço �.Gp, {(m mais de 400 metros

quadrados em área construída".·

E terminava com: "Futuramente,
consta dos planos da direção do

Hospital Iaraguá, maior aumento
para que seja prestado ainda um
melhor atendimento àqueles que
procuram a casa de saúde".

Personagem histórico

ZUlDbi dos Palmares
A história do líder quilombola começa em 1655 com

I

o seu nascimento, no Estado de Alagoas. Com sete anos,

em 1662, Zumbi é capturado por soldados e entregue aos

cuidados do PadreAntonioMelo, que fica responsável por
sua formação. Com a inserção na igreja Católica, recebe o
nome de Francisco após o seubatismo. Ele também ajuda
va nas cerimônias e estudava português e latim. Em 1670,
com vinte anos, foge para o Quilombo de Palmares, onde é

reconhecido pelas suas habilidades marciais. Mesmo com
pouca idade, Zumbi já era respeitado por suas estratégias
na luta contra os soldados de Sargento-marManuel Lopes.
Após três anos, seu nome é registrado em relatos portugue
ses sobre a derrota de uma expedição pelos quilombolas.
Em 1678, o líder de Palmares, Ganga-Zumba, foi chamado

para negociar a liberdade dos negros do Quilombo, mas
com a condição de todos serem submetidos à Coroa Por

tuguesa. Zumbi não aceita a proposta de libertar apenas os

quilombolas de Palmares, poismilhares de negros aindavi
viam sobre o regime de escravidão no país. Por isso, é eleito
o novo líder do Quilombo. No dia 20 de novembro de 1695,
zumbi é delatado por um antigo companheiro e, após ser
localizado, ele é preso e degolado.

J'

�//
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Hoje, as 19h30
.

Espetáculos: "peu a louca nos contos" e "Nomundo da televisão"
- grupo Fábrica de Sonhos.

Sinopse: "Deu a louca nos contos" -'As fadas flora e fauna
resolveramagitar um pouco 0S contos de fadas e armaram
amaior confusão. "No mundo da televisão" - Luizinho está

entediado em casa sozinho e resolver passar o tempo assistindo
televisão. 'Mal sabe ele quea televisão estámaluca. Direçã6: Ana
PaulaMachado.

Dias 28 e29, as 19h30;e I e2dedezembro,as 16h
Espetáculo: "Pluft, o fantasminha" - Grupo de Teatro Mentes Inquietas
Sinopse: Plufté um fantasmínha que temmedo de gente, até

que conhece Maribel, umamenina que foi raptada por malvados
piratas. Ela só pode contar com suas amigas marinheiras
Sebastiana, Juliana e Joana. Direção Nicolí Pereira.

Dias 30 el e 2 de dezembro, as 19h30
Espetáculo: I'A_ sentença final" � Grupo Scaurcéu
Sinopse: "A sentença final" é uma livre adaptação do texto 'Auto
da Compadecida", deAriano Suassuna,.;,.Assim:,:�pmo 91i:l textQ,
os personagens dessa história ficam de cara com o diabo e com

Manuel (Jesus 9risto), e é nessahora, �. da sentença final, que as

verdades aparêcem. SaBemos'qlie toõos temâ� pecadds e que, .

sempre há uma forma de sermos perdoados. Direção: N,icoli Pereira.
�"I

Dias 3 e 4 de dezembro, as 19h30
I Espetáculo: "i}lnor, fazer o quê?!" - Grupo Teatral Ret.icências "

.

,I

Sinopse: Inspirados'no po'ema'Lira ao amor rOmântico, de Cárlos
Drummond de Andrade, os alunos adolescentes criam um

sespetãculo falando deamon Serão 3 núcleos de apaíxonanres
histórias. Falamos de namoricos da adolescência, amor de mãe,
amor possessivo, amor de irmãos, o quanto é bom e duro amar.

Direção: Nicoli'Pereíra.
.

Dias 5, 6 e 7 de dezembro, as 19h30
Espetáculo: 'Troca-troca no cortiço" - Grupo de Teatro Porém

Sinopse: Livremente adaptado da peça "Sonho de umanoite de
verão", deWIllian Shakespeare, "Troca-troca no cortiço" mostra avida
cotidiana de vizinhos num agitado cortiço. O que eles não podem
imaginar é que nem tudo acontece como esperado, e, às vezes, uma
troca podemudar todo o futuro das pessoas. Direção:Nicoli Pereira:

Dias 28 e 29 e 5 e 6 de dezembro, as 19h30
Apresentações do Grupo de Teatro de Bonecos, com a esquete
"Ierezinha", com direção da professoraMeryPetty.

, -,...

GIOVANNI BUZZIIDJVULGAÇÃO

Mostra de teatro
no palco da Scar

Os alunos integram as turmas das professoras
Nicoli Pereira, Ana Paula e Mery Petty. Confor
me Nicoli, as turmas são formadas por crianças,
adolescentes e adultos que se preparam durante

o ano nas aulas e na confecção dos bonecos. uÉ
um trabalho demuita dedicação para finalmente
subirem ao palco e compartilhar um ano inteiro

de dedicação com a comunidade de Iaraguá do
Sul. Por isso, todos são convidados a comemorar

este resultado".
Este ano, além de muita criação própria dos

alunos, as peças foram inspiradas em clássicos
da dramaturgia nacional e mundial.

omeçou ontem e segue até 7 de de

zembro, na Scar, a 10aMostra de Te

atro, com o objetivo de apresentar
à comunidade o resultado dos tra
bailios de formação na área de artes
cênicas ao longo do ano. Nesta edi

ção, são mais de 45 alunos-atores mostrando cin

co espetáculos no palco do Centro Cultural e uma

performance demanipulação com bonecos.
As apresentações ocorrem de segunda a sex

ta, as I9h30, e nos sábados e domingos, em dois
horários: as I6h e I9h30, com entrada gratuita.
Informações pelo telefone 3275-2477.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

Previna-se!

JoulVille HOJE /1 •

Jaraguá do Sul
'YÂ

Mama 17° 26° e Região
'Y Â Jaraguá ,ow AMANHÃ
11°23°

'Y Â MíN: 18°e
18° 28° MÁX: 32°e

Blumenau � .J

Rio do Sul 'Y Â 18°C.
'YÂ 19°30°

QUINTA
17° 26° 128°Ct MíN: 18°e

MÁX: 300e

Previsão do TeDlpO
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Sã;()Miguel
do Oeste

• .Â
190 28°

hapecó

19° 28°

Temperatura
em elevação
Sol com aumento de nuvens
e pancadas bem isoladas
de chuva, especialmente
à tarde. Temperatura em
elevação.Quarta e quinta
feira: tempo estável com sol
entre nuvens. No Planalto
Sul e Litoral Sul pequena
chance de pancadas
isoladas de chuva entre a
tarde e noite. Temperatura
mais elevada especialmente
na quarta.

Joaçaba
'Y Â
17°30°

Ensolarado Parcialmente
Nublado

Nublado Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Sul-Sudoeste 1km/h 99
• 9h Sudoeste 2km/h 100
• 12h Leste 2km/h 83
• 15h Nordeste 8km/h 67

5mm

80%
• 18h Leste-Nordeste 11km/h 65

de possibilidade
• 21 h Leste-Nordeste 10km/h 81 de chuva,

Humor

Ala Mozart
Em uma importante sala de espetáculos, o português assiste a

um concerto de piano.
De repente, a senhora sentada ao lado dele pergunta:
- O que lhe acha da execução deste pianista?
O português responde rapidamente:
- Acho muito drástico! Eu daria no máximo uns cinco anos de cadeia.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
II I t "

Florianó o

'YÂ
22°28°

São Joaquim
'YÂ
9° 23°

riciúma
'YÂ
18° 30°

,MINGUANTE 7/11

CRESCENTE 20/11

'�. CHEIA 28/11

Palavras Cruzadas

SEXTA

MíN: 19°e
MÁX: 29°e

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2h38: 1,6m
• 14h19: 1,4m
• Baixamar
• 7h17: O,2m
• 19h26: O,1m

Florianópolis
• Preamar
• 1h23: 1,2m
• 13h15: 1,1m
• Baixamar
• 7h15: O,4m
• 19h49: O,2m

NOVA 13/11
Tábua

das marés ltajaí Imbituba
• Preamar
• 1h16: 1,1m
• 13h17: 1m
• Baixamar
• 6h23: O,3m
• 19h32: O,2m

• Preamar
• Oh23: O,6m
• 11 h54: O,6m
• Baixamar
• 7h02: O,2m
·19h15:0,1m

234 5
.

6 -rHORIZONTAIS
1. O músico alemão Johannes (1833-1897) / As ini-

ciais do poeta português Pessoa (1888-1935)
,

1

2. Lugar onde crescem certas flores de delicado per
fume

3. O príncipe indiano fundador de uma importante reli

gião / Sujeira, imundície
4. Que está fisicamente junto, em contacto / Metade

do ... lanche
5. O M dos algarismos romanos / O ator e diretor teatral

Arap, recebeu o prêmio Moliêre em 1977 e 1988
6. O iatista Scheidt
7. Uma ferramenta de marceneiro
8. Subsídio, achega / As letras separadas pelo s

9. As iniciais da bela atriz italiana Loren, de "O Ouro de

Nápoles" / Causar tristeza
10. (Gir.) Dinheiro / Designação geral de objetos voa

dores não identificados
11. Nervoso, furioso / Sigla inglesa da potência de Ba

rack Obama
12. Fechadura rudimentar
13. Argola de corrente / Elemento químico usado como 1 i

desinfetante e no tratamento de águas,

VERTICAIS
ia

1. (Pop.) Que se embriaga habitualmente / Afecção in-
flamatória da glândula mamária

2. Reduzir duas coisas a uma só / (Fig.) Variado, múl
tiplo

3. Que usa de astúcia, manha / Arte divinatória que
utiliza um baralho de 78 cartas

4. Cabeça, em inglês / Tipo de short que vai quase até
os joelhos

5. Sigla do estado de Ponta Porã e Aquidauana / Doa
ção feita pelos fiéis em certos atos litúrgicos / Or
ganização Mundial do Comércio

6. Elemento de composição: seis / (Interj.) Expressa
desistência, impossibilidade de continuar suportan
do uma situação / Precede Greco no pseudônimo
de pintor espanhol de origem cretense

7. Dissolvido / (Bio!.) Célula sexual feminina
8. Capcioso, intencionalmente enganador / Negociar

ou fazer operação comercial com
9. Parte da geometria, que trata das figuras planas.

8

3

II
':' �

:

II

II

II

IJ
II

4

5

6

'7

8

10

12
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Com que
roupa eu vou? Você vai amar a

hora do cafézinho.
Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084 3275.1403

Estampas
debicho

Vocês conhecem o

Power Shape'!
Sempre ouvi dizermaravilhas sobre o aparelho estético
Power Shape - mas nunca havia feito nenhuma sessão
- e esses dias, resolvei testar essa "preciosidade" usada
para eliminar celulite, gordura localizada e flacidez, tudo
aomesmo tempo. E, olha, confesso queme apaixonei!
Como assim? Para vocês terem uma ideia, girls, o Power
Shape é uma tecnologia que utiliza de laser, sucção a

vácuo e radiofrequência. E assim, a radiofrequência
combinada com a sucção a vácuo prepara a pele para a
aplicação do laser, deixando a pele mais lisa e uniforme,
facilitando assim a penetração do laser até a camada
de gordura. O calor provocado pelo laser faz com que
as células de gordura se destruam (o que a gente ama!),
enquanto as fibras de colágeno, que são responsáveis
pela sustentação da pele semultipliquem. O que é

ótimo, não é, meninas?Ah, outra coisa: ele também tem

a função de elevar os glúteos. É ou não é ótimo? Juro que
quando saí de láme senti outra. Deu uma esculturada!
O procedimento é indolor, não senti dor alguma, pelo
contrário, cheguei até a relaxar. E a sensação de sucção
é maravilhosa, parece que o aparelho está levando todas
as suas celulites e gorduras localizadas embora. Eu optei
por fazer o tratamento nos glúteos e culotes, mas há a
opção de trabalhar pernas, barriga, braços.Vai de cada
uma, né? Sei que uma das grandes dúvidas em relação a

um aparelho é quantas sessões são necessárias para se

ter um bom resultado. Diferente da grandemaioria que
é nomínimo dez, o Power Shape são seis. Tudo de bom,
não? Perfeito para quem quer dar um up no corpitcho
para o verão. Recomendo. Estou indo para a terceira

sessão e o resultado já está aparecendo.

Dentre as várias estampas que
estão bombando nesta estação
e que prometem ficar para a

próxima estão as de bichos.
E eu não estou me referindo
às convencionais estampas
"pele" de oncinha, zebra,
leopardo, entre outras, que
estamos acostumados, não. A
onda agora é estampar o carão
deles. E quanto maior for a
estampa, mais bacana é. E se

for selvagem, melhor' .. J
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é terça-feira, 27 de novem

bro, a última terça do mês.
Como o tempo passa! Vamos

começar a coluna social de

hoje com entusiasmo e muitas

energias positivas. Mas antes

uma frase de Gandhi: "Apren
da como se vocêfosse viverpara
sempre. Viva como se você fosse
morrer amanhã."

•Valéria Iunkes foi curtir
no domingo a grande
final da Fórmula 1, em
Interlagos, São Paulo.

• Não ousem esquecê-lo:
SilvioVeloso é o grande
aniversariante de hoje.
Liguem! Ele vai adorar
saber que foi 'lembrado.

• Jaime de Souza, daArte
Laje, entrou para o bisturi
e deuuma repaginada
no visual. O vaidoso

empresário desfilamais

jovem e feliz da vida.

..

o

"
Só o riso, o amor e
o prazer merecem

revanche. O resto, mais

que perda de tempo,
é perda de vida.

Chico Xavier

Moa Gonçalves
MAURICIO HERMAN

BALADA Andressa Spézia abre sorriso
na concorrida festa da Upper Floor

.,w�
ÓTICA

PALÁDIO SIMARA
JÓIAS E RELÓGIOS
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Wandér e Laurita
Wandér e LauritaWeege é um dos mais

queridos casais de Iaraguá do Sul e sempre
colocam o nome da nossa cidade em

destaque, seja na condição de empresários
ou de grandes incentivadores da cultura e de

importantes ações sociais. No último sábado,
dia 24, reuniram a família e amigos mais
próximos para comemorar em grande estilo os

35 anos de feliz vida conjugal. Parabéns!
O meu desejo é de felicidade plena ao casal.

