
....

Nova administração

Sindicatos querem ação
paraprevenir acidentes
A condição de saúde dos trabalhadores levou sindicalistas de Jaraguá do Sul a
entregarem uma carta de reivindicação ao prefeito eleito Dieter Janssen (PP).

.

Os representantess pediram aumento do serviço de fiscalização.
Página7

Mudou O acesso à B8-280

�$
'AMcrisot
'#WW.marlsolsa.com.br

Sem pudor
Amulher que se despe
diante de uma câmera

de computador
é wnaMeira.

Luiz Carlos Prates
Página 3

FABIO MOREIRA

"

Quem segue de Joinville com destino ao Vale do ltapocu pela BR-101 terá de acessar uma viamarginal. Página 4

CHOCOTTONE

BAUDUCCOBairro

.QVILA
,NOVA ex. 440G.

unidade

EXCLUSIVIDADE
POSTOS MIME

COM MUITO MAIS

CHOCOLATEI�
Eng��,.,3519 ..RB.I;47

• Oferta válida enquanto durareiTl os estoques.

DelTota
Em jogo quente,
Kronavence aCSM
Jogando em casa, Joinville
aproveita a força do torcida
para impor a primeira derrota
aos jaraguaenses (6 a 4) e abrir
vantagem na final. Jogo teve
cinco expulsões. Página 22

Rádio

Humor e sátiras
no final da tarde
Programa "Para nossa ale-:
gria" é a atração das 18h às
19h da Super Nova FM, de
Guaramirim. Locutores fa -

.

zem imitações e brincadei
ras com os ouvintes, ,
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'ti 'o município sempre desfrutou
de uma posição muito boa em

.. relação ao desenvolvimento e,
'de acor(i'Ó corrro índice Firjân'de
Desenvolvimento dos Municípios,
ocupamos., com índice de 0,8541
-:- à 70 posto em Santa Catarina
'e o 1120 posto no país. Embora
estejamos na faixa dosmunicípios
,:,com alto desenvolvimento

>."

Mri"ittiicil1'ãre acima aalrrédia'agJ
Santa Catarina, somos superados
or Blumenau, Brusque,

•
'.I, .:"

�'/" .

,

,

,e Renda mas, com a recente crise,
nossas indústrias sofreram e com

. (:ps dados de 2010, oCll1;>amos a 8a

posição no Estado neste quesito.
Fomos superados por Florianópolis,
Blumenau, Ioínville, Guaramirim,
Palhoça, Cricíúma eBrusque. Entre os
10 maiores neste quesito, logo atrás de

Iaraguá, estão Tijucas e Itapema.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Investimentos
O desempenho pífio da eco

nomia brasileira no tercei
ro trimestre tem um "culpado"
que é o investimento. Eviden
temente, quando a economia
não vai bem, as decisões em

relação a novos investimentos
costumam ir para a gaveta. No
caso brasileiro, os dois gran
des motores do investimento,
que são a Petrobras e a Vale, es
tão rateando e deverão reduzir
ainda mais o investimento no

próximo ano. No caso da Vale o

problema é o preço do minério
de ferro no mercado mundial e
a não desprezível quebra de rit
mo por causa da mudança na

presidência da empresa por im
posição do governo. No caso da
Petrobras, a decisão do governo
em manter o preço dos com

bustíveis artificialmente baixos
reduziu a geração de caixa e a

empresa não está conseguindo
cumprir o que está previsto.

DIVULGAÇÃO

Acrílicos Santa Clara
Contando com uma carteira de clientes entre os maiores
do mercado brasileiro, a empresa investiu em um setor que
fazmuita diferença em relação à qualidade: o de serigrafia,
que é responsável pela impressão sobre o acrílico, e

equipamentos de ponta (loto) que produzem resultados
muito superiores e são um grande diferencial de qualidade.

ln.O"'fE; �:� 71[,1!'USp

MEGASENA
SORTEIO N° 1447
01 - 19 - 28 - 33 - 39 - 41

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04715
1 ° 06,072 500,000,00
2° 94.383 32,600,00
3° 68.173 32.000,00
4° 42.637 31.600,00
'5° 71.009 30.446,00

SAC
O Serviço de
Atendimento ao Cliente
é tema de evento
realizado pelaApevi
amanhã e depois, no
Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul.

QUINA
SORTEIO N° 3059
13 - 26 - 40 - 67 - 69

DUPLASENA
SORTEIO N° 1129
Primeiro Sorteio
06 - 15 - 18 - 23 - 39 - 47

Segundo Sorteio
01 - 10 - 12 - 25 - 26 - 36

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1302
06-09-11-13-14
2,0 - 21 - 27 - 45 - 46
47 - 51 - 55 - 57 - 74
78 - 80 - 81 - 83 - 98

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

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 169/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPTAÇÃO FLU
TUANTE
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 4/12/2012, das 7h30 às
13h30
DATA DA ABERTURA: 14/12/2012 8h

Isair Moser
Diretor Presidente
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PERÍODO
SELIC 7,25% 28.NOVEMBRO.2012
·TR

.. · · · · · ·

ü�·o'06o;�
·

à:ijE·zEÚvlBlúi·2'ü'i2
· ..

:çy.�:::.:::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::.:::::::::::::::::::::X;:?QQ;Xi.::::::::.::: P.�:�:�M�:R.º.:?'Q:ii:::::::
BOVESPA 'IH! 1,27% 3.DEZEMBRO,2012
.............................................. ,

, .

NASDAQ '" -0,27% 3.DEZEMBRO,2012

Aç6ES·
· · ..

PETR4
·

'i9·:'õÕ ·�i:·82·0;�
.

VALE5 36,68 -0,05%
BVMF3 13,15 .2,41%

.................................. ,
- .

.��.�!�ç� ?�.�.�.�.� �.:.��.��.���?:.�.?.�.� .

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT 1t- 0,39'%
OURO .. -0,01%

US$ 112,240
US$ 1716,300

.ç�ª!º ç.º.�.I.'.� ��P.! yª� ..

Pº.�.� ÇQM.�.�gI.� .. (�M ª�) ??�.�.�.9 ??..!.?º.� !. .. :.Q?.�.ª-cyo.
Pº�.AB .. T.Y..m.ªM.Q .. (E.J.M .. B.$.), ?/.Q.?ºº ?/J.�º.Q � .. .Q°!o ..

EURO (EM R$) 2,7707 2,7738" -0,17%
.......................................................................................................................................................... , , , .

LIBRA (EM R$) 3,4090 3,4107" -0,41%

Educação
Os dados relacionados com educação no
IFDM englobam o volume de matrículas
na educação infantil, abandono no ensino
fundamental, docentes com ensino superior,
resultados do Ideb, distorção idade/série,
horas/aula diárias. Entre os dezmelhor
colocados no Estado estão municípios
pequenos e, certamente, temos como
melhorar bastante neste quesito.

Saúde
No IFDM são consideradas informações
oriundas do Ministério da Saúde como
em relação a consultas pré-natal, óbitos
infantis por causas evitáveis e óbitos por
causas mal definidas. Como se pode observar,
são itens em relação aos quais podemos
conseguir um desempenho significativo caso

sejam realizados os investimentos necessários
no setor através de um atendimento mais
eficaz nos postos de saúde.

Bodega do Richter
Está apostando fortemente na comercialização
de itens de bom gosto para serem presenteados
neste Natal. Entre eles o destaque fica
por conta dos produtos da Pericó.

ConsulDo
A grande aposta do governo para fazer o PIB
crescer sempre foi o consumo das famílias
mas, com a inadimplência nas nuvens, não
sobroumuito espaço para compras. O varejo,
ainda assim, espera um Natal pelomenos
momo. Isto não significa que os consumidores
estão ausentes das lojas, mas que estãomais
comedidos que o normal na hora de comprar.

'\
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Obras sonhadas a caminho da realidade
Olançamento do edital de licitação do contorno

da BR-280 e a confirmação da empresa que vai
construir o trecho no lote entre o entroncamento
da BR-IOl até Guatamirim anunciados na semana
passada sinalizam para a. confirmação de que' a tão
aguardada obra vai sair do papel.

A precisão do Departamento Nacional de In
fraestrutura de Transporte (Dnit) é que os tra
balhos comecem' em fevereiro do próximo ano.

Enquanto isso, a expectativa é que esse processo
burocrático de lançamento de editais e licitação para
as contratações das empreiteiras seja agilizado sem

ao Dnit os projetos básico e executivo das obras de
duplicação do trecho urbano em Guaramirim até a

ponte do Portal e da construção de um trevo de aces
so para a SC-413.

Com isso, espera-se agora que sejam destinados
recursos para essasmelhorias. A expectativa é positiva
dentro da qualidade séria que essas demandas foram
tratadas pela região. OVale não pode ficarmais esque
cido dos investimentos em infraestrutura devido ao

grande valor econômico que representa. Essas obras,
quando executadas, sinalizarão um promissor cenário
para as comunidades locais.

o Vale não pode ficar mais esquecido
dos investimentos em infraestrutura
devido a� grande valor econômico

que representa.

surpresas judiciais, para evitar possíveis paralisa
ções no meio do percurso.

Nesse mesmo período, a Associação dos Mu

nícípios do Vale do Itap?cu (Amvalí) encaminhou

Charge
EM TRÊS RIOS DO NORTE

VOc.ê JA: T \NHA.

.".

\1ISíO GAl\NAc..e:O
veSTE.

rA�NI40?

Do leitor

Agora Vai?
Assinado em 21 de novem

bro um acordo que dará
ao nosso Estado o acesso a R$
661 milhões em financiamen
to pelo BNDES, pelo nosso go
vernador Raimundo Colombo,
e. pelo presidente do BNDES,
Luciano Coutinho. Tal finan
ciamento permitirá o início
das obras do Pacto por Santa
Catarina.

E é ainfraestrutura que re

ceberá a maior fatia do bolo!
Voltamos a ter esperança da

duplicação da BR-280, um dos
maiores gargalos de infraes
trutura da nossa região.

A rodovia que atravessa
uma das regiões mais promis
soras do Estado, um forte polo
industrial com alta qualidade
de vida, está muito aquém do
que a nossa região necessita
de verdade. Depois da reto
mada das exportações, o que

não se via desde 2008, o de
senvolvimento do Estado não

pode atrasar por esses tipos de

gargalos, que já persistem há
muitos arros.

As outras fatias desse fi
nanciamento serão destinadas
principalmente para Educa
ção e Segurança, outros pilares
do desenvolvimento que se

somam as mudanças, que nós
catarinenses ansiamos.

Santa Catarina já deu um

grande passo rumo ao desen
volvimento' sendo o primeiro
Estado a assinar esse acordo.

Agora nos resta saber quan
do a nossa população passará
a sentir os efeitos dessas boas

mudanças. Espero que dessa vez
os "gargalos" da burocracia não
atrasem o desenvolvimento.