Alnor demais
Os noivos Silvio Alexandri e Sandra Cattoni,
sempre que podem, aproveitam o tempo livre
para ficar mais agarradinhos. Contagem para o

casório. Vocês merecem tudo de bom!

Pé de largato
Minha caixa de e-mail amanheceu cheia, no
sábado. A turma do trololó pediu para eu
desenhar o talMárcio Costa, Pé de Lagarto,
que postei na coluna. Segundo minhas fontes

,.

o famoso "pé de lagarto" é o 'cap." do bar em(

frente ao Fórum. Anotado?

ARQUIVO PESSOAL

CASAMENTO Carla Gruetzmacher, a
mais bela noiva do momento, com a

madrinha Fernandà Montecino,
da área comercial do OCP

Irresponsáveis !�
Condutores de motocicletas dão "show" de

desrespeito à legislação quando circulam,
principalmente na hora de pico, às 18h, por
cenários como a rua Bernardo Dornbush.
Manobras radicais assustam osmotoristas e

pedestres que circulam naquela via.

Almoce
muito melhor no Kayrós
por apen(l� R$ ?1,90.

f
KAY�ÓS
H o r E l

47 3084-3012

moagoncalves@netuno.com.br

Pensando bem
Algumas pessoas têm
dinheiro. Outras são ricas.
Nem sempre são as mesmas.

Afinal, a felicidade é um bem

que se multiplica ao

ser dividido.

Leitora fiel
A gatinha Talita Tecilla, leitora
fiel da coluna, depois de bater
pernas nos Estados Unidos ao
lado dos pais, está em contagem
regressiva para os festejos de
Natal. Bom também!

NOV MBRO
-

PROMQÇOES
INCRIVEIS

MAURICIO HERMANN

MAURICIO HERMAN COLÍRIO
Fernanda

Buchmanne
Maria Luiza

Reitz
conferiram

sábado, a
TheWay

COQUETEL
Sara Santos
e Rosane

Mengarda
prestigiando
as rodas
sociais

No rolete
MartinWerninghaus promove, hoje à noite, aquele festão.
Ele comemora ao lado dos amigos no BCC o seu aniversário
celebrado dia 23. Será servido um leitão no rolete que vamos

degustar de joelhos. Se é que você entende. Pois quem manobra a

máquina é o famoso pomerodense Cláudio, do Vale Europeu.

"'NVEST
Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20 anos com

, ,

EMPRESTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUBLICOS

"Sem consulta ao SPC/SERASA
"Créditos com excelentes taxas
"Sem' çobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO. às 17hOO

Trânsito
Nossa cidade já está com ares

de cidade grande. Se você tiver
um compromisso durante
semana que tenha quemigrar
do Bairro Amizade aoCentro
ou vice-versa, saia mais cedo
commínimo de 30minutos de
antecedência. Caso contrário,
terá que dar explicações,
Principalmente no horário de

pico das 18h às 19h30.

Tec
e amigos íntimos na sua
residência em Piçarras,
com direito a amigo
secreto.

• Os convivas da
famosa uGarage" podem
ir anotando. Dia 8 de
dezembro rola o penúltimo
encontro do ano. O
encerramento será em

grande estilo, dia 15 de
dezembro.

• O abraço de hoje cheio
de energias positivas vai
para Fábio Emmendoerfer.
Ele é outra figura que
acompanha a coluna todos
os dias. Valeu mesmo!

,.,

• No próximo dia seis
de dezembro, as 20h30,

'

aMarisol promove seu

tradicionalNatal. O
evento é aberto para toda
comunidade.

.. Quem bate as taças e faz
tim tim bem nesta terça
feira é o boa praça Valdecir,
comandante da Império da
PIores. Cheers!

Linda
Noeli Scott, a Lica, está em sua

melhor fase. Presença vip nas

melhores rodas sociais da urbe,
ela deu um show no look na The

Way, no sábado. Um jeans mega
rasgado em tom claro. Levou
a nota dez dosmarmanjos no
quesito animação. Elamerece!

• Adriano Lehmann está.

mergulhado na decoração
e escolha do cardápio para'
a tradicional ceia deNatal,
onde vai reunirfamiliares

• Não abandone seu cão.

• Com essa,fui!
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Daniel Medeiros
Graduado em Comunicação Social -

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, -

Linguagem e Crítica Cinematográfica

rít·c C ema

"EntreoAmor e aPaixão"

Michelle Williams está se tornando espe
cialista em interpretar personagens pro

blemáticas.Em "Namorados paraSempre" ela
viveu umamulher que via sua vida estagnada
e, com o passar do tempo, enxergava-se cada
vezmais longe da ideia de felicidade que antes
tinha. Em "Entre o Amor e a Paixão" ela prati
camente repete o feito ao estrelar um drama
pesado, realista e, principalmente, ótimo.

Escrito. e dirigido pela atriz Sarah Polley
("MinhaVida semMim"), o filme conta a his
tória de Margot (Williams), uma mulher que
mantém um casamento estável e uma vida
confortáveL Certo dia, ao voltar de uma via
gem de trabalho, Margot conhece Daniel (Kir
by), e o que começa como um inocente flerte
acaba se tornandó mais sério quando ela per
cebe que o rapaz mora do outro ladqdarua.

/

E vê-lo constantemente acaba despertando
nela um sentimento de"angústia em relação
ao seu casamento com Lou (Rogen).

Retratando a rotina como principal inimi
ga de um casal, a cineasta apresenta umami-

se-en-scene interessante ao mostrar o marido
constantemente dentro de casa (ele trabalha
como escritor de culinária), acentuando as,
sim o sentimento de prisão da protagonista
- algo auxiliado pelo fato da casa ser bastante

apertada. Ao mesmo tempo, Daniel é visto
sempre na rua, ao ar livre, o que simula uma

sensação de liberdade e, consequentemente,
aumenta a tentação dela em relação ao rapaz.

Em seu segundo longa-metragem de des
taque', como diretora (o primeiro foi "Longe
Dela",' de 2006), Polley demonstra-se extre

mamente segura na função ao realizar uma
narrativa com ritmo lento e recheada de
silêncios. Além disso, a cineasta cria sequ
ências bastante criativas, como o travelling
circular que ilustra a passagem de tempo e a

concretização de diversos desejos e fantasias
- e amaiieíra como esse travelling .terrnína,
enquadrando os personagens no centro da
tela, faz uma rima visual bastante significati
va com outra cena do início da projeção. "

Escolhendo não detalhar muito sobre a

vida de seus personagens, algo que (pesso
almente) considero um equívoco narrativo
- me incomoda o fato dela não explicar como
alguém que trabalha'guíando úrrrriquixá con

segue dinheiro para manter uma casa e fazer
turismo, mesmo sem nunca ser visto traba
lhando - Polley compensa esses "deslizes" ao

entregar diálogos carregados de significados,
como a alegoria das conexões aéreas ou a con

versa final entreMargot e sua cunhada, em que
são discutidas as diferenças entre a natureza

de alguém e as escolh�s ela faz. Finalizando, a
cena da piada do chuveiro é ao mesmo tempo
belíssima e aterra-

dora,
.

assim como

o restante do filme. L

Direção: Sarah
�. �

.1
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Polley Elenco': ::
MichelleWiIlia
ms'Seth Rogen,

Luke Kirby, Sarah
Silverman.
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Novelas
IJU)O IlIJU)O - GLOBO· 18H

Berenice sugere que Isabel adote Elias e Zenaide fica aflita. Isabel pede que
Jurema avise a Zé Maria que ela quer falar com ele. Fernando diz a Umberto

que tentará conquistar Catarina. Guerra manda Jonas encontrar Alice. Esther

gosta do flerte de Albertinho. Constância pede para Bonifácio impedir o recital
de Catarina em troca de favores. Diva encontra Catarina em seu camarim. Isabel
convida Matilde para trabalhar em sua casa. Umberto não gosta dos elogios que
Fernando faz a Catarina. Nasce o filho de Praxedes. Bonifácio reclama por Edgar
ter financiado o recital de Catarina.

SALVEJORGE·GLOBO.21�
Caique se enfurece com Arnanda, Bianca recebe um con�ite de Zyah para

morar com ele. Waleska ajuda Jéssica. Lucimar diz a Nilceia que vai contar para
Theo sobre a viagem da filha. Wanda pede para Lívia ajudá-Ia com os bebês que
vai entregar para adoção ilegal. Clóvis finge estar sem memória para Diva. Wanda
tenta convencer Morena a desistir de Theo. Sarila despreza Tamar. Ayla arma um

plano para encontrar Zyah. Barros desmente a informação da morte de Adalgisa/
Wanda e pede para Helô falar com Berna. Morena assina o contrato com Wanda,
Érica decide namorar Élcio. Ayla se abriga da chuva na caverna de Zyah,

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO· 19B
'

Vânia não deixa Juliana contar para Nando sobre o verdadeiro estado de
Charlô. Roberta reclama com Veruska sobre o sumiço de Nando, Nieta briga com
Nenê. Frô se queixa de ir com Ulisses para o trabalho. Roberta se preocupa com
Nando. Dino leva a cunhada para acalmar Nieta, e as duas se juntam para cuidar de
Nenê. Otávio se culpa pelo acidente de Charíô e afirma a Nando que cuidará dela.
Nando se oferece para dar uma carona a Juliana. Vânia conta a farsa de Charíô

para Felipe. Zenon se revolta com Carolina ao saber que ela reatou com seu irmão.
Ulisses descobre que lutará no campeonato de MMA. Juliana tenta conversar com
Nando sobre seus sentimentos, mas é impedida por Ronaldo. Felipe descobre o

plano de Charíô. Charô pede para Otávio revelar seu segredo. Felipe chega à man

são. Roberta não vê Nando chegar e começa a falar de seus sentimentos,

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

li ue animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um
companheiro de estimação nas páginas do Facebook

da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

_� Hugo tem um ano

e foi recolhido

pela Ajapra. Está
vacinado, foi
vermifugado, castrado
e está procurando
um lar. Para adotá-lo,
entre em contato com

Suzana, no 9137-2288

An·versariantes

26/11 landara da R. Amaral Rodrigo Luis Hilbert Cristiane Schroeder Maiquel Machado
Ida Z. Steinert Sandra G. Castro de Oliveira Danieli N. Melchioretti Marcia t de Oliveira

Amir R. Pezzato Iraci da Cruz Lima Thomas E. Vieira Débora V. Pereira Márcio Nelson Gallina Filho

Anderson A. Da Costa Ivana B. Franz Vanderleia H. da Silva Doralice T. Bartel Patrick Sell

Cristian Anderson Jantsch Jeferson da Silva Vilmar Volkmann Edilson José Spezia Pedro Ferreira

Darci Basegio João Luis Oliveira Wesley Wiltuschnig Eduardo J. Welter Renato R. Rehnke

Deise Waltrichk Laide de Mata Zulmira Kreis Bruck Eliakim Fernade Santiago Rolando Schroeder

I Dinora Manske Laide Rodrigues da Mata Eufrida Gurll Rolando Eger
Edinei Stahelin Leandra Hauck 27/11 Irines R. de Souza Rosalina Anhaia

� Edson E. André Leonardo Salvador Junior Adriane Bisewski Jackson Beswski Sandra Regina Franco Baade

Elizete Evangelista Leticia Beninca Adriano Vander Maia Jair Ramos Santana A. Ferreira

Elmir Maas Marciel R. Gielow Alcides E. Barca Janete W. Pedri Sheila Mary Mello

Eni Maristela da Luz Marcos C. Hermes Alcido Mohr Jean G. Konell Simone Aparecida K. de Souza

Fernando Gustzaki Mario I. T. Bortolini Alessandra L. Muller João Rosa de Oliveira Sirléia Wolter

Gerson Albano Marli Klemz Aline Brotto Juliana Ribeiro Da Silva Tairinie Persuhn Marowski

Gilberto Steinge Martim Mulloschardt Aline dos S. Weonski Leila A. da Silva Tecla A. Lemke

Graziela Bankhardt Monica Oliari Andre R. Vieira Léo Berkembock Terezina Chalinski

1� Graziele dos Santos Renata P. Barros Andreia L. Rodrigues Leopoldo_Behling Valdecir Vergilio Elizio

lan Depíne Ricardo F. Gonçalves Camila Engelmann Luciane Telles !iH!! 11 tYfP�R<lrl(l) �fWrji�q!: J
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CD:
Guerra dos Sexos -

Nacional

Na trilha da novela das'
sete daGlobo, "Guerra dos
Sexos", o que temos é.uma
variadamistura de sons e

estilos, com um time de
vozes femininas de peso
como Elis Regina, Rita
Lee,Wanderléa, Angela
Maria eMarisaMonte. No
/{iPl� masclJUnó I

II F",' i'
"

' I

destaques ficaR.. aniel
Boaventura, que iÍlterpreta o

malandro Nenê e interpreta
umamúsica do álbum.
Destaque para"lUljQ" que foi
um grande sucesso na voz de

to, queéoff,'!'''''' {', ·'»>''/1

e eza I nor ..

Fabricio Carpinejar
Ao longo de um ano, Fabrício
Carpinejar percorreu o Rio
Grande do Sul à procura
de histórias inusitadas,
personagens inesquecfveis
e pontos de vista especiais.
Sem deixar o território

gaudério, Carpinejar
atravessou as culturas
italiana, polonesa, alemã,
suíça, africana, indígena,
açoriana e japonesa
para escrever aséríede ,

reportagens 'Beleza Interior',
Viajou pelomundo das raízes
e lançou sobre esse universo

aquele olhar reservado aos

poetas. O resultado está
nesta obra - ummapa lírico e

engraçado da gente gaúcha.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2012 1151 VARIEDADES

Tirinhas

Cinema

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20
• ARCOIRIS 2
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:30
• Ted - Leg. - 16:50, 19:00, 21: 1 O
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 17:00, 21 :30
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 15:00, 19:40

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 14:00,
16:20, 18:40

• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 21 :00
• ARCOPLEX 2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40
• Ted - Leg. - 19:25 21 :30
• ARCOPLEX3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 18:00, 21 :00
• Hotel Transilvania - Dubl. -14:20,16:10
• ARCOPLEX4
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• Gonzaga - De pai para filho - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:30,
16:20, 19:00

• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 21 :40
• GNC2
• 007 - Operação Skyfall- Leg. - 21 :20
• Até Que a Sorte Nos Separe - Dub. - 13:15. 17:20
• Possessão - Leg. - 15:20 19:30
.GNC3
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:00,
16:40,19:10,22:00

oJOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:30, 16:20
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 19:00, 21 :40
• GNC 2

.