WalterHenrique Fritzke
Acadêmico de Economia

I (�olnpar'tilbe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o dia está feio!
Se você está se sentindo feliz, não diga isso a nin

guém, a ninguém, ouviu bem? Se você quiser
.

preservar a sua felicidade de agora, minta, diga que
está infeliz. Ninguém suporta uma pessoa feliz por
perto. Essa pessoa causa mais arrepios, asco, que
um vírus Ietal.. Felicidade nos outros nos incomo
damuito, muitíssimo.

Para ser feliz, você precisa ser esperto, nem digo
inteligente, seria exagero, esperto fica melhor. Vou
dar um exemplo. Vamos supor que você acabe de
casar e está em lua-de-mel, digamos que você está
agora em Cancun. A família e os amigos, é claro,
ficaram em sua cidade, você se comunica com eles
por telefone, e-mail, enfim ... Como disse, você está
em lua-de-mel, mas não caia na asneira, no erro

burro, de ligar para os amigos e dizer que o dia
está lindíssimo em Cancun, que o sol convida ao

mar, à praia, à vida, à felicidade, bah, não diga isso
por nada na vida para evitar que você seja odiada.
Diga, pelo contrário, que está chovendo, queo dia
está feio ... As pessoas ao ouvir isso vão dizer, - ah,
que pena, mas no fundo vão ficar felizes, afinal, se�

riamuita coisa você estar em lua-de-mel, em Can
cun e com sol de bronzear o corpo e a alma ...

Infelizmente é assim. As pessoas ficam muito
"felizes" quando encontram um amigo, uma amiga
e essa pessoa diz que as coisas não vão bem. Ime
diatamente, quem ouve fica solidário, oferece o om

bro para o desabafo e o choro; vai ouvir atentamen
te sobre o seu sofrimento, se for o caso. Bom, não
vamos longe, os psicoterapeutas são pagos para nos
ouvir contar infortúnios, nós pagamos para isso...

Ah, e é também bom não esquecer que quem
estiver apaixonado e ao lado do seu amor não

troque beijos diante de alguém que está só, sem
- amor... Isso é muito duro, fere muito a pessoa "de-

samada". Para ser feliz é preciso fingir que se é infe
liz, não esqueça ...

Ralé
O Felipão, "novo" treinador da Seleção Brasileira

chegou dizendo que temos a "obrigação" de ganhar a
Copa. Engraçado isso, no futebol temos a obrigação
de sermos os primeiros, e na saúde, na educação, no
trânsito, na segurança, onde for, precisamos ser os

últimos? Por que a brasileirada que não se respeita
fica tão furiosa quando a seleção vai mal e não fica
com a mesma fúria diante do assalto oficial do go
verno ao nosso bolso, todos os dias? E que troco re

cebemos por esse assalto legalizado? Falta um bom
"despertador" para o povo acordar para a luta...

Elas
Que fique muito claro, e me desculpe a lingua

gem, masmulher, ou jovenzinha que se despe diante
de uma câmera de computador é uma fuleira (não
quero dizer o outro nome) que não merece crédito
nem apoio nas delegacias quando vai dar queixa de
"namorado" que a está chantageando ou mostran
do-a para omundo:.. O corpo de umamulher é o seu
templo, só as despudoradas o maculam nessas le
viandades. Que os pais digam isso às "filhinhas". Mas
digam desde o berço, minutos após o nascimento.

Falta dizer
Baita repercussão. Ainda estou recebendo cum

primentos pelo prêmio daADVB 2012 ao nosso SBT/
SC - referente

-

ao "case" Interação Multimídia Como
Suporte ao Crescimento daAudiência - de que fiz par
te na disputa dos prêmios deste ano. A nossa "Casa
Branca" da televisão em Santa Cata rina não para de
creséêr, e vocês leitora, leitor, são os "responsáveis".
por isso: dão-nos cada vezmais audiência. Tks,

Fale conosco

Diretor: Nelson Luiz Pereira o Chefe de Redação: Márcio Schalinski o marcio@ocorreiodopovo.com.br o Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
• redacao@ocorreiodopovo.com.br o FORes: (47) 2106-1919 o Fax: 2106-1945 o As..fiiii'latl.lrdS: 2106-1936 ol"l:tmiã(lJ Redação: 9221-1268

o Comercia!: 9149-9771 o Plantão Entregas: 2106-1919 o 990213800 91614112 o Horário de atendimento: 8h às 17h30
, o Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul o SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Trânsito

Novo acesso ao Vale do Itapocu
duba, Schroeder e Guaramirim".

OmotoristaLuizFernandes, 52
anos, estacionou na via marginal
para fazei uma pausa e descan
sar. Apesar de pouco ir a Iaraguá
do Sul, ele aprovou o novo acesso.

"Aumentou a segurança, mas o es

paço para manobras no início da
BR-280 ficoumenor", opinou

Apenas no Km 57 da BR-101,
entre os anos de 2009 e 2011,
ocorreram 74 acidentes no tre

cho, que deixaram 24 feridos e

quatro vítimas fatais. Os dados
são repassados ao Departa
menta Nacional de Infraestru
tura de Trânsito (Dnit), pela Po
lícia Rodoviária Federal.

Ligação da BR-I0l com a BR-280 foi alterada e deve ser feita por viamarginal paralela à rodovia
JARAGuÁ DO SUL esse caminho paralelo à rodovia Segundo a empresa, a sinalização

que os motoristas devem seguir- será reforçada. Entre a marginal
a viagem. Caso o condutor pas- e a BR-101 foi construída uma

Uma alteração no acesso à se pelo acesso pela marginal, a mureta de proteção que, além de
BR-280 pela rodovia BR- rota alternativa é se dirigir até o manter o fluxo de veículos na di-

101 deixou motoristas confu - próximo retorno, no quilômetro reção indicada pela sinalização,
sos nos últimos dias. No lugar 62 da BR-101, após cinco quilô- . impede que os motoristas que
de simplesmente virar à direi- .

metros rodados. Ele é identifica- perderem o acesso cortem ca

ta no Km 57 da BR..: 101, agora, do como acesso à localidade de minha pela marginal. A mureta

para ter acesso a Jaraguá do Sul Ponto Alto e retorno a Joinville. também torna obrigatório que os

e as demais cidades do Vale do De
.

acordo com a Autopista veículos sigam para a BR-280.

Itapocu, o motorista precisa Litoral Sul, empresa responsá- O inspetor André Ortega, da
prestar atenção um quilômetro vel pela BR-101, as alterações Polícia Rodoviária Federal de
antes e diminuir a velocidade. foram realizadas para atender Joinville, afirma que a antecipa-

Uma via marginal foi cons- as demandas comerciais locais. ção do acesso foi uma mudança.
truída para atender a um pos- O motorista precisará rodar por da engenharia de trânsito ne

to de combustíveis prestes a se 500 metros na via marginal para cessária para BR-101. "Aentrada
instalar na região. Agora é por ter acesso ao trevo com a BR-280. para o posto de combustíveis fi-

Carolina Veiga

e

BR 101

BR 101

No Km 56 da BR-101, o motorista
deve ficar atento à sinalização. Ali,

uma placa com mais de dois metros
de altura indica a entrada como

acesso ao município de Guaramirim
a 500 metros (foto 1). Alguns metros

depois, o motorista encontra a

placa que leva a Guaramirim pela
saída 57 A (foto 2)Logo depois, está
uma placa alaranjada onde se lê:
"Acesso a Iaraguá do Sul" (foto 3).
A última orientação ao acesso está

quase na entrada que direciona
à BR-280, com a placa indicativa

"Saída 57�'(foto 4).

cou muito próxima ao acesso à
BR-280. Foi uma adequação que
também aumentará a seguran
ça dos motoristas", afirmou. Se
gundo Ortega, o acesso sempre
foi considerado um "nó" para
a região, devido à quantidade
de veículos que transitam pelo
local, principalmente durante
a temporada de praia. "Mesmo
antes da duplicação, o Km 57

sempre registrou um alto índi
ce de acidentes e de congestio
namentos, principalmente pela
grande concentração de veícu
los, já que a BR-280 também é
utilizada pelos motoristas com

destino a Blumenau, Massaran-

, ',\:!:'�$�' .'.-",:' >.:�,
.

'>',.� .. \!-

,.C��cessionária· �

';'. Volvo '.

-:

,? "', � - � �,
' '.

�

\

Não se perea!

Legenda
BR 101

Antigo trecho de acesso à BR-280

Marginal que leva à BR-280
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Crítica
O vereador Justino da Luz
lerá na tribuna, na sessão
de hoje da Câmara, Ó
ofício que vai encaminhar
à Prefeitura solicitando a

volta do tamanho original
da ciclofaixa da rua
Epitácio Pessoa. A via dos
ciclistas foi alterada e teve
a largura reduzida depois
do recapeamento da rua.
Justino disse que a ação
é um desrespeito
aos ciclistas.

Provas
do Enem

Hoje e amanhã, cerca de
30 detentos do presídio
Regional de Jaraguá do Sul
deverão realizar as provas
do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).
Eles terão das 13h às

17hpara responder aos
questionários. Esta será
a primeira vez que os

detentos do município
poderão realizar as
provas. Em outras cidades
de Santa Catarina, os
testes já aconteceram
no ano passado.
A

Angela Albino '

.emJaraguá
Adeputada estadual
ÂngelaAlbino (PCdoB)
marcou uma visita a

Jaraguá do Sul para R'

próximaQuinta-feira, ao
meio dia. O almoço, que
vai acontecer no Beira Rio,
servirá para a parlamentar .

retomar as conversas, .

com os partidos da
região após as eleições.

Férias em

Massaranduba
Os funcionários
públicos da Prefeitura de
Massaranduba entram
em férias no dia 10 de

dezembro, Fi�am fora até
o dia 8 de janeiro de 2013.

'I ' I

, •

O
Nilson Antonio - Interino

Femusc 2013
Amanhã, às 19h, acontece o

lançamento da edição 2013 do
Festival de Música de Santa
Catarina (Femusc) no hall da
Assembleia Legislativa, por
solicitação do deputado Carlos
Chiodini (PMDB); Durante o

lançamento será apresentada
a programação, materiais de

divulgação e a abertura de uma
exposição. Esta edição do Femusc
s_erá realizada de 20 de janeiro a 2
de fevereiro, abrindo o calendário
cultural de Santa Catarina.

Orçamento
para 2013

em Corupá
Chegou na Câmara de
Vereadores de Corupá a previsão
orçamentária para 2013. A

proposta do Executivo prevê uma
receita de aproximadamente
R$ 42,2 milhões para o próximo
ano. Destes, cerca de R$ 1,1
milhão ficará com a Câmara de
Vereadores. O projeto deve ser

votado na semana que vem ou

em sessão extraordinária.

1'1"""''', imoveisplaneta.com. br

2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br (47)3275-0100

Em busca de recursos
os prefeitos eleitos da região estão

estreitando as relações com Brasí
lia, em busca de recursos para os mu

nicípios. O futuro chefe do Executivo de
Schroeder, Osvaldo Iurck (PSDB) foi à
Capital Federal no domingo. Hoje quem
estará no Planalto Central é o próximo
governante de Jaraguá do Sul, Dieter
Janssen (PP). Na agenda, uma visita ao
Ministério das Cidades para tratar as

suntos sobre aMobilidade Urbana.
A busca de recursos junto ao Governo

Federal tem se tornado uma ferramenta
imprescindível para os prefeitos eleitos.
Não é para menos, pois grande parte do
orçamento dos municípios está compro
metida nos próximos anos. A folha de
pagamento abocanha grande parte do

dinheiro arrecadado pelas prefeituras.
Sem contar que a Saúde e Educação jun
tas ficam com mais de 40% dos recursos.