• Até Que a Sorte Nos Separe - Dub. - 14:30, 16:50,
18:50,21:10
• GNC3
• As Vantagens de Ser Invisível - Leg. - 17:00, 19:30,
22:10

• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub.

-13:20,15:10
.GNC4
• Cre úsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:40,
16:30,19:10,21:50
• GNC5
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:00,
16:40, 19:20, 22:00
.GNC6
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 18:30
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :20
• Frankenweenie (3D) - Dub. - 14:10

SHOPPING NEUMARICT BLUMENAU
• GNC 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 13:30,
16:20, 19:00, 21 :40
.GNC2
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 14:00,
16:40, 19:20, 22:00
.GNC3
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 13:40,
16:30,19:1021:50

-

.GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:50, 18:40
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub.

- 13:50
• Possessão - Leg. - 21 :30
.GNC5
.• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:20, 15:40, 18:50,
21:00
• SALVA VIP
• Argo - Leg. - 14: 15, 17:00, 19:30, 22: 10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 13hOO,
18h30,21h15

• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Leg. - 15h45
• CINÉPOLlS 2
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 12hOO,
14h45,17h20,20hOO,22h30
• CINÉPOLlS 3
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 14hOO
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Leg. - 19h30,
22h15
• CINÉPOLlS 4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18hOO, 21 hOO
• E a Vida Continua... - 13h20, 15h25
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati -13h10, 15h15
• Ruby Sparks - A Namorada Perfeita - Leg. - 17h30,
19h55, 22h25
• CINÉPOLlS 6
• Gonzaga: de Pai para Filho - 13h40, 16h20, 19h1 O,
22hOO
• CINÉPOLlS 7
• Até que a Sorte nos Separe - 13h30, 16hOO, 18h20,
20h50

Madonna quer
16 tipos de molho
Nesta semana, os equipamentos para

os shows que Madonna fará no país co

meçaram a chegar. A turnê MDNA tem

mais de 700 elementos de figurino. Para
levar tudo são necessários 36 caminhões.
Além disso, três fisioterapeutas estão de

prontidão para atender os 22 dançarinos
e, como se não bastasse, a Rainha' do Pop
exigiu 16 molhos de salada diferentes

para o jantar de toda sua equipe.

Sophia Loren
vem ao Brasil

o Brasil está se tornando passagem
obrigatória de grandes celebridades in
ternacionais. Depois de Lady Gaga, Ma
donna, Taylor Lautner, Ashton Kutcher,
agora é a vez da italiana Sophia Loren

aparecer por aqui. Segundo o jornal Ago
ra São Paulo, a atriz vem ao Rio de Janeiro
para o jantar de lançamento do Calendá
rio Pirelli, que ocorre nesta terça-feira, dia
27, no Pier da PraçaMauá.

Russell Crowe está
pouco com os filhos
Russell Crowe, que recentemente ter

minou seu casamento com Danielle Spen
cer, está infeliz com sua agenda, pois diz
ter passado apenas 40 dias com seus filhos

Charles, de oito anos, e Tennyson, de seis,
este ano. Crowe usou as redes sociais para
comentar: "Começando outro filme ama

nhã. Preciso ir para casa e ficar com meus

. filhos. Não posso acreditar nessa bagunça
que estáminha agenda este ano", indicou.

Horóscopo'·
CVl ÁRIES

.

I· A experiência de outras pessoas pode ajUdar
você a desenvolver seu trabalho de maneira mais

prática. A motivação no ambiente profissional será
contagiante. No relacionamento afetivo, dê fim aos

desentendimentos com quem ama Cor: azul-escuro.

\..J TOURO

U Não se incomode se o seu objetivo profissional parecer
distante: dê um passo de cada vez. Aposte em sua

capacidade e mantenha-se longe de disputas de poder.
Na paixão, é o momento de mostrar a importância que
o par tem em sua vida Cor: preto.

II GÊMEOS
Será preciso estabelecer metas mais claras no setor
profissional. Não deixe que influências externas
interfiram na busca de seus sonhos. Cuidado com

pessoas oportunistas. No amor, encare as dificuldades
e não terá do que se arrepender. Cor: bege.

� CÂNCER
� Concentre-se no trabalho se deseja conquistar bons

resultados, mas não conte com a colaboração dos
outros. A discrição será a melhor forma de se manter
longe de problemas. No amor, conversas francas com
seu par podem reavivar a união. Cor: amarelo.

..[) LEÃo
UL Hoje, a dificuldade de comunicação pode atrapalhar

os relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais.
Cuidado ao expor seus pensamentos, tente ser claro{a)
e não imponha seus pontos de vista.A dois, invista na
confiança e na lealdade. Cor: laranja

Yrk VIRGEM

11..f Divulgue os seus talentos e objetivos aos chefes. É
. tempo de investir em seu conhecimento ou em uma

nova ocupação. Bom dia também para começar
um novo emprego. No amor, fique longe de brigas e
mantenha a calma diante dos problemas. Cor: roxo.

Van Damme estreia
mansão de US$ 6 mi
o filme "Os Mercenários 2" deve ter

garantido um bom dinheiro à estrela de
filmes de ação, Jean-Claude Van Damme,
já que o ator acaba de adquirir uma luxu
osa mansão na Califórnia. Van Damme
desembolsou US$ 6milhões no novo imó
vel. A propriedade de quatro andares, com
vista para o oceano, tem seis quartos, oito
banheiros, elevador, cinema 3D, sala de bi
lhar, oito lareiras e, claro, academia.

..n. UBRA
- No setor profissional, é um bom momento para

buscar independência Trabalhe duro e demonstre
-

sua competência. Contato com irmãos ou parentes
distantes favorecidos. No campo afetivo, é hora de
superar as dificuldades da relação a dois. Cor: laranja.

m ESCORPIÃO
Ii lo. Procure não depender tanto dos outros, nem acredite

nas promessas que fizeram para você. Mesmo se

estiver atuando em equipe, será melhor contar com
seus próprios esforços. Na vida a dois, valerá a pena
propor um programa diferente ao pár. Cor: bege.

.. /\ SAGrrÁRlo
)<.

.

No trabalho, busque auxílio dos colegas se não der
conta de tarefas difíceis. Em família, preserve sua
autonomia, mas não reclame se alguém se queixar
do seu comportamento. Para resolver dificuldades no

amor, coloque-se no lugar do par. Cor: roxo.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Mantenha o foco nas suas metas profissionais e avalie
melhor as histórias que ouvir, pois é bem provável que
se trate de fofoca. Cuide bem dos seus familiares .

Marque presença na vida da sua cara-metade para
evitar que ela se sinta só. Cor: bege.

� AQUÁRIO
Ao'\A Realize suas tarefas profissionais sem depender

dos COlegas. Será prudente contar apenas com seu

empenho e comprometimento. Distancie-se dos
problemas alheios. A paixão vai exalar sensualidade:
aproveite! Valorize seu charme na sedução. Cor: lilás.

PEIXES
Os compromissos familiares poderão roubar a sua
concentração. Mesmo assim, não misture trabalho
com questões pessoais. Zele pelas necessidades dos
seus parentes. A segurança que oferecer ao seu per
será decisiva para a paz do seu romance. Cor: pink.
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Os pais Jair e Teresa
Cordeiro de Paula,
as irmãs e demais

familiares parabenizam
Jaine Maiara Cordeiro

de Paula, pelo
anive�ário comemorado

no dia 14. Que você

seja feliz em todos os

minutos de sua vida.
Te amamos!

O pais desejam toda
saúde e felicidade
do mundo para a

prnncesbWhaIsabelly
Vitoria Correa, que ,no
dia 28 comemora

4 aninhos

Os amigos
Eliane, Marcelo,
Guilherme,
Cristiane, .

Anderson,
Vanessa, Janice,
Thiago Henrique,
Cibele, Tiago,
Everton, Andréia
e Claudinei se
reuniram no

fim de semana

para fazer uma

cápsula do tempo
com sentimentos
e desejos para ser
aberta em 2017

Os pais Claudinei Bublitz e Débora
Beatriz Cordeiro de Paula, irmãos

Ana e Vinícius, vovós e vovôs,
padrinhos Nori e Patricia, desejam
felicidades ao pequeno Guilherme

Cordeiro de Paula, que fez
aniversário no dia 13 de novembro.

Filho, muitas felicidades. Te
amamos muito, gatinho lindo!

,
, ,

PARA MAIS ESCLARECIMENTOS,
PROCURE A DEFESA CIVIL DO SEU MUNiCípIO.

Ministério da
Integração Nacional

I I I,

GOVERNO FEDERAL
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Eco

Benyamin
Parham Fard

benyamin@biovita.com.br

Mude o mundo,
começando por você!

Em tempos de discussões sobre o aqueci
mento global, crise econômica mundial e

os verdadeiros valores da humanidade, aparen
temente somos capazes de discutir sobre todos
estes temas com propriedade, entretanto todas

as decisões modificadoras nos parecem muito

distante e, em várias ocasiões, a decisão está nas
mãos das pessoas erradas. Mas por quê?

Vale refletirmos que se nós, cidadãos, não fize
mos a nossa parte participando colaborativamen
te, se não nos doarmos e especialmente se não nos

envolvermos jamais poderemos nos queixar de

que o mundo está no caminho errado, ou prague
jar contra osmales que nos afligem a todos.

Toda grande mudança começa com a iniciati

va de uma primeira pessoa, que cativa as demais
ao seu entorno levando à verdadeira transforma

ção. Um dos jargões mais conhecidos da filosofia
sustentável é "think global, act local" (pense glo
bal, aja localmente), e esta é uma receita que fun

ciona de verdade, em todo âmbito, seja ele social,
político, econômico, ambiental etc., e depende

unicamente do nosso primeiro passo rumo à lon

ga jornada da responsabilidade compartilhada,
da cidadania e da sustentabilidade.

Reclamações sobre a falta de mobilidade ur

bana, descaso com os ciclistas, as transgressões
ambientais, o desrespeito ao ser humano menos

favorecido, os interesses duvidosos e antiéticos,
à corrupção e à violação das leis, de uma forma

geral, não resolvem estes problemas de fato.
Ser cidadão representamuitomais daquilo que

fomos um dia em comparação daquilo que somos
hoje. O propósito da vida em sociedade é a ajuda
mútua, a partilha das responsabilidades por um
futuro melhor, o engajamento das pessoas menos
envolvidas, enfim, de possibilitar às pessoas que

façam a diferença e não vivam um vida de rotinas

egocêntricas visando unicamente o capital.
Podemos transformar o mundo, mas antes

precisamos mudar nosso comportamento para
melhor, para influenciarmos positivamente as

pessoas ao nosso redor, nossa cidade, Estado,
país e, através deste círculo virtuoso, o mundo.

FOTOS DIVULGAÇÃO
_.

e
METAL I

'l

Fim dos lixões pode ser adiado
Tendo em vista que dos 5.565 municípios brasileiros, apenas 766 (cerca de 14% do total) operam
programas de coleta seletiva, o governo federal já cogita adiar o prazo de até 2014 para que
os municípios cumpram as metas, como a instauração da coleta seletiva e o fim dos lixões. A

concentração dos programasmunicipais de coleta seletiva ainda permanecemuito concentrada
nas regiões sudeste e sul do país, sendo que do total demunicípios brasileiros que realizam esse

serviço, 86% está situado nessas regiões. Outro grande desafio da política nacional de resíduos
sólidos para o próximo ano é a implementação da logística reversa, ou seja, pensar ações para
melhoria da cadeia e a inclusão dos catadores e das cooperativas na execução da Política.

GRUPO BIOVITA

•

BIOCHEM
Química

11/1
. ..

:lliJ,IIEfk'II'$ :ft�al;r:a 110 :ID.

Nem tudo é tão ruim quanto parece. Quando o assunto é o custo da

gasolina, o Brasil ainda é um país privilegiado quando comparado
com países em que encher o tanque do carro é verdadeiramente

doloroso. Coincidentemente, a lista destes países mais parece a

reunião da zona do Euro (à exceção de alguns poucos países que não
o compõe), demonstrando desta forma a influência do custo dos

combustíveis no cotidiano das pessoas.Veja quanto custa (em reais)
para encher um tanque de 45litros:

1-Turquia - R$ 245,80
2 - Noruega - R$ 245,70
3 - Eritreia - R$ 232,38
4 - Holanda - R$ 219,92
5 - Itália - R$ 216,87
6 - Dinamarca - R$ 216,62
7 - Suécia - R$ 211,29
8 -:Finlândia - R$ 206,68
9 - Reino Unido - R$ 206,44
10 - Bélgica - R$ 206,44
11-Grécia - R$ 202,82
12 - Irlanda - R$ 202,08
13 - Alemanha - R$ 201,13
14 - HongKong - R$ 201,13
15 - França - R$199,17

EGU :t CHEG U
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PlJBLJ[j\ÇÔES lJ�GAIS 1181 TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2012 wwwocponlíne.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATNA DO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDID\LDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nes

te Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FrCAM INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 229370/2012 Sacado:ADRIELSILVADASILVEIRAMANUTENCAOM Endere

ço: RUAAFFONSO NICOLUZZI 1617 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-300 Cedente: GILMAR
VITORINO DE BORBA Sacador: - Espécie: CH - N'Titulo: UA-000095-7 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 7.200,00 - Data para pagamento: 30/11/2012-Valor total a pagarR$7.338,13
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.200,00 - Juros: R$ 62,40 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 229163/2012Sacado:ASSDESPORTIVATARAGUA Endereço: RGUSThVO HA
GEDORN 636 - NOVA BRASlUA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-265 Cedente: FR SAU
DE COMERCIO E MANUTENCAO IIDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 404 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 372,00 - Data para pagamento: 30/11/2012- Valor total a pagar
R$445,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 372,00 - Juros: R$ 1,36 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 229313/2012 Sacado: BRAS O COMERCIO E REPRESENThCOES ITDA En

dereço: RUA AFFONSO BARTEL 137 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-110 Cedente: BFAC
ASSESSORIA COMERCIALE FOMENTO IIDA Sacador: L R BREDAME Espécie: DMI - N'TI
tulo: 1002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 551,00 - Data para pagamento: 30/11/2012-
Valor total a pagar R$625,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 551,00 - Juros: R$ 1,65
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 229442/2012 Sacado: CARLOS PIRES DOS SANTOS Endereço: RUA RI 18,
55 WTEAMENTO SOUZA - TRES RIOS DO SUL - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-100
Cedente: OFICINA MEC. BAUMANN IIDAME Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 627-1 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 511,24 - Data para pagamento: 30/11/2012- Valor total a
pagarR$598,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 511,24 - Juros: R$ 5,45 Emolumentos:
R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 229514/2012 Sacado: D PRAMALHAS LIDA Endereço: R. JOSETHEODORO
RIBEIRO, 1061-ILHADAFIGUEIR - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-000Cedente: JARTEX
INDUSTRIATEXI IIDAEPP Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 11179 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 3.621,31 - Datapara pagamento: 30/11/2012-Valor total a pagarR$3.721,22
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.621,31 - Juros: R$ 26,55 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 229588/2012 Sacado: D PRA MALHAS UDA Endereço: R. JOSETHEODORO
RIBEIRO, 1061 -ILHA DA FrGUEIR - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-000 Cedente: HI
TECH EflQUEThS IIDA Sacador: - Espécie: DMI : N' Titulo: 008679011 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 785,78 - Data para pagamento: 30/1lI2012-Valor total a pagarR$861,23
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 785,78 - Juros: R$ 2,09 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 229232/2012 Sacado: DAlANA MANES Endereço: RUA ALVINO FWR DAS
SILVA 670 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: EllZEU FRANCISCO DE SOUZA Sacador:
- Espécie: NP - N'Titulo: SN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.200,00 - Data para paga-