Dieter Ianssen e o presidente do Pp,
Ademir Izidoro, pretendem aproveitar
a viagem para conversar com os depu
tados catarinenses. Por isso, no final da
tarde de hoje, eles devem participar do
Fórum Parlamentar Catarinense. A ten
tativa é para conseguir emendas.

Portanto, a necessidade de ,captar
recursos fará com que a prefeitura te
nha uma equipe qualificada. Este deve
ser o principal motivo para que o novo
governo seja composto de profissionais
capacitados. Serão os recursos federais
que devem fazer a diferença na próxima
administração.

Licença
o prefeito de Massaranduba, Mario Fernando Reinke (PSDB), tirou
'licença da função que exerce do dia 3 a 14 de dezembro. O vice-prefeito
Armindo Sesar Tassi (PMDB) assumiu o cargo de prefeito.

Visitas de

deputados
Antes de entrar em licença, o
prefeito de Massaranduba Mario
Fernando Reinke (PSDB) recebeu
a visita do deputado estadual
Jean Kuhlmann (PSD) e do federal
Marco Tebaldi (PSDB). O encontro
aconteceu na sexta-feira passada.

Diretoria de

Comunicação
o radialista e jornalistaAlbino Flores
anunciou pelas redes sociais que aceitou o
convite do prefeito eleito Laura Frõhlích (PSD)
para assumir áDiretoria 'de Comunicação da
Prefeitura de Guaramirim. Ele vai substituir
Ana Cenatti, que atuou durante os quatro anos

no governo de Nilson Bylaardt (PMDB).

Auxílio.
Moradia
Outra proposta que está no

parlamento corupaense é a
concessão de aUXI1io moradia às

,

famílias que estão em situação de
vulnerabilidade devido às chuvas
de 2011. A sugestão do Executivo
é de que o benefício se estenda
até que não haja mais riscos. O
valor que cada família recebe é
de meio salário mínimo.

Presidência
da Câmara
Começa a ganhar corpo o

.

núcleo de apoio do prefeito
eleito Dieter Janssen (PP).
Como a base elegeu cinco
dos 11 vereadores, os
parlamentares eleitos estão
em busca de alguns nomes
para compor amaioria no

Legislativo. Os mais cotados
são AdernarWinter (PSDB) e
José Osório de Ávila (PSD).

Reunião com Dieter
Overeador eleito pelo PT, João Fiamoncini, participou da conversa do futuro prefeito
Dieter Janssen (PP) com lideranças sindicais na tarde de ontem no Sindicato dos Químicos
(Sintiquip). Na pauta, a atenção do novo governo com a saúde dos trabalhadores.

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO SISTEMA TFI - SANEAMENTO (SOFTWARE DO CONTROLE
COMERCIAL) E APERFEiÇOAMENTO DE DESENVOLVIMENTO A PEDIDO DO SAMAE
CONTRATADA: TECNOFLEX SERViÇOS LTDA
Valor Estimado: R$ 103.888,00
Fundamento Legal: inc. I do Art. 25 e 26 da Lei 8.666/93 ..
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047 2106-9100.

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

LICITAÇÃO N°: 168/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO
�ETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 4/12/2012, das 7h30 às 13h30
DÁTA DA ABERTURA: 14/12/201210 h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino
Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC ou no site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

.
.

Isair Moser
Diretor Presidente

AVISO DE INEXIGIBILIDADE nO 167/2012

Isair Moser
Diretor Presidente
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..' EDITALDE INI1MAÇÃO DEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/se, para adevida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório,
para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar destapublicação, sendo facultado o direito
a sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazolegal. FICAM INTIMADOSDO PRarESTO:

Apontamento: 230164/2012 Sacado: ADENILSON DA SILVA Endereço: OLIVIO DOMINGOS
BRUGNAGO 155 SL 1 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89259-260 Cedente: lBOXMUSICALDO BRASIL
lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 5165 2/2 - Motivo: falta de pagamentoValot R$ 598,20
- Data para pagamento: 07/12/2012-Valor total a pagarR$663,76Descrição dos valores: Valor dotítulo: R$ 598,20 - Juros: R$ 2,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,lO Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 230189/2012 Sacado: ALVARO TIECHER Endereço: RUA BERrnOLDO JUNKES
496 - CHICODEPAULA - JaraguádoSul-se - CEP: 89256-000Cedente: BRADESCO LFASINGSA -

ARRENDAMENTO MERCANTIL Sacador: - Espécie:Cf - N°Titulo: 1256527 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 87.353,13 - Data para pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$93.573,51
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 87.353,13 - Juros: R$ 6.143,83 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 230378/2012 Sacado: ARILDO PAVARIN Endereço: RUA ERMINIO NICOLINI,80
- SANTALUZIA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89267-140Cedente:DAGOSTIN PNEUSCOMAN
DITA EPP Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0S22251 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$208,35 - Data para pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$309,97 Descrição dos valores:Valordo título:R$ 208,35 - Juros: R$ 1,38Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34
----------------_.!._--------------------------------------------------------------------------- .. ------------------

Apontamento: 230328/2012 Sacado: COMERCIAL BELENICE DE MERC lIDA Endereço: RUALUIz SARTI1207 - NEREU RAMOS - Jara�á do Sul-SC - CEP: 89265-500 Cedente: FRANCISCO
PEREIRAPACHECO EPP Sacador: - Espécíe;DMI - N°Titulo: 2161002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 268, 10 - Dataparapagamento: 07/12/2012-VaIor total apagarR$354,57Descrição dosvalores: VaIor do título: R$ 268,10 - Juros: R$ 0,62 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23;10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95 .