_ mento: 30/1lI2012- Valor total a pagar R$1.326,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.200,00 - Juros: R$ 39,20 Emolumentos: R$ 1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 29,65

Apontamento: 228496/2012 Sacado: DAIENEMORAESMACHADO Endereço: RUAMIGUEL
FODI 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-723 Cedente: AGROSUL CATARINENSE LIDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 3-97273/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 320,42
- Data para pagamento: 30/1lI2012-Valor total a pagarR$401,52 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 320,42 - Juros: R$ 2,24 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 229656/2012 Sacado: EVANDRO MOTh DE ALMEIDA Endereço: RUA BER
IHAWEEGE 1 lADO 5200 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Cedente: BANCO GMAC SA
Sacador: - Espécie: CBI - N'TItulo: 2BB C 54 51697480 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
6.787,96 - Data para pagamento: 30/11/2012- Valor total a pagar R$7.529,77 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 6.787,96 - Juros: R$ 662,95 Emolumentos: R$ 1l,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 229305/2012 Sacado: GUlLMARA PIRES Endereço: RUA SAUDADE 92
FUNDOS - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: HORlZONTE TUR TURISMO Sacador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 139/06 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 510,00 - Data para
pagamento: 30/11/2012- Valor total a pagar R$620,88 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 510,00 - Juros: R$1,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$�3,1O Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45 "

Apontamento: 229557/2012 Sacado: INOUEE GOES COM DE PISCINAUDAME Endereço:
RUAWALTER MARQUARDT 756 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Cedente: RIBEIRO E
FUSELIIDAME Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 001388/01- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 580,00 - Data para pagamento: 30/11/2012-Valor total a pagar R$655,71 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 580,00 - Juros: R$ 1,54 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 229361/2012 Sacado: JOSlEL JOSE NARDES ME Endereço: AV MAR DEO
DORO DA FONSECA,390 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Cedente: CRISThL
DISTRIBUIDORA IMPORT & EXPORT II Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 07444275630
- Motivo: faltá de pagamento Valor: R$ 1.268,25 - Data para pagamento: 30/11/2012- Valor
total a pagar R$1.340,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.268,25 - Juros: R$ 4,22
Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228955/2012 Sacado: LAERCIO JOSE FODI Endereço: RUAABRAMO PRADI
358 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-540 Cedente: TUPER SA Sacador: - Espécie: DMI
- N' Titulo: 0006212/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 803,69 - Data para pagamen
to: 30/11/2012-Valor total a pagar R$884,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 803,69
- Juros: R$ 1,87 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 229499/2012 Sacado: MARTEXIND E COM DEARTIGOS DO Endereço: RUA
URUGUAI,77 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente: TEXTILWAL
FRANMENEGHELIIDA Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 021414-01-Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 2.193,55 - Data para pagamento: 30/11/2012-Valor total a pagarR$2.280,42
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.193,55 -Juros: R$ 19,01 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 229487/2012 Sacado: MARTEXIND.COM.DEART.VEST. IT Endereço: R. URU
GUAI, 77 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente: CAIMAN IND COM
DE MALHAS UDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 2027354U - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$1.450,04 - Data para pagamento: 30/11/2012- Valor-total a pagar R$1.522,73
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.450,04 - Juros: R$ 4,83 Emolumentos: R$'11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 229688/2012 Sacado: MCVCOMERCIO E INSThL ELEIRICA Endereço: RUA
ERICH MIELKE 80 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-350 Cedente: MAR GI
RIUS C I C ELEIRICOSUD Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 576415 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$1.715;81 - Data para pagamento: 30/ll/2012-Valor total apagarR$1.792,24
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.715,81 - Juros: R$ 8,57 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 229456/2012 Sacado: METhLIVA IIDAEPP Endereço: RUA FRANCISCO DU
TRA' 110 - AMIZADE - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-803 Cedente: NORD DRNESYS
TEMS BRASILLIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 6043/1- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 674,10 - Data para pagamento: 30/11/2012- Valor total a pagar R$757,45 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 674,10 - JllIOS: R$ 4,49 Emolumentos: R$ 1l,GO - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 229457/2012 Sacado: METhLIVA IIDA EPP Endereço: RUA FRANCISCO DU
TRA, 110 - AMIZADE - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-803 Cedente: NORD DRNESYS
TEMSBRASILUDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 6043/2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 674,10 - Data para pagamento: 30/11/2012- Valor total a pagar R$757,45 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 674,10 - Juros: R$ 4,49 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

.

Apontamento: 229664/2012 Sacado: MONICA HACKBARTH Endereço: RUA ALFREDO
MANN N 66 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-270 Cedente: MADEIREIRA
FLORIDAlIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'TIMo: NFE3759/02 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 235,00 - Data para pagamento: 30/11/2012-Valor total a pagarR$308,50Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 235,00 - Juros: R$ 5,64 Emolumentos: R$ 1l,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 229590/2012 Sacado: MORGANA LAIS STINGHEN ME Endereço: RUAAN
GELO RUBINI 1053 SL 02 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: Cedente: SULCLOCK COMERCIAL
IIDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 11523.B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
214,96 - Data para pagamento: 30111/2012- Valor total a pagar R$295,75 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 214,96 - Juros: R$ 1,93 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96 ---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Apontamento: 228921/2012 Sacado:
MORRETESMATERIAISDE CONSTRUCAOUDA Endereço: RUA JOAO JANUARIOAYROSO
2609 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89262-005 Cedente: J INVESTMAXXFACTORINGFOMENTO
COMERC Sacador: EAC. FLORESThL UDA Espécie: DMI - N' Titulo: 9388-2 - Motivo: fal
ta de pagamento Valor: R$ 2.853,80 - Data para pagamento: 30/ll/2012- Valor total a pagar
R$2.935,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.853,80 - Juros: R$ 9,51 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 229402/2012 Sacado: N&N IND.METhLURGlCALIDA Endereço: AV. PREFEI
TOWALDEMARGRUBBA - CENTENARIO - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89256-500 Cedente:
METhMEC SERVICOS U IIDAME Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 554 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 313,00 - Data para pagamento: 30/11/2012- Valor total a pagar R$392,27
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 313,00 - Juros: R$1,98 Emolumentos: R$11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 229666/2012 Sacado: NAIGLES BATTISTI Endereço: RUA ALICE KUSTER
BAUMGAERTELN 39 - RIO DA LUZ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89264-112 Cedente: MA
DEIREIRA FLORIDA LTDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: NFE4058 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 270,00 - Data para pagamento: 30/11/2012-Valor total a pagarR$334,43
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,00 - Juros: R$ 1,26 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

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

Apontamento: 229486/2012 Sacado:NEUNHO FEILER Endereço: RUAHENRIQUEBUTZKE
0000993 - JARAGUA 99 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-643 Cedente: DVA-VEICULOS
IIDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0500105902 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$1.410,00 - Data para pagamento: 30/1112012-Valor total a pagarR$1.498,41 Descrição dos
valores: VaIordo titulo: R$1.41O,00 - Juros: R$ 7,99 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

.

Apontamento: 229565/2012 Sacado: NEURlATEREZINHABATISTIMULLER Endereço: RUA
GERALDMULLER 1029 - RIO DA LUZ - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-950 Cedente: SL
SERVICOS DE COBRANCAS UDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 03/04-NT - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 252,00 - Data para pagamento: 30/ll/2012- Valor total a pagar
R$331,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 252,00 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 229417/2012 Sacado: PANlFICADORA POINT PAO IIDAME Endereço: RUA
JOAO FRANZNER 480 - SAO LUIZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-640 Cedente: MOI
NHO XANXERE IND E COM UDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 22555--1 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 394,20 - Data para pagamento: 30/11/2012-Valor total a pagar
R$470,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 394,20 - Juros: R$ 1,97 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 229223/2012 Sacado: PATRICIARAQUELDE SIMAS Endereço: RUALEOPOL
DOMALHEIRO 15APT 208 - laraguá do Sul-Se- CEP: 89251-490 Cedente: JORGEMOTTER&
FILHOS LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 010365491100000 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.668,22 - Data para pagamento: 30/11/2012- Valor total a pagar R$1.740,52

. Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.668,22 - Juros: R$ 4,44 Ernolumentos.Râ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dílígência-Rs 9,96

Apontamento: 229078/2012 Sacado: PORThL COMERCIO E CONFECCOES LIDA ME En
dereço: AVPREFEITOWALDEMAR GRUBBA SL 23 ALA 03 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-
502 Cedente: GLOBE TROTTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CA Sacador: - Espécie: DMI
- N' Titulo: 513/8 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 615,56 - Data para pagamento:
30/11/2012- Valor total a pagar R$694,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 615,56 -

Juros: R$l,64 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 19,39

Apontamento: 229360/2012 Sacado: RONALDO REINERDT Endereço: RUAMARIA UBEU
NADASILVA, 417 - VILA LENZI - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-490 Cedente: BANCO PANA
MERICANO S/A Sacador: - Espécie: CT - N' Titulo: 44629865 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 30.379,20 - Data para pagamento: 30/ll/2012-Valor total a pagar R$36.673,35 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 30.379,20 - Juros: R$ 6.217,60 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 229597/2012 Sacado: ROSANE 1TIZ LAUBE Endereço: RUA RICARDO FRIT
ZKE 855 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-300 Cedente: SICOOB BLUCREDI SC COOP CRED
UVRE ADMIS Sacador: TINThS MULLER UDA ME Espécie: DMI - N' Titulo: 56 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$126,05 - Data para pagamento: 30/11/2012- Valor total a pagar
R$206,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 126,05 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 229233/2012 Sacado: SANDRA DA SILVA BATrSTh FORMIGAR! Endereço:
RUAALVINO FWRDA SILVA 670 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-970 Cedente: EilzEu
FRANCISCO DE SOUZA Sacador: - Espécie: NP - N'Titulo: SN - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.000,00 - Data para pagamento: 30/11/2012-Valor total a pagar R$2.152,88 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.000,00 - Juros: R$ 65,33 Emolumentos: R$1l,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 29,65

Apontamento: 228764/2012 Sacado: SIRLEIVIEIRA Endereço: RUA OSCAR SCHEIDER 1045
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-640 Cedente: VERITATIS INDUSTRlAECOMERCIODE
CONFECCOES IID Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2227/3 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 885,36 - Data para pagamento: 30/ll/2012-Valor total a pagar R$967,84 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 885,36 - Juros: R$ 2,06 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 229044/2012 Sacado: SOLEIDE BERGER Endereço: RUA SANTh JUUA 252
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-650 Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A Sacador:
- Espécie: NP - N' Titulo: 42757344 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 33.158,40 - Data
para pagamento: 30/11/2012-Valor total a pagarR$41.797,68Descrição dos valores: Valor do
.título: R$ 33.158,40 - Juros: R$ 8.565,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 229381/2012 Sacado: SONEITIALIMENTOS ITDA Endereço: RUA: EXPEDI
CIONARIO FIDEUS STINGHEN 71 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-740 Cedente: DIST
CARNES NOVA IMAGEM L ME Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0007941801 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$160,90 - Data para pagamento: 30/ll/2012-Valor total a pagar
R$239,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 160,90 - Juros: R$ 1,39 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 229392/2012 Sacado: THIAGO ANTONIO GOMES Endereço: OSCAR SCH
NEIDER N 102 - TIPADA MOSCA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-640 Cedente: CEN
TROFORMCONO LES UDAEPP Sacador: - Espécie:DMI - N'TItulo: 30696 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 232,00 - Data para pagamento: 30/11/2012-Valor total a pagarR$315,59
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 232,00 - Juros: R$ 3,17Emolumentos: R$1l,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - DiIi!'lência: R� 22,52

Apontamento: 229657/2012 Sacado: VALDIR NUNES DAS NEVES Endereço: RUA TIPA RI
BEIRA0ALMA 1 CASA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-200 Cedente: BANCOVOLKSWAGEN
S/A Sacador: - Espécie: CBI - N' Titulo: 24493346 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
3.575,04 - Data para pagamento: 30/11/2012- Valor total a pagar R$3.798,39 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 3.575,04 - Juros: R$ 143,00 Emolumentos; R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 229351/2012 Sacado: VANESSA PADILHA Endereço: RUA ARDUÍNO PRADI,
290 - APTO 05 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-600 Cedente: AYMORE CREDITO, FINAN
cIAMENTO E INVESTIMENTO SA Sacador: - Espécie:CBI - N'TItulo: 20016200454 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 2.326,95 - Data para pagamento: 30/ll/2012-Valor total a pagar
R$2.942,52Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.326,95 - Juros: ):\$ 541,40Emolumentos:
R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 229537/2012 Sacado: ZAIRA MARIA FERNANDES Endereço: RUA ERWIN
DOEGE 155 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: BFAC ASSESSORIA COMERCIAL
E FOMENTOLIDA Sacador: LRBREDAME Espécie: DMI - N'Titulo: 00411- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 371,50 - Data para pagamento: 30/11/2012-Valor total apagarR$451,59
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 371,50 - Juros: R$I,23 Emolumentos: R$11,60 - Pu

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

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "OCorreio do Povo",
na data de 271ll/2012. Iaraguá do Sul (SC), 27 de novembro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 38

TERMO DE COMPROMISSO nO 017/2012, referente ao processo administra
tivo de nO 21-200-2012-24917, que fazem a Polícia Militar Ambiental e LEAN
DRO AUGUSTO ZANETTI, na data de 23/11/2012, referente a conversão do
valor de multa simples em reforma da carreta de transporte, parte da elétrica
e estrutura da embarcação LPA 056 pertencente a earça do 10 Pelotão da 2a

Companhia da Polícia Militar Ambiental utilizada na atividade de fiscalização/
prevenção de crimes e infrações administrativa ambientais.

CHRISTh INGEHILLEWAGNER, Interventora
,,'I .,1' II,

.. ,

�------------------------------------------------------�------------------------------------------------------�

REPÚBUCAFEDERATNADOBRASIL- ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDID\LDEINTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos 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 possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de 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 dorniciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 38413 Sacado: ALIMENTOS SANTO ANTONIO IIDA - ME CNPJ: 14.932.791/0001-00 Endereço: Rua Braço Campi
nas nO s/no, Campinas, 89108-000,MassarandubaCedente: MULPHAEMPRESARlALIIDA CNPJ: 09.050.143/0001-82 Número
do Título: 1696.1 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
29/10/2012 Valor: 217,70 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 52,98,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38466 Sacado: ANDERSON ZECH CNPJ: 13.340.626/0001-99 Endereço: Rua II de Novembro nO stt», Centro.,
89108-000, Massaranduba Cedente: EDITOlARIO DOVALE IIDA CNPJ: 11.797.601/0001-93 Número do Título: 0000829002
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 09/1112012 Valor:
50,00 liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38371 Sacado: CDF FACCOES IIDA - ME CNPJ: 12.344.733/0001-22 Endereço: RuaVictor Bramorski n° 847, Centro,
89108-000,Massaranduba Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número doTítulo: 87809*002 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 121ll/2012
Valor: 2.253,80 liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38390 Sacado: CIAUDINEIWAITRlCH CPF: 812.457.509-68 Endereço: Rua Hermínio Stringari nO s/n°, Corticeira,
89270-000, Guaramirim Cedente: eéR ETIQUETAS IIDA EPP CNPJ: 01.294.796/0001-03 Número do Título: 000937/03 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento:
10/1lI2012 Valor: 1.043,75 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,OO

Protocolo: 38461 Sacado: CONFECCOES MORAIS IIDAME CNPJ: 11.990.834/0001-08Endereço: RUAOITO BAUER nO S/N,
CENTRO, 89108-000, Massaranduba Cedente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS LIDA ME CNPJ: 10.945.510/0001-95
Número do Título: 001554 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Ven
cimento: 10/1112012 Valor: 125,00 liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 38267 Sacado: CONSUITORIO MEDICO HOCHMULLER UDA - ME CNPJ: 08.823.185/0001-46 Endereço: Rua
João Butschardt nO 855, Centro, 89270-000, GuaramirimCedente: ATHLErICWAYDE EQ GINFlSIOT CNPJ: 86.736.568/0001-
90 Número do Título: 0000520180 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:mu UNIBANCO SA
DataVencimento: 31/10/2012 Valor: 1.972,40 liquidação após a intimação:R$1l,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 38297 Sacado: ENIO COSThCPF: 705.346.089-49 Endereço: EstradaGeralPrimeiro Braço doNorte nO s/n, Primei
ro Braço doNorte, 89108-000,MassarandubaCedente:ARBORETOCOMERCIODEMADEIRASUDACNPJ: 03.054.557/0001-
01Número doTítulo: 000029 9 ESpécie: CbequeApresentante:ARBORETO COMERCIODEMADEIRASUDADataVencimen
to: 28/04/2009 Valor: 1.371,00 liquidação após a intimação: R$11,60,Condução:R$ 77,43,Diligência: R$ 35,60,Edital: R$15,00
Protocolo: 38298 Endereço: EstradaGeralPrimeiro Braço doNorte nO s/n, Primeiro Braço doNorte, 89108-000,Massaranduba
Cedente: ARBORETO COMERCIO DEMADEIRASUDACNPJ: 03.054.557/0001-01 Número do Título: 850013 4 Espécie: Che
que Apresentante: ARBORETO COM)illCIO DE MADEIRASUDA DataVencimento: 29/06/2009 Valor: 3.480,00 liquidação
após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38222 Sacado: EUGENIA SAFANEUWOLF CPF: 899.189.839-49 Endereço: Rua 11 de Novembm nO 4501, Cen
tro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOOO. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ:
04.430.100/0001-09 Número do Título: 785 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 10111/2012 Valor: 1.785,96 liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38238 Sacado: JANETE CAETANO DE MELO CPF: 023.840.154-51 Endereço: Rua Amelia Brucheimer n° 128,
Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente: COOPERATIVADE CREDITOVALE DOmJAl CNPJ: 82.639.451/0001-38Número
do Título: 6j)/0001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencimento: 08111/2012 Valor: 136,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 32,99, Di
ligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38211 Sacado: JEFERSONWlLLE CPF: 013.540.250-67 Endereço: Rodovia SC-413 nO s/n, Rio Branco, 89270-000,
Guaramirirn Cedente: SL SERVIÇOS DE COBRANÇAS IIDA CNPJ: 06.910.636/0001-57 Número doTítulo: 04/06-JWEspécie:
DuplicatadeVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimen
to: 10/1112012 Valor: 400,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$10,88,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38293 Sacado: JORGE WOZNICZA CPF: 775.167.709-06 Endereço: Rua 13 de Maio Baixo nO s/n, Treze de
Maio, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOOO. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ:
04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-2008-0354-00024 Espécie: Nota de Crédito Rural Apresentante: COOPERATIVA
CRED. RURAL INTER. SOOO. LUIS ALVES - CREDIALVES DataVencimento: 09/06/2008 Valor: 18.000,00 liquidação após a
intimação: R$11,60, Condução: R$ 68,54, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38200 Sacado: JOSE DA COSTh CPF: 947.812.309-20 Endereço: Estrada Alto São Miguel nO s/n, Massarandu
binba, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO DEREm ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título:
1407 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM
DataVencimento: 10/11/2012 . Valor: 292,85 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38247 Sacado: MARCIa JOSE DA SILVA CPF: 027.324.189-35 Endereço: Rua Linha Telegrafica nO s/no, Linha
Telegrafica, 89108-000, Massaranduba Cedente: FEDERMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO IIDA EPP CNPJ: 81.599.367/0001-75
Número do Título: 084622/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/1112012 Valor: 60,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38294 Sacado: NORBERTO EICHSThDT CPF: 162.231.019-53 Endereço: Rua Terceiro Braço do Norte nO s/n,
Braço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOOO. LUIS ALVES - CREDIALVES
CNPJ: 04.430.100/0001-09Número.doTítulo: 4300-0509-2009-176 Espécie: Nota de CréditoRuralApresentante: COOPERATI
VACRED. RURAL INTER. SOOO. LUISALVES - CREDIALVES DataVencimento: 27/03/2009 Valor: 4.000,00 liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38295 Sacado: OSMARALIDIO BERTOLDI CPF: 193.927.109-68 Endereço: EstradaPontaComprida n° s/n, Ponta
Comprida, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA CRED. RURALINTER. SOOO. LUISALVES - CREDIALVES CNPJ:
04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-0509-2009-482 Espécie: Nota de Crédito Rural Apresentante: COOPERATNA
CRED. RURAL INTER. SOOO. LUIS ALVES - CREDIALVES DataVencimento: 08/05/2009 Valor: 9.000,00 liquidação após a
intimação:R$ll,60, Condução: R$ 18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38230 Sacado: REGILDAONEDA SCABURI - MADEIREIRAVMANE CNPJ: 11.159.288/0001-68 Endereço: Estrada
Geral 1° Braço do Norte n° s/no, l° Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: COMFWRESTh ClA. CATARINEN
SE DE EMPREENDIMENTOS FWRESThIS CNPJ: 84.721.224/0001-82 Número do Título: 36326 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimento: 10/11/2012 Va
lor: 3.112,08 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 38213 Sacado: RODOMAQUINASUDA - ME CNPJ: 05.365.225/0001-65 Endereço: RuaAmilton E Rausisse nO s/n,
Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: MANTOMACCOMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOSUDACNPJ: 79.879.318/0001-44
Número do Título: 022009506 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 13/Ir/2012 Valor: 790,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 38215 Endereço: RuaAmilton E Rausisse nO s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente:MANTOMAC COMER
CIO DEPEÇAS E SERVIÇOSUDACNPJ: 7'9.879.318/0001-44 Número doTítulo: 021000539 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 13/11/2012 Valor:
890,00 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 38370 Sacado: TRANSPORTES BONETTI E MADEIREIRA EmA CNPJ: 06.330.503/0001-01 Endereço: Eua Gua
rani Açu n° s/n, Guarani Açu, 89108-000, Massaranduba Cedente: RAUSIS COMERCIO DE MANGUEIRAS IIDA CNPJ:
07.671.537/0001-22 Número do Título: 947 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 18111/2012 Valor: 138,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 38043 Sacado: USINACO ACABAMENTO EMMEThL LIDA CNPJ: 15.551.431/0001-13 Endereço: Rodovia BR 280
nO 1534, Centro, 89270-000, Guararnirirn Cedente: OSIERMAYEREQUIPPROD IND lIDACNPJ: 03.106.798/0001-49Número
do Título: 215 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:mu UNIBANCO SA DataVencimento:
30/10/2012 Valor: 668,40 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 37832 Endereço: Rodovia BE. 280 nO 1534, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: OSTERMAYER EQUlP PROD
IND UDA CNPJ: 03.106.798/0001-49 Número do Título: 223 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: IThUUNIBANCO SADataVencimento: 26/10/2012 Valor: 425,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 27 de novembro de 2012.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GetúlioVargas será repavimentada
Obras começaram na noite de segunda-feira
e seguem até sexta-feira, na região central

.'!.':��.�� �.2. �.�.� .

Bárbara Elice

1\ s obras de recapeamento
r\na avenida Getúlio Vargas,
urna das principais vias cen

trais de Iaraguá do Sul, tinha
previsão de começar durante o

Guaramirim,

Bonecopara
protestar

Desde o último domingo, urna
figura inusitada tem arrancado
risadas de quem passa pela Estra
da Bananal do Sul. Um boneco,
que lembra urn palhaço, foi feito
pelos moradores para chamar

atenção para alguns problemas
de' infraestrutura na localidade.

Após fazer instalação do sistema
de tubulação na estrada, a prefei
tura teria deixado para trás tubos

abertos, onde deveriam ficar as

bocas de lobo, trazendopreocupa
ção aos moradores. 'Ternos medo

que possa dar algum acidente,
passam crianças, motoqueiros, é

perigoso", disse amoradoraMelita
Schmidt; de 40 anos.

No ponto em que o boneco
foi colocado, a chuva criou um

buraco ao redor do tubo, que
continua cedendo.

O secretário de Obras, Diet
mar Roweder, não foi localiza
do para falar sobre o assunto. A

prefeitura espera pavimentar a

estrada com apoio do governo
federal, através do PAC 2.

MARCELE GOUCHE

BONECO Artefato foi

colocado na estrada,
jWlto a um tubo

final da noite de ontem e durar
na madrugada desta terça-fei
ra, caso não chovesse.

Será feita a raspagem do
solo e, em seguida, colocada
a nova camada de asfalto. As
atividades tinham previsão de

começar por volta das 23h e se

guiram até as 4h damadrugada.

As obras devem continuar até

sexta- feira, sempre no mesmo

horário. Durante o processo de

recapeamento o trânsito ficará
emmeia pista.

O valor estimado da obra é
de R$ 500 mil, com subsídios
da Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina (Ba
desc). A empresa vencedora
da licitação e que executará o

recapeamento é a Infrasul, de
Joinville.

Serão atendidos os 930
metros de comprimento da
via, que tem uma largura de
12,8. Além do asfalto, será fei
ta urna nova pintura. O trecho

próximo do acesso ao sho

pping, que concentra maior
volume de pedestres, vai

passar por adequações a fim
de dar mais segurança ao pe
destre. "Essa é urna das prin
cipais ruas e serviu para o de
senvolvimento da cidade. Em

algumas partes, a pista está
se deteriorando e somente o

tapa buraco não resolve", co
mentou o gerente de Trânsito
e Transportes da Prefeitura,
Marcia Roberto Ribas.

Somente no mês de no

vembro, 14 ruas na cidade
receberam uma nova pavi
mentação. "As principais vias
devem ficar prontas até o Na

tal, para deixar a região mais

bonita", disse Ribas.