Apontamento: 230184/2012 Sacado: D PRA MAIRAS IIDA Endereço: R JOSE TIlEODORO RI
BEIRO 1061 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Cedente: FIGUEIRAMAr DE CONSfRUCAO
Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1440 - Motivo: falta de pa�amentoValor: R$ 176,00 - Datapara
pagamento: 07/12/2012- Valor totaI a pagar R$249,94 Descnção dos valores: Valor do título: R$
176,00 - Juros: R$ 0,58 Bmolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,lO Condução: R$ 23,20
,- Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 230185/2012 Sacado: D PRA MAIRAS IIDA Endereço: R JOSE TIlEODORO RI
BEIRO 1061 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: FIGUEIRA MAT DE CONSfRUCAO
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1435 - Motivo: falta de pa�amentoValor: R$165,OO - Datapara
pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$238,91 Descnção dos valores: Valor do título: R$
165,00 - Juros: R$ 0,55 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 230186/2012 Sacado: D PAAMAIRAS IIDA Endereço: R JOSE TIlEODORO RI
BEIRO 1061 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: FIGUEIRAMAr DE CONSfRUCAO
Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 1434 - Motivo: faltade pa�amentoValor: R$ 393,34 - Data para
pagamento: 07/12/2012- Valor totaI a pagar R$468,01 Descnção dos valores Valor do título: R$
393,34 - Juros: R$1,31 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 230255/2012 Sacado: D PRAMAIRAS IIDA Endereço: R JOSE TIlEODORO RI
BEIRO 1061 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: FIGUEIRA MAr DE CONSfRUCAO
Sacador: - Espécie: DMI -N°Titulo: 1441-Motivo: falta de pa�amentoValor: R$110,00 - Datapara
pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$183,80 Descnção dos valores: VaIor do título: R$
110,00 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,lO Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 230275/2012 Sacado: DORAUCE DA SILVA Endereço: RUA JOSE TEODORO RI
BEIRO 2586APl'0 201 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Cedente: PODER !MOVEIS lIDAME
Sacador: - Espécie: DMI - W TItulo: 0000019431 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 715,00 -

Data para pagamento: 07/12/2012-Valor total a pagar R$799,56 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 715,00 - Juros: R$I1,20 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 230279/2012 Sacado: DORAUCE DA SILVA Endereço: RUA JOSE TEODORO RI
BEIRO 2586APID 201 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Cedente: PODER !MOVEIS IIDAME
Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000019432 - Motivo: faIta de pagamento Valor: R$ 715,00 -

Data para pagamento: 07/12/2012-Valor total a pagar R$792,17 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 715,00 - Juros: R$ 3,81 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 230355/2012 Sacado: FAVORITDSALIMENIDS IND E COMERCIO IIDA Endere
ço: RUAROBERID ZIEMANN 2651- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Cedente: BVFINANCEI
RAS/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 251022891 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$3.610,69 - Data parapagamento: 07/12/2012-Valor total apagarR$4.339,24Descrição dos valores:Valor do título: R$ 3.6lO,69 - Juros: R$ 655,94 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 230491/2012 Sacado: FERNANDO CORRFAA1DJl Endereço: RUA ERWINO ME
NEGOITI 16 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000Cedente: ERBECONSTRUTORA lIDA Sa
cador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 00069004 - Motivo: falta de pagamentoVaIor: R$ 1.000,00 - Data
para pagamento: 07/12/2012-VaIor total a pagarR$1.078,17Descrição dos valores: Valor do título:
R$.1.000,OO - Juros: R$ 4,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$16,27 '

Apontamento: 230131/2012 Sacado: GECIELE ZANCHIN Endereço: RUA JOAO MIGUEL DA
SILVA 320 - FSfRADA NOVA - Jaraguá do Sul-se - CEP: Cedente: NlVALCIR SOBIERANSKI M
Sacador: - Espécie: NP - N° Titulo: 01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 320,00 - Data para
pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$399,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$
320,00 - Juros: R$ 4,69 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 17,02

.
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Apontamento: 230489/2012 Sacado: GF INDUSfRlA DE PlASfICOS IIDA Endereço: RUACARLOS HARDT 1120 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-580 Cedente: INTERPOlYMERS -

COMERCIAL IMPORTADORA E Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1350/lR - Motivo: falta de
pagamentoVaIor: R$ 3.883,69 - Data para pagamento: 07/12/2012-Valor total a pagar R$3.973,66
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.883,69 - Juros: R$ 14,24 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu
blicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 230507/2012 Sacado: GISlAINE DA ROSA SfREME Endereço: R JORGE BUHR
249 - AGUAVERDE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-440 Cedente: BANCO J. SAFRASA Sacador:
- Espécie: CBI - N° Titulo: 067000015885 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 31.879,46 - Data
parapagamento: 07/12/2012-VaIor totaI apagarR$35.716,96Descrição dos valores: VaIor do títu
lo: R$ 31.879,46 - Juros: R$ 3.761,77 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 230192/2012 Sacado: IRINEU LEI1110W Endereço: RUA PADRE ALUISIO
BOEING 1920 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: BANCO FINASA BMC S/A Sacador: - Espécie: NP - N° Titulo: 4287311780 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 37.770,13 - Data para pa
gamento: 07/12/2012-Valor total a pagar R$43.804,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$
37.770,13 - Juros: R$ 5.955,09 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,lO Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO. .

REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADOSUL-se NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 230254/2012 Sacado: RLG COMERCIAL IIDA Endereço: RUA JOSETIlEODORO
RlBEIRO 658 - Jaraguá do Sul-se - CEP: Cedente: FIGUEIRA MAr DE CONSfRUCAO Sacador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 1446 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 159,63 - Data para paga
mento: 07/12/2012-Valor total apagar R$234,OO Descrição dos valores: Valor do título: R$ 159,63
- Juros: R$ 1,01 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$ 15,46

Apontamento: 230295/2012 Sacado: ISABEL JAGEIBKIME Endereço: RUADOMINGOS RODRI
GUESDANOVA570 - JaraguádoSul-se - CEP: 89251-640Cedente: NPDEMBAlAGENS IIDAME
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1025-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ l.l09,OO - Data
parapagamento: 07/12/2012-Valor total apagarR$1.l92,66Descrição dosvalores: Valor do título:
R$ l.l09,OO - Juros: R$ 4,80 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 230463/2012 Sacado: J ZAPELLINICOM ESERVICOS lIDA Endereço: RUAPROFADELIA FIseHER 720 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-400 Cedente:™TECH COMERCIO DE
ACESSORIOSPARAMaro Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1052 - Motivo: faltadepagamentoValor: R$ 758,96 - Data para pagamento: 07/12/2012-Valor total a pagarR$841,18 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 758,96 - Juros: R$ 9,61 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 230464/2012 Sacado: J ZAPELLINI COM E SERVICOS lIDA Endereço: RUA PROF
ADEilA FIseHER 720 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-400 Cedente:™TECH COMERCIO DE
ACESSORIOSPARAMurO Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1052 - Motivo: faltadepagamentoValor: R$ 758,96 - Data para pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$837,13 Descrição dos
valores: VaIor do título: R$ 758,96 - Juros: R$ 5,56 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$23,lO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 230492/2012 Sacado: J ZAPELLINI COMERCIO E SERVICOS II Endereço: RUAADELIAFISCHER 720 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: DIFUSO DISfR PARAFUSOS EWALD
lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 2260-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 84,54 -

Data para pagamento: 07/12/2012-Valor total a pagar R$157,46 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 84,54 - Juros: R$ 0,31 Emolumentos: R$11,60 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71
____________________________w_��
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Apontamento: 230310/2012 Sacado: ]EFERSON FERNANDODASILVA Endereço: RUAJOAQUIMFRANCISCO DE PAULA 119 CASA - CHICO DE PAULA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-
710 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador:
- Espécie: CBI - N°TItulo: 251024751 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.156,,26 - Data para
pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$2.591,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.156,26 - Juros: R$ 361,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 16,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento:�0294/2012 Sacado: ]ESSICAMGMAIAMORBIS GESSER Endereço: RMALDEODORODA FONSECA657 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: FUNDO DE INVFSI'EM DIR CRED
DA IND EXODUS I Sacador: DAL PONTE CALCADOS DO NORDFSTE IIDA Espécie: DMI - N°
TItulo: 88857001- Motivo: falta de pagamentoVaIor: R$ 523,62 - Data para pagamento: 07/12/2012-VaIor total a pagar R$592,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 523,62 - Juros: R$1,39 Emolu
mentos:R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
Apontamento: 229796/2012 Sacado: JONASWOLMIR MMSS Endereço: RUA ELIZAW. MAASS
798 - BARRA RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: OESA COM E REPRES
lIDA Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 2548942U - Motivo: falta depagamentoValor:R$117,20
- Data para pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$196,56 Descrição dos valores: Valor dotítulo: R$ 117,20 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 230249/2012 Sacado: KRAUS & CATElANALEXANDRE lIDAME Endereço: RUAJOAO JANUARIO AYROSO 1723 SAlA 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Cedente: UNISERV
INFORMATICA IIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 093681012 - Motivo: faIta de pagamentoVaIor: R$ 250,00 - Dataparapagamento: 07/12/2012-Valor total apagarR$323,52Descrição dosvalores: VaIor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 229654/2012 Sacado: LEAODISfRDE PCS ECARDANSAUTOMaTIVOS Endere
ço: AV PREEWALDEMAR GRUBBA 4955 - BOX 13 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente:
BANCOCOOPERATNO SICREDI SA Sacador: TSALOGISTICA IIDAME Espécie:DMI - N'Título:
966/03 - Motivo: falta de pa�amento Valor: R$ 372,35 - Data para pagamento: 07/12/2012-ValortotaI apagar R$448,40Descnção dos valores: Valor do título: R$ 372,35 - Juros: R$ 8,19Emolumen
tos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230305/2012 Sacado: MARCELO VIEIRA DAS NEVES Endereço: RUA ADOLFO
BIRR, 60 - JARAGUA 99 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-645 Cedente: AYMORE CREDITO, FI
NANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Sacador: - Espécie: Cf - N° TItulo: 20016539683 - Moti
vo: falta de pagamentoVaIor: R$ 4.569,99 - Data para pagamento: 07/12/2012- VaIor total a pagarR$5.587,25 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 4.569,99 - Juros: R$ 936,84 Emolumentos:R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,lO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 230480/2012 Sacado:MARIATER.EZINHADOS SANTOS Endereço: RUA831 PAU
LOVOlTOLINI - RlBEIRAO CAVALO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: DAIANE PEREIRA PIAZ
Sacador: - Espécie: NP - N°Titulo: 0003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 724,40 - Data para
pagamento: 07/12/2012- VaIor total a pagar R$844,SO Descrição dos valores: Valor do título: R$
724,40 - Juros: R$ 26,31 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 35,89 '