�.... MARISOl INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO lTOA.
". CNPJ N° 02,045.487/0001-54

Monsot NIRE 42203736677
ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2012

Data, Hora e local: Aos 10 dias do mês de agosto de 2012, às 10 horas, na sede social da Sociedade, a Assembleia Geral não tenha se realizado na primeira convocação. Serão dispensadas as formalidades

localizada na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Bernardo Dornbusch, nO 1.400, previstas neste parágrafo, caso todos os acionistas compareçam a Assembleia Geral. Artigo 8°: As

Vila Lalau, CEP 89256-901. Mesa: A Assembleia foi instalada e presidida pelo Sr. Vicente Donini, como Assembleias Gerais serão presididas pelo Diretor Presidente, o qual convidará um dos presentes para

Presidente, que escolheu o Sr. Ivanildo Paulo Krause para secretariar os trabalhos. Convocação e Presenças: secretariar os trabalhos, Artigo 9°: A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da

Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos sócios. Ordem do Dia: deliberar sobre Assembleia Geral. Parágrafo 1°: As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas na

(i) a transformação do tipo societário da MARISOL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA. de sociedade limitada legislação, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco, Parágrafo
em sociedade por ações; (ii) modificação de sua denominação social; (iii) a conversão das quotas sociais em 2°: Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores constituídos há menos

ações; (iv) a ratificação da eleição dos Diretores da Sociedade, fixando o limite máximo da remuneração de um ano, que sejam acionistas, administrador da Companhia ou advogado, desde que estes comprovem

global anual dos Diretores; (v) a nova redação do Estatuto Social; e (vi) a definição dos jornais em que serão sua qualidade por meio de mandato com poderes especiais, cujo instrumento procuratório ficará arquivado na

realizadas as publicações da Sociedade. Deliberações: Após leitura, análise e discussão, os sócios Companhia. CAPíTULO IV: DA ADMINISTRAÇÃO: Artigo 10: A administração da Companhia competirá à

deliberaram, por unanimidade dos votos, sem ressalvas: (i) aprovar a trànsformação do tipo societário da Diretoria, a qual terá as atribuições e as competências definidas neste Estatuto Social. Artigo 11: A

MARISOL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA. de sociedade limitada em sociedade por ações, sem solução remuneração global dos administradores será fixada pela Assembleia Geral. CAPíTULO V: DA DIRETORIA:

de continuidade dos negócios sociais, nem alteração da sua personalidade jurídica, mantendo-se o mesmo Artigo 12: A Diretoria será composta de dois a cinco membros, acionistas ou não, a saber: um Diretor

patrimônio. (ii) tendo em vista a aprovação da transformação do tipo societário, alterar a denominação social Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor Industrial, um Diretor Comercial e um Diretor sem Titulação
da sociedade, que passa a ser MARISOL VESTUÁRIO S.A, ("Companhia"); (iii) aprovar a conversão das específica, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. Parágrafo 1°: O prazo de gestão da

152.000.000 (cento e cinquenta e dois milhões) quotas em que se divide o capital social da Companhia em Diretoria será de três anos, admitida a reeleição. Parágrafo 2°: Os Diretores serão investidos nos seus cargos,
152.000,600 (cento e cinquenta e dois milhões) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, mantendo- mediante assinatura de Termo de Posse no Livro de Atas de Reunião de Diretoria. Artigo 13: A Diretoria,
se o mesmo número de sócios, doravante denominados acionistas, e o mesmo capital social no valor de R$ dentro dos limites fixados em lei e por este Estatuto Social, fica investida de amplos e gerais poderes de

152.000.00,00 (cento e cinquenta e dois milhões de reais), na forma do Boletim de Subscrição que integra a gestão que possibilitem a prática de todos os atos necessários ao �egular funcionamento da Companhia, com

presente ata como Anexo I;.(iv) Ratificar a eleição dos Srs. Giuliano Donini, brasileiro, casado sob o regime vistas à consecução dos seus objetivos sociais. Parágrafo 1°: A representação ativa e passiva da Companhia,
da separação convencional de bens, Arquiteto e Administrador de Empresas, portador da Carteira de bem como a prática de todos os atos jurídicos que criem, modifiquem ou extingam quaisquer direitos e

Identidade no 1.584.802-7 SSP-SC e do CPF no 017.316.199-52, residente e domiciliado na Rua 29 de obrigações, compete a dois membros da Diretoria, assinando em conjunto, sendo um deles o Diretor

outubro, n° 55, apto. 600, centro, CEP 89252-090, em Jaraguá do Sul, SC, Ivanildo Paulo Krause, brasileiro, Presidente. Parágrafo 2°: A Companhia será representada isoladamente por qualquer dos membros da

natural de Jaraguá do Sul/SC, casado sob o regime da comunhão universal de bens, industrial, portador da Diretoria, ou por Procurador com poderes para tal, nos casos de recebimento de citações, intimações ou

Carteira de identidade n° 19/R 1.580,314 SSP/SC e inscrito no CPF sob o n° 548.709.509-44, residente e notificações judiciais, ou extrajudiciais e na prestação de depoimento pessoal, podendo, para tanto, a

domiciliado na Rua Piçarras, n° 60, apto. 901 , Centro, CEP 89252-115, em Jaraguá do Sul/SC, Gilmar Sérgio Companhia constituirmandatários ou prepostos. Parágrafo 3°: A representação ativa e passiva da Companhia,
Vegini, brasileiro, natural de Massaranduba - SC, casado sob o regime de comunhão universal de bens, em juízo, compete a um Diretor ou a um Procurador ou a um preposto, com poderes específicos, Artigo 14: A

industrial, residente e domiciliado na Rua Dr. Pedro Sampaio n° 622, Bairro Papicu Dunas, CEP 60177-020, Diretoria, por intermédio de dois de seus membros, sendo um deles, obrigatoriamente, o Diretor Presidente,
em Fortaleza, CE, portador da Carteira de Identidade n" 2/C 928.683-SSP-SC e do CPF n° 443.539.609-20, poderá, por prazo não superior a dois anos, constituir em nome da Companhia, procuradores com os poderes
Jair Pasquali, brasileiro, natural de Guaramirim, SC, solteiro, nascido em 03,08.1965, industrial, residente e "ad negotia" a serem especificados no instrumento de mandato. Para representação da Companhia em Juízo,
domiciliado na Rua Barão do Rio Branco n° 760, centro, CEP 89251-400, em Jaraguá do Sul, SC, portador da os mandatos poderão ser outorgados por prazo indeterminado, com poderes específicos, Parágrafo Único:
Carteira de Identidade n° 1.549.528-SSP-SC e do CPF nO 532.934.799-87, Roberto Keiber, brasileiro, Para fins específicos de outorga de procuração para cobrança judicial de créditos, a procuração poderá ser

casado sob o regime de comunhão parcial de bens, industrial, portador da Carteira de Identidade nO outorgada por um Diretor e um Procurador. Artigo 15: A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
103.514.2081 SSP/RS, e do CPF n° 454.116.110-91, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano mês e, extraordinariamente, sempre que os negócios da Companhia o exigirem, convocadas pelo Diretor

Peixoto, n" 972, apto 1.204, centro, em Jaraguá do Sul, SC, aos cargos de Diretor Presidente, Diretor Presidente ou pelo seu substituto legal, lavrando-se ata das deliberações tomadas, em livro próprio. Parágrafo
Financeiro, Diretor Industrial, Diretor Comercial e Diretor sem Titulação, respectivamente todos com mandato Único: As deliberações serão tomadas por maioria de votos com a presença mínima de cinquenta por cento

até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31.12.2014, dos membros, cabendo ao Diretor Presidente, além do voto normal, o voto de desempate. Artigo 16: Ao

Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos, assinando os respectivos termos de posse no Livro Diretor Presidente compete: a) Exercer a representação institucional da Companhia e dirigir as suas atividades
de Atas de Reuniões da Diretoria e declararam não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei gerais; b) Estabelecer políticas para o desenvolvimento da Companhia e de suas controladas; c) Propor o
que os impeça de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76, planejamento estratégico, planos orçamentários, e de investimentos da Companhia aos Acionistas. d)
Foi fixada a remuneração global da Diretoria no valor de R$ 4.640,000,00 (quatro milhões, seiscentos e Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho dos Diretores; e) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
quarenta mil reais); (v) aprovar o texto do Estatuto Social da Companhia, que integra a presente ata como e f) Representar a Companhia nas Assembleias Gerais e/ou Reuniões de Quotistas de suas controladas e

Anexo II; e (vi) definir os jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e O Correio do Povo para a coligadas, deliberando de acordo com as diretrizes pré-fixadas pela Assembleia Geral para aprovação da

realização de todas as publicações legais ordenadas pela Lei n° 6.404/76. Encerramento: Nada mais matéria a ser tratada na ordem do dia. Artigo 17: Aos demais Diretores compete: a) exercer as funções
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral, da qual foi lavrada a presente ata no Livro de Atas das executivas e os poderes que lhes são atribuídos no sentido de planejar, desenvolver e controlar os negócios
Assembleias Gerais n° 01, folhas 02 a 14, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, Jaraguá da Sociedade e suas controladas. b) substituírem-se entre si, em suas ausências oú impedimentos, exceto no

do Sul, 10 de agosto de 2012, Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob n° caso do Diretor Presidente, que será substituído pelo Diretor Financeiro. Artigo 18: É vedado aos Diretores

42300038491, em 30/10/2012. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral. Anexo I: Subscritor - N° de prestar aval, fiança ou oferecer garantias pessoais a terceiros, Não se inclui na proibição, os atos que forem

Ações Ordinárias - Valor (R$): GFV HOlDING S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na praticados em benefício ou a favor da própria Companhia, suas coligadas ou controladas, Para tanto serão
cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Estheria Lenzi Friedrich, 79, fundos, CEP 89251- necessárias as assinaturas do Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor. Parágrafo Único: Fica a

010, inscrita no CNPJ/MF sob n° 14.841.307/0001-20, com seus atos constitutivos devidamente registrados Diretoria autorizada a contratar com bancos e instituições de crédito, financiamentos e empréstimos, podendo
na JUCESC sob o NIRE 42.3.00037664, neste ato representada na forma de seu estatuto social. -151 ,755.488 '

_ 151.175.488,00; GFV PARTICIPAÇÕES lTDA., pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede na para tanto, dar em garantia hipotecária ou pignoratícia, os bens móveis ou imóveis da Companhia, assinando

cidade de Jaraguá do Sul, na Rua Professora Esthéria Lenzi Friedrich, n° 79, centro, CEP 89251-010, inscrita os respectivos contratos, cédulas, escrituras e outros documentos, assumindo, em decorrência, em nome da

no CNPJ sob o n° 83.872,283/0001-99 e registrada na JUCESC sob o nO 422.006.849-43 em 17.10.1984, Companhia, todas as obrigações do contrato firmado. CAPíTULO VI: DO CONSELHO FISCAL: Artigo 19: O

neste ato representada na forma de seu contrato social. - 244.512 - 244.512,00; Total - 152.000.000 - Conselho Fiscal da Companhia só será instalado mediante solicitação dos acionistas, na forma da lei. Artigo
152.000.000,00. Anexo II: CAPíTULO I: DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO, PRAZO DE DURAÇÃO: Artigo 20: O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto de no mínimo três e no máximo cinco

1°: A MARISOL VESTUÁRIO SA é uma Sociedade Anônima de capital fechado, com seus atos constitutivos membros efetivos, todos residentes no Brasil, e igual número de suplentes. O funcionamento, remuneração,

arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 03 de março de 2006, e reger-se-á pelo competência, deveres e atribuições de seus membros obedecerão ao disposto na legislação em vigor.

presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2°: A Companhia tem sua CAPíTULO VII: DO EXERCíCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS: Artigo 21: O exercício social
sede e foro na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na Rua Bernardo Dornbusch n° 1.400, e filiais no iniciar-se-á no dia 1° de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Artigo 22: Os balanços serão

Estado de Santa Catarina, na cidade de Benedito Novo, na Rua Cruz e Souza, n° 1140, Centro, CEP 89124- anuais, podendo, no entanto os acionistas determinar o levantamento semestral ou ainda, a qualquer tempo

000, NIRE 42900714349 e CNPJ 02.045.487/0008-20; na cidade de Schroeder, na Rua Alphons Schmalz, n° que julgarem conveniente aos interesses da Companhia. Artigo 23: Dos resultados verificados no exercício

83, centro, CEP 89175-000, NIRE 42900714365 e CNPJ 02.045.487/0005-88; no Estado do Rio Grande do serão deduzidos antes de qualquer participaçãq, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de

Sul, na cidade de Novo Hamburgo, na Avenida dos Municípios, n° 101, Canudos, CEP 93544-750, NIRE Renda e Contribuição Social. Artigo 24: Aos resultados verificados no exercício, após as deduções previstas

43901171625 e CNPJ 02.045.487/0007-40; destacando-se para essas filiais um capital de R$ 1.000,00 (um no artigo anterior do Estatuto Social e, após a dedução, observadas as restrições legais, de até 10% (dez por
mil reais) para fins fiscais, com objeto social igual ao da sede. Parágrafo 1°: A Companhia, por deliberação da cento) a título de participação dos Diretores (Artigo 190 da lei n° 6.404/76) será dada a seguinte destinação:
Diretoria, poderá abrir filiais, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional e no exterior, e a) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do

participar de outras Sociedades. Parágrafo 2°: Criada a filial, escritório e depósito, a Diretoria fará inscrever capital social; b) lrnportãncia, quando necessária e devidamente justificada pelos administradores, para a

no Registro Público de Empresas Mercantis da sede e local onde funcionará o estabelecimento, indicando o formação de reservas para contingências e para a formação de Reserva de Lucros a Realizar; c) 25% (vinte

respectivo endereço e o valor do capital que para o mesmo será destinado. Artigo 3°: A Companhia tem por e cinco por cento) no mínimo, do Lucro Líquido ajustado na forma do Artigo 202 da lei n° 6.404/76, para

objeto: I - Explorar a indústria, comércio, importação e exportação de artigos do vestuário, calçados, meias e distribuição de dividendos e/ou juros sobre o Capital Próprio, na forma da Lei n° 9.249/95, imputados aos

acessórios, cama, mesa e banho de tecidos e malhas de fibras naturais, artificiais e sintéticas, fios e materiais dividendos. d) Retenção do Lucro, quando devidamente justificado pelos administradores, para financiar plano
têxteis, jogos, brinquedos e passatempos, artigos para ginástica, livros e impressos, materiais didáticos e de de investimento, previsto em orçamento de capital. e) O saldo que se verificar, depois das deduções acima,
desenho. Produtos de perfumaria e de higiene e artigos de toucadores; e 11- Prestar serviços para coligadas e será distribuído aos Acionistas na forma de dividendos. Parágrafo 1°: A Assembleia Geral poderá determinar
controladas, Artigo 4°: O prazo de duração da Companhia é indeterminado, CAPíTULO II: DO CAPITAL a elaboração de Balanço Intermediário para fins de distribuição de dividendos e/ou participações. Parágrafo
SOCIAL E DAS AÇÕES Artigo 5°: O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 2°: O montante dos juros a título de remuneração do capital próprio que vier a ser pago por opção da

nacional é de R$ 152.000.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões de reais), dividido por 152,000.000 (cento Companhia, em espécie ou "in natura", total ou parcialmente, na forma do Artigo 9° da lei n° 9249 de 26.12.95

e cinquenta e duas milhões) ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1°: O poderá ser, a critério da Assembleia Geral, deduzido do valor do dividendo obrigatório de que trata a letra "c"

pagamento dos dividendos deverá ser feito, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de deste artigo, conforme faculta o § 7° do Artigo 9° da referida lei. Artigo 25: Os dividendos não reclamados

sessenta dias da data erp que forem declarados, mas, em qualquer caso, dentro do exercfcio social. Parágrafo reverterão em favor da Companhia quando prescreverem, observadas as exigências legais. CAPíTULO VIII:

2°: Por deliberação da Assembleia Geral poderá a Companhia adquirir ações de sua emissão para DOS ACORDOS DE ACIONISTAS: Artigo 26: Os acordos de Acionistas, devidamente registrados na sede da

permanência em tesouraria e posterior alienação e/ou cancelamento. Artigo 6°: Na proporção do número de Companhia, que disciplinem a compra e venda de ações, o direito de preferência na sua compra, o exercício

ações que possuírem, terão os acionistas preferência para a subscrição de novas ações resultantes de do direito a voto ou do poder de controle, serão sempre observados pela Companhia, cabendo à respectiva
aumento de capital. Parágrafo 1°: A subscrição de novas ações para aumento do capital processar-se-á nos administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias às disposições 'destes acordos e ao

termos, condições e preços estipulados pela Assembleia Geral. Parágrafo 2°: A mora do acionista na Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos lançados em discordância com os mesmos.

realização do capital subscrito, importará na cobrança, pela Companhia, de multa de dois por cento do valor Parágrafo Único: As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão oponíveis a terceiros

da prestação vencida, além de juros de um por cento ao mês e corrigido pelo índice autorizado pelo Governo tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos uvros.oe registro da Companhia, observado o

Federal. CAPíTULO III: DAS ASSEMBLEIAS GERAIS: Artigo 7°: A Assembleia Geral reunir-se-á Artigo 118 da Lei 6.404/76, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.303/01. CAPíTULO IX: DISPOSiÇÕES
ordinariamente na sede da Companhia, dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social GERAIS E TRANSITÓRIAS: Artigo 27: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei,

e, extraordinariamente sempre que os interesses da Companhia exigirem. Parágrafo Único: O edital de competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e nomear o liquidante, elegendo o Conselho

convocação será publicado com antecedência mfnima de 8 (oito) dias, para a primeira convocação, e de 5 Fiscal que funcionará no período da liquidação, Artigo 28: Os casos omissos neste Estatuto Social serão

(cinco) dias para a segunda convocação. O edital de segunda convocação somente poderá ser publicado caso resolvidos em consonância com a legislação vigente.
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Copa ID:terbairros

Três Rios doNorte
, "."

eo novo campeao
Depois de eliminar a tricampeã Ilha da Figueira,
equipe vence o João Pessoa e fatura o título

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Na base da superação,' Três
Rios do Norte é o novo cam

peão da Copa Interbairros de
Futebol, um evento promovido
pela Fundação Municipal de Es

portes. Na decisão, venceu o João
Pessoa por 1 a 0, na partida dis

putada na manhã de domingo
(25), no estádio João Marcatto.
As equipes haviam empatado no
primeiro jogo por 1 a l.

O Três Rios, de Iuca Klaus,.
alinhou com Waldemar; Bisqui,
Euclides, Fábio e Pedro; Rangel,

, Jean, Iíuvane e Dirceu; Vandi-
ilho e Pedreiro. O João Pessoa,
de Donizeti Gonçalves, entrou

em campo com Xande; Douglas,
Ricardo,Viola eMaickel; Josimar,
Paulinho,Adilson e Esquerdinha;
Fagner e Eusébio.

A decisão começou quente.
Logo no início, Dirceu foi expul
so após se desentender com um

adversário. Com um jogador a

menos, Três Rios do Norte teve

que se virar durante a maior

parte do jogo .para segurar o

João Pessoa.
Aos 30' do segundo tempo,

Zé - que'havia acabado de entrar

- foi expulso e deixou as duas

equipes em igualdade numérica.
E na cobrança da falta cometida

por Zé, Jean recebeu dentro da
área e finalizou cruzado, aos 32'.

"

A bola ainda desviou na zaga an
tes demorrer no fundo da rede.

"Quando finalizei, imaginei
que a bola ia na trave ou para
fora. Mas ela desviou e acabou

entrando", afirmou o autor do gol
do título. Os campeões tiveram a

defesa menos vazada e também
foram a equipe mais disciplina
da. Pedreiro foi o artilheiro e o

craque do campeonato.

Assista aos melltores
momentos da decisão
no nosso Portal:

www.ocponline.com.br

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

CLASSIFICADO Barrabaxo (branco) atuou com o regulamento debaixo do braço

Segunda Divisão

FlamengoB e Barrabaxo na decisão
O Campeonato Regional

da Segunda Divisão conheceu
seus finalistas no sábado, dia
24, quando Flamengo B eVidra

çaria Barrabaxo fizeram valer a

vantagem conquistada no jogo
de ida e carimbaram seus pas
saportes à decisão.

A classificação do Flamengo
foi mais tranquila, Depois de
vencer o primeiro jogo por 4 a

1, o rubro negro voltou a vencer

a Tecnopan/Belmec. Desta vez

foi por 1 a 0, no Luís Ersching.
Já o Barrabaxo teve trabalho

para eliminar os atuais cam

peões do Operário/Rotabelal
Sipar. As equipes empataram
por 1 a 1, no Molha, resulta
do que faz prevalecer a vitória

conquistada pelo Barrabaxo na

primeira partida, por 2 a 1.

"Jogamos com o regulamen
to debaixo do braço", confessou

o dirigente Antonio Barrabax.
A decisão do certame pro

movido pela Liga Jaraguaense
de Futebol (LJaF) acontece nos

dois próximos sábado, dias lo e

8 de dezembro.
O primeiro jogo, com man

do do Barrabaxo, deve aconte

cer na Arsepum. O jogo de vol
ta, com mando do Flamengo,
será realizado no estádio Luís
Carlos Ersching, no Garibaldi.

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

INÉDITO Três Rios do Norte, do capitão Rangel
(E), festeja a conquista da Copa Interbairros

Basquete sub13 feminino é

campeão de SantaCatarina
De forma invicta, o basque

te sub13 feminino de Iaraguá
do Sul conquistou o título do

Campeonato Catarinense. Foi
no fim de semana, no gínãsio
Irineu Bornhausen, em Balne
ário Camboriú. Lá as atletas da
Cia dos Móveis/FME vence

ram Navegantes (45 a 8), Cha
pecó (58 a 16), .Ioinvílle (70 a

23) e as donas da casa (64 a 22).
"O resultado só foi possível

graças à dedicação e entrega
das meninas, sempre queren
do treinar e aprender mais",

Basquete

Menegottí na
final da LNB-
O basquete adulto mas

culino de Jaraguá do Sul é
novamente finalista da Liga
Norte. À vaga na decisão

foi conquistada com a vitó
ria sobre a Abavi/Balneário
Camboriú, na tarde de do

mingo, dia 25, por 72 a 44. No

primeiro jogo, os jaraguaen
ses haviam vencido por 78 a

42. Agora, a Menegotti Meta
lúrgicas enfrenta o Romaço
numa'melhor de três jogos.

analisou a treinadora Vivian
Martins. "Também não posso
deixar de agradecer aos pais e

amigos do basquete, aos pa
trocinadores e apoiadores Cia
dos Móveis, Jangada e AlI Ce
beU, além da Fundação Muni
cipal de Esportes", completou
Vivian, lembrando que hoje
temos uma das melhores es

colas da modalidade no país,
mantida pelo Projeto ''A Bola
daVez", que revela atletas corri
graças ao apoio do Governo

Federal, daWeg e do Sesi.

Parajasc
Total de sete .

medalhas
A delegação de Iaraguá

do Sul, formada por 55 pes
soas, retornou dos 80 Pa

rajasc com sete medalhas
- quatro ouros, duas pratas
e um bronze. A competição
foi finalizada no último do

mingo, dia 25, em Brusque.
Destaques para os quatro

-

ouros no atletismo. Os pa
ratletas locais são oriundos
das instituições Ajadefi e

Apae.
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Seleção Brasileira

EspanholGuardiola
é um sonho possível

Ex-técnico do Barcelona é um dos preferidos
de José Maria Marín para assumir a equipe

sentimento positivo com o pos
sível acerto do estrangeiro. Tite,
do Corinthians, acredita que
Guardiola só possui um traba
lho grandioso e precisa mos

trarmais para pleitear ao cargo.
Muricy Ramalho, do Santos,
acredita que o espanhol preci
saria viver no Brasil e conviver
com o futebol nacional.

Apesar da desaprovação dos

concorrentes, Guardiola ga
nhou força entre os torcedores.
Caso a possibilidade se confir

me, Guardiola será o terceiro

estrangeiro a comandar a se

leção. Anteriormente, o portu
guês Joreca (1944) e o argenti
no Filipa Nunes (1965) haviam
sido treinadores do Brasil.

JARAGUÁ DO SUL realizou grande trabalho no co

mando do Barcelona. A busca

por um estrangeiro tem como

exemplo o sucesso de outros

esportes. No basquete, o argen
tino Magnano assumiu a sele

ção e após 16 anos levou a equi
pe às Olimpíadas. Na ginástica,
o ucraniano Ostapenko lidera
trabalho de sucesso. No beise

bol, o americano Barry Larkin
levou o Brasil pela primeira vez
ao Mundial.

Porém, outros candidatos

ao posto não demonstraram

Agência Avante!

A demissão de Mano Mene

r\.zes causou alvoroço, mas

não de protestos pela sua saída
e sim pela cogitação do novo

comandante do Brasil. Faltan
do menos de dois anos para a

Copa do Mundo, a CBF comu

nicou que só anunciará o novo

técnico em janeiro de 2013.

Entre os preferidos do pre
sidente, José Maria Marín, está
o espanhol Pep Guardiola, que

INTERESSE Guardiola'disse que aceitaria o convite para comandar o Brasil
.

NBA Superliga Série B

Leandrinho Catarinenses Tigre é vice-
busca título estreiam

-

campeao
Leandrinho não tem sido A Superliga estreou com O Criciúma entrou na úl-

titular do Boston, mas vai derrotas catarinenses. No tima rodada lutando pelo
se transformando no prin- masculino, os catarinenses título da Série B, mas não

cipal reserva da equipe. do Super Imperatriz per- foi dessa vez. O Tigre pre-
Saindo do banco, obra- deram por 3 sets a 1 para o cisava vencer o Avaí e ficou

sileiro colaborou com 15 Canoas. Favoritos, Cruzeiro apenas no empate em 1 a

pontos, na vitória contra o e RJXvenceram; Azebra . 1, na Ressacada. Mesmo

Orlando por 116a 110, fora foi a derrota do Sesi por 3 com a vitória, o resultado
de casa. Foi a oitava vitória sets 2, para o São Bernardo: não seria suficiente devido

em 14 jogos na tempora- No feminino, a Usiminas à derrota do Joinville para
da. "Nosso time está se venceram as catarinenses o Goiás. Cerca de dois mil

entrosando melhor a cada de Rio do Sul por 3 sets torcedores viajaram até

partida", afirmou Leandri- aO. Osasco estreou Florianópolis e festejaram
nho ao término do jogo. perdendo para o Amil. mais uma vez o acesso.

,
II

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

.

Orgulho!
Que fim de semanamaravilhoso para o basquete de Iaraguá
do Sul. O técnico Julio Patrício e a armadora Carol Eckert
foram campeões Sul-Americanos com a Seleção Brasileira
SubIS. O SubIS masculino conquistou o segundo lugar no
Campeonato Catarinense, competição onde as garotas do
sub 13 conquistaram o título. Para fechar com chave de ouro, o

Campeonato Interpólos reuniu quase 800 crianças no Marista,
para um dia todo demuito basquete e diversão. Parabéns!

Boa sorte! Futsal
Mesmo .ainda garoto, Nino
Dallmann topou o desafio
de reorganizar a torcida
Raça Tricolor. Terá ao seu
lado o 'veterano' Luciano

Bessen, além dos fiéis
escudeiros Alessandro Stein
e Guilherme Lopes. Juntos,
possuem um poder de
mobilização ímpar. Por este
motivo, acredito no sucesso

desta nova diretoria, a
quem desejo boa sorte!

Em ligação, o diretor
superintendente da CSM,
Cristiano Raboch, garantiu a

continuidade do patrocínio
para20I3. Também falou
sobre a criação de um
Conselho de Gestão, com

pessoas escolhidas por
ele, a dedo, para antecipar
problemas, como o salarial,
que aconteceu neste ano.
Reiterou que acredita no

potencial do produto futsal.

Caminho
Sempre defendi a teoria que o Salão Social do JoãoMarcatto era
umamina de dinheiro e que bastava serbem administrado para
trazer retomo ao clube. Parte deste potencial pode ser visto no fim
de semana, com a realização de dois eventos no local, que carece
sim de investimentos,mas é omelhor custo xbenefício da cidade.

Fórmula 1

Tri,Vettelquebrarecorde
Disposto a quebrar recordes, SebastianVettel chegou na sexta

posição em Interlagos e conquistou o tricampeonato mundial.

Fernando Alonso terminou a prova em segundo, resultado que
não foi suficiente para ultrapassar o jovem alemão. Aos 25 anos,

Vettel se tornou o piloto mais jovem da história a se tornar tri

campeão, desbancandoAyrton Senna. Além disso, entrou para o

seleto grupo do compatriotaMichael Schumacher e de Juan Ma
nuel Fangio, que conquistaram três títulos consecutivos.

Coi. Times

CLASSIFICAÇÃO
P J V E D GP GC . SG A

PRÓXIMOS JOGOS
378 rodada

Vasco 1 x 1 Flamengo
Corinthians 1 x 1 Santos

Botafogo 2 x 3 Atlético-MG

Sport 1 x 1 Fluminense

Figueirense 2 x 4 Grêmio
Ponte Preta O x O São Paulo
Cruzeiro 2 x 1 Coritiba
Internacional O x 2 Portuguesa
Palmeiras 1 x 2 Atlético-GO
Bahia 1 x 1 Náutico

<Cl1li1gl�iil
l�ilM(I)í:ktnl1a1
$ifl11�
lFl_e.
�lP11l1:1!a
,�-

1.4 �i�llllill

J15 �es-.n
:li6:\) lBlifllrial

17 Sport 41 37 10 1116 39 55 -1636,9%

,":l!,$ �'ei_ M 3l e 1 ··21 � 151 . -1330_ classificêdg? L[b�ttaqQre9
Classificados Copa Sul-Americana19 Atlético-GO 30 37 7 9 21 37 66 -2927,0%

20 Figueirense 30 37 7 9 21' 39 69 -3027,0% Rebaixados para série B
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FABIO MOREIRA

GlJA,RAMlRllVI Projeto prevê a construção de um elevado no bairro Corticeira

Primeiro lote

orçadoem
R$134mi

f'

Obras da duplicação do trecho entre a BR-l01
até Guaramirim vão iniciar em fevereiro

JARAGUÁ DO SUL
..................................................................................................................

Carolina Veiga

Aempresa Sulcatarinense foi
a vencedora da licitação

para a duplicação da BR-280,
do trecho de 14 quilômetros
que compreende o lote 2.1 da
rodovia. O resultado foi di

vulgado ontem de manhã pela
superintendência do Departa
mento Nacional de Infraestru
tura de Transporte (Dnit), em
Florianópolis.

A área atendida pela empresa
inicia no quilômetro 36,6, próxi
mo ao entroncamento com a BR-

101, em Araquari, e segue até a

Rodovia doArroz, no Km 50,7, no
entroncamento com a SC-413,
em Guaramirim. O prazo para
assinatura da ordem de serviço e

efetivo início das obras é feverei
ro de 2013.

A proposta apresentou apre
sentada pela empresa vence-

.

dora teve o menor custo. O
valor orçado para realizar' a
ampliação do trecho foi de R$

134.167.815,45. Para finalizar a

contratação da empresa, o Dnit
tem um período de 60 dias para
analisar a documentação entre
gue pela Sulcatarinense.

Segundo o superintendente
do Dnit de Florianópolis, João
José dos Santos, o período é ne
cessário para que futuros impre
vistos não ocorram. "Ainda é pre-

/

ciso verificar se não houve erros

no orçamento que provocou o

menor preço e avaliar a docu

mentação técnica para concluir
se a empresa é capacitada para a

execução da obra", informou.
Após estes dois meses e caso

nenhuma outra concorrente

apresente recurso, a empresa
é homologada vencedora. Daí
em diante, ela tem 1.080 dias
de trabalho, ou quase três anos,

para concluir o projeto. De acor

do com o Dnit a empresa levará
.

aproximadamente 30 dias ape
nas para a contratação de mão
de obra, montagem de escritório
administrativo e para o translado
das máquinas e equipamentos.

Serviços,
As obras

previstas
no trecho

O lote 2.1, primeiro
licitado da duplicação da
BR-28Ó, prevê a constru

ção de dois viadutos -

um no Km 37 e outro no

Km 50 da rodovia; duas
pontes - uma sobre o Rio

Piraí, no Km 38 e outra

sobre o Rio Corticeiri

nha, no Km 44; e dois
elevados para travessia
de pedestres, primeiro
no Km 46,7, próximo à
reserva da Petrobras e

ao Posto de Combustí
veis Dibrape, e o se

gundo dois mil metros
à frente, no Km 48,7,
entre os bairros Corti
ceira e Caixa D'Água, em
Guaramirim.

O trecho de 14 quilôme
tros que será o primeiro
a ser duplicado registrou
30 acidentes no primei
ro semestre desse ano.

Segundo informações
da Polícia Rodoviária
Federal, o saldo foi de
seis pessoas gravemente
feridas, 19 com ferimen
tos leves e umamorte.

Em toda a BR-280, esse
número salta para 642

acidentes, 140 gravemen
te feridos, 333 sem riscos
de morte e 201óbitOls. ,I , .. n:

(Joll1.promisso
Promessa feita em setembro
No dia 28 de setembro des

te ano, a ministra de Relações
Institucionais, Ideli Salvatti, e o

ministro dosTransportes, Paulo
Sérgio Passos, estiverem na As

sociação Empresarial de Iara
guá do Sul (Acijs), para mostrar
a edição daquele dia do Diário
Oficial da União, onde consta

va a publicação do edital para
duplicação do primeiro lote da
BR-280. Na ocasião, a ministra
ressaltou a importância da obra
para a região. 'Agora é hora de

beneficiar a indústria da cons

trução civil, de gerar empregos
e fortalecer as economias de
Santa Catarina".

Segundo afirmou o minis
tro Paulo Sérgio na ocasião, em
2013 toda a BR-280 deve estar

e_m obras. '�té o primeiro tri

mestre, diversas frentes de ser

viços deverão ocorrer em vários

pontos dos três lotes de dupli
cação da rodovia". A duplicação
dos 76,4 quilômetros deverá
custar cerca de R$1,4 bilhões.

Andamento

Edital para obra do contorno
será lançado ainda esse ano
Para conclusão da licitação

de toda BR-280, ainda é ne

cessário licitar os trechos do
contorno rodoviário de Jaraguá
do Sul e do lote 2.0. Segundo o

superintendenté do Dnit, João
José dos Santos, o edital para
construção do Contorno Rodo
viário deverá ser lançado ainda
em novembro, dia 30 ou, no

mais tardar, dia 5 de dezembro.
Já a licitação para o trecho 2.0,
que compreende os 25 quilô
metros de São Francisco do Sul
a Araquarí, deverá sair entre

o final de dezembro de 2012 e

início de janeiro de 2013.
O Contorno Rodoviário irá

retirar a BR-280 do períme
tro urbano de Iaraguá do Sul
e apresentar alternativas de
maior fluidez para o trânsito de
caminhões e veículos pesados.
Ao todo serão construídos 24

quilômetros de rodovia, do qui
lômetto da Curva doArroz até o

município de Corupá, quando
.

o tráfego 'voltará a ser realizado

pela BR-280 e a construção de
um túnel entre os bairros João
Pessoa e. Três Rios, no Morro

Vieira, em Iaraguá do Sul.

DIVULGAÇÃO

COJ!IITORIIilO Acesso para o novo traçado da rodovia
duplicada, que vai passar por fora de Jaraguá

Duplicação ,la BR-470\

Primeiro trecho é licitado
.

Em setembro também foi lançado o edital para duplicação
do primeiro trecho da BR-470, no Vale do Itajaí, e o resultado
também foi anunciado ontem. As empresas Momento, Iccíla e

Compasul, que através de consórcio, venceram a licitação pelo
valor mínimo de R$ 140.616.380,00 serão as responsáveis pela
execução. Mas, antes da assinatura da ordem de serviço, as em
presas devem passar pela mesma burocracia que a Sulcatari
nense, Toda a duplicação deverá custar cerca de R$ 2,3 bilhões.
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Bombeiros aprendem a se defender
\

Qualificação visa
a segurança dos

agentes nos casos
em que as vítimas

estão descontroladas

MASSARANDUBA

Débora Remor

Oadversário passa a ser cha-·
mado de VÍtima e o kímo

no dá lugar ao uniforme dos
Bombeiros. Na primeira aula de
defesa pessoal para o Corpo de
BombeirosVoluntários de Mas

saranduba, no último sábado,
o professor de karatê Márcio

Cucchi ensinou algumas téc
nicas de contenção e imobili

zação, a partir de métodos do

karatê, judô e jiu-jítso.
. "Este é o primeiro de um ci

elo de treinamento que quere
mos realizar com os bombei

ros de Massaranduba", revelou
Cucchi, que desde 2006 minis
tra o curso aos bombeiros de

Iaraguá do Sul. "Essa aula não

fala tanto sobre a metodolo-

MARCELE GOUCHE

PREPARO Objetivo é obter informações que ajudem na própria segurança

gia das artes marciais. Ela se. e reage de maneira violenta",
concentra nas necessidades justificou.
específicas dos bombeiros, Aluno e também bornbei

que se deparam situações ro voluntário, Antônio Carlos

onde a vítima se descontrola do Couto foi quem insistiu

Guaramirim

Homem estupra e tentamatar
Continua foragido o homem
de 23 anos, que teria estupra
do e tentado matar a ex-sogra,
na madrugada de domingo,
no bairro Ilha da Figueira, em
Guaramirim. Amulher, de 51

anos, estava dormindo em

casa, na rua Jardim Bromélia,
quando o suspeito arrombou
a porta da cozinha e foi até

o quarto em que ela estava.

Enquanto violentava a mulher,
ele teria tentado asfixiar e de

pois estrangular a vítima, que
conseguiu gritar por socorro.
Amulher recebeu alta do Hos

pital Padre Mathias Stein, em
Guaramirim, ontem, e prestou
depoimento na delegacia. A
polícia investiga o caso.

Acidente fatal

Motorista está naUTI
JonathanWilliam Pereira, de
19 anos, permanece internado

no Hospital São José, onde se

recupera de ferimentos cau
sados pela colisão entre dois
veículos na SC-413, na tarde
de sábado. Ele e a namorada,
de 18 anos, estavam num Gol

preto que bateu, no Km 53,5,
na divisa entre Guaramirim e

Massaranduba, num Gol prata,
de Ioinville. A passageira do veí
culo de Jaraguá do Sul teve ape-

nas ferimentos leves e recebeu

alta do Hospital Padre Mathias
Stein, de Guaramirim, O con

dutor do Gol prata João Batista
Manuel Fernandes, de 56 anos,
e a esposa Elizabeth Ferreira,
de 54, morreram no local do
acidente e foram sepultados na
tarde de domingo, em Joinville.
A Rodovia do Arroz já soma sete
mortes este ano, sendo três
em Guaramirim e outras

quatro em Massaran�l:l�a.

.

para que as orientações che

gassem até o grupo. "Nosso

objetivo é trazer informações
para ajudar na própria segu
rança dos voluntários, que às

Trator

Criança tem
pé amputado

In17estigação
Tiros deixam

dois feridos
Ummenino de apenas urn
ano e setemeses teve parte
do pé amputado depois de
urn descuido do pai, que
trabalhava com um trator, na
EstradaRibeirão Lagoa, em
Massaranduba, na tarde de
sábado.A criançabrincava no
quintal de casa e se aproximou
rapidamente da pá carregadei
ra. Quando o pai percebeu o
acidente já havia acontecido.
Omenino foi levado ao Pronto

Atendimento deMassarandu
ba e depois transferido ao Hos
pital Iaraguã, onde permanece
sob observaçãomédica.

Amulher de 49 anos que foi atin

gida no pescoço porum disparo
de arma de fogo em frente a urna

danceteria, naBR-280, em Guara

mirim, namadrugada de domin
go, permanece internada noHos

pital São José, de Iaraguá do Sul.
Um rapaz de 23 anos, passageiro
de um veículo que transitava pela
rodovia nomomento, também

.

ficou ferido pelos tiros. Testemu
nhas contaram à PolíciaMilitar

que foram feitos cinco disparos
durante um briga.APolíciaCivil
investiga a tentativa de homicí
dio.Até ontem à tarde nenhum

suspeito havia sido preso.

BR-280

Feridos em recuperação
Continuam internados o homem, 20 anos, e o adolescente, 13

anos, que se feriram no acidente entre dois carros, numa rua

lateral à BR-280, no bairro Poço Grande, em Guaramirím, na tarde
de domingo. Eles estavam no Gol, com placas deAraquari, que foi
arremessado contra um barranco depois de colidir contra um Ka

preto. O motorista do outro veículo fugiu do local do acidente.

vezes chegam numa ocorrência

para socorrer alguém e encon

tram uma vítima descontrolada
e agressiva."

Com os métodos de karatê,
judô e jiu - jitsu, os bombeiros

podem conter a vítima, sem

machucar, garante o professor
Cucchi. liAs artes marciais se

modernizaram e hoje o movi
mento não se baseia na força e

sim na técnica", explicou. Cerca
de

.

dez bombeiros e alunos da
escola de formação dos Bom

beiros Voluntários de Massa

randuba participaram da aula,
no Ginásio Alfredo Jacobowski.

Este é o primeiro
de um ciclo de

treinamento que
queremos realizar

com os bombeiros

de Massaranduba.

Márcio Cucchi�
professor de Mal"atê

Roubo

Vítima é
abandonada

Omotorista de uma vanDu

cato, de 36 anos, que trans

portava cigarros, foi aban
donado namanhã de ontem

em Massaranduba. Quatro
homens armados teriam ren

dido o homem em Blumenau

'e depois roubaram a carga e a

chave do veículo. Eles deixa-
.

ram o motorista e a caminho

nete, com placas de São Paulo,
no loteamento Sete de Janeiro,
próximo a LuizAlves. Depois
teriam fugido usando uma
Kombi e umMercedes Classe
B. A VÍtima não informou o

valor roubado à PolíciaMilitar.
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CRIATIVIDADE Decoração foi feita com objetos usados pela corporação, como extintores de incêndio, chama a atenção dos visitantes

"

orupa

Um presépio
pers9nalizado

Símbolo natalino mostra a rotina da

corporação dos Bombeiros Voluntários

CORUPÁ a corporação. O menino Jesus,
José, Maria e os Três Reis Magos
dão espaço a bonecos fardados,

Com a chegada de dezem- carros, caminhões e equipamen
bro, surgem os pinheiri- tos em miniatura. São simula

nhos enfeitados, as luzes colo- das várias situações: desde afo
ridas nas fachadas e as famílias gamentos, primeiros socorros,

começam amontagem dos pre- acidentes de trânsito a resgates
sépias. As instituições organi- aéreos com o apoio do Grupa
zam campanhas solidárias e as menta Aéreo (Graer). "Essa é
cidades são tomadas' pelo clima uma forma de homenagearmos
de Natal. Em Corupá, o Corpo o trabalho de todos os bombei
de Bombeiros Voluntários já ros, não só os de Corupá, mas
está pronto para a celebração. do Brasil. Não importa se é Natal

.

O presépio, montado no pátio ou Ano Novo, estaremos sempre
da sede, levou quatro dias para trabalhando", explicou o coman

ser feito e divide espaço com dante Claudio Sidnei de Siqueira.
as viaturas e os equipamentos. Esta é a segunda vez que a

Ao lado, está uma caixa amare- estrutura é montada. A ideia
la, cuidadosamente enfeitada, partiu do casal de bombeiros
pronta para receber doações Jefferson e Marlene Santos.
de brinquedos que serão entre- Cerca de quinze pessoas, entre

gues para as crianças carentes. voluntários, aspirantes e fami-
O presépio dos bombeiros· .liares, participaram da organi

representa um cenário bem di- zação. Para a bombeira Gisele
ferente do tradicional, mas com Cristine da Luz, a riqueza nos

personagensmuito comuns para detalhes deixa o presépio mais

Bárbara Elice

bonito a cada ano. Com muito

capricho, foram confecciona
das roupinhas, simulados aten
dimentos de ocorrências e tem

até a casa onde descansa um

bombeiro que, aliás, ronca de
verdade. O presépio está aberto
à visitação até janeiro de 2013.
A sede dos Bombeiros Voluntá
rios de Corupá fica na rua Jorge
Lacerda, no Centro.

Solidariedade

Até o dia 19 de dezembro,
acontece também a campanha
de arrecadação de brinquedos
dos bombeiros. São aceitos obje
tos novos ou usados, desde que
estejam em bom estado. Ainda
não foi definida a comunidade
beneficiada, mas o comandante

Siqueira estima que cem crianças
devam ganhar os brinquedos.

Ao lado do presépio, já es

tão dois sacos coloridos cheios

.

de brinquedos prontos para
doação. A entrega será feita no

dia 22 de dezembro, pelo Papai
Noel dos Bombeiros Voluntá
rios de Corupá.

TAREFAS Bonecos simbolizam atividades dos

bombeiros, como a retirada de árvores das estradas

SOSSÊGO Até o lado intimista da corporação é

apresentado, como a hora do descanso dos agentes

CAPRICHO· Para simular o socorro em um

acidente, nenhum detalhe foi deixado de lado
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