Apontamento: 230216/2012 Sacado: MARfEX IND.COM.DE ARIVEST. II Endereço: R. URUGUAI, 77 - CENfRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente: CAIMAN IND COM DE
MAIRAS lIDA Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 2026853U - Motivo: falta depagamentoValor:R$ 8.227,95 - Data parapagamento: 07/12/2012-VaIor total a pagar R$8.323,23 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 8.227,95 - Juros: R$ 27,42 Emolumentos: R$ 11,60 "Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230347/2012 Sacado:MG REFEICOES IIDA Endereço: EXPEDICIONARIO FIDE
US SfHINGHEN 71 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: SEGAIASALIMENTOS lIDA Sacador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 011192391- Motivo: falta de pagamentoVaIor: R$ 2.215,74 - Data para
pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagarR$2.302,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.215,74 - Juros: R$ 9,60 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$19,39

. ---------------------------------------------------------------::.-------------------------------_._----------------
Apontamento: 230453/2012 Sacado:MG REFEICOES IIDA Endereço: EXPEDICIONARIO FIDE
US SfHINGHEN 71 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: SEGAlASALIMENTOS lIDA Sacador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 011225091 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 1.907,88 - Data para
pagamento: 07/12/2012-Valor totaI a pagar R$1.992,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.907,88 - Juros: R$ 7,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,lO Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 229876/2012 Sacado: MICHELE PFEFFER Endereço: RUA LEOPOWOMAHNKE
35 APID 503 - CENTRO'- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89251-510Cedente: CONDOMINIORESIDEN
CIAL Pl.A11\NUS Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 9200011952 - Motivo: faIta de pagamentoValor: R$181,41 - Data para pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagarR$249,93 Descrição dosvalores: Valor do título: R$181,41- Juros: R$ 0,66 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 23031112012 Sacado:MIRlADE QUADROSALVES Endereço: RUA IRINEU FRAN
ZNER 100 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: BVFINANCEIRA S/ACFI Sacador:
- Espécie: CBI - N° Titulo: 131035744 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 854,92 - Data para
pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagarR$1.l62,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$
854,92 - Juros: R$ 231,39 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 229927/2012 Sacado: PATRICIA RAQUEL DE SIMAS Endereço: RUA LEOPOWO
MAlHEIRO 15APl' 208 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-490Cedente: JORGEMorrER& FILHOS
IIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 000367678 00000 - Motivo: falta de pagamentoVaIor:R$ 535,79 - Data para pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$604,90 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 535,79 - Juros: R$ 1,25 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 230062/2012 Sacado: ROGERIO R� Endereço: RUA FREDERICO TODT
360 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-700 Cedente: OFICINAMECANICAAGRICAR lIDA Saca
dor: - Espécie: DMI - WTitulo: 123/12 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ SOO,OO - Data para
pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$580,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$
500,00 - Juros: R$ 2,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,lO Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 229864/2012 Sacado: SABRINA DECKER Endereço: RUA JOSE TIlEODORO RI
BEIRO 2007 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-468 Cedente: TATACON CONSfRUTORA lIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: APID 347 IF - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 489,04
- Data para pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagarR$564,19 Descrição dos valores: Valor dotítulo: R$ 489,04 - Juros: R$ 1,79 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 230312/2012 Sacado: SERGIO SAVAUSCH Endereço: RUA IRINEU FRANZNER
1010 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-740 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131040972 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 13.603,57 - Data para pa
gamento: 07/12/2012-Valor total a pagar R$16.378,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$
13.603,57 - Juros: R$ 2.698,04 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 18,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 230353/2012 Sacado:TACIANEADRIANEDOS SANTOS Endereço: RUAGUIlliRME LESSMANN 53 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89257-520 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sa
cador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131036345 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 878,77 - Data
parapagamento: 07/12/2012-Valor total apagarR$1.l91,50Descrição dos valores: VaIor do título:
R$ 878,77 - Juros: R$ 230,82 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 230172/2012 Sacado: THERMOPIAC IND. E COMERCIO lIDAME Endereço: RLEVINUS I<RAUSE 296 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253.-660 Cedente:WEGTINTAS lIDA Saca
dor: - Espécie: DMI - N°Titulá 0016232501 - Motivo: falta de pa�amentoValor: R$ 724,60 - Data
para pagamento: 07/12/2012-Valor total a pagar R$809,15 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 724,60 - Juros: R$ lO,38 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 230173/2012 Sacado: THERMOPIAC IND. E COMERCIO IIDAME Endereço: RLEVINUS I<RAUSE 296 - Jaraguá do Sul-SC - CEP, 89253-660 Cedente:WEGTINTAS lIDA Saca
dor: - Espécie: DMI - N° Título: 0016247001 - Motivo: falta.de pa�entoValor: R$ 666,30 - Data
para pagamento: 07/12/2012-Valor total a pagar R$750,02 Descnção dos valores: Valor do título:
R$ 666,30 - Juros:R$ 9,55 Emolumentos: R$11,60 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 16,27 _

Apontamento: 230175/2012 Sacado: THERMOPIAC IND. E COMERCIO IIDAME Endereço: RLEVINUS I<RAUSE 296 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Cedente:WEGTINTAS lIDA Saca
dor: - Espécie: DMI - W Título: 0016325501 - Motivo: falta de pa�amentoValor: R$ 524,30 - Data
para pagamento: 07/12/2012-Valor total a pagarR$605,46 Descnção dos valores: Valor do título:
R$524,30 - Juros:R$ 6,99 Emolumentos:R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$16,27

Apontamento: 230176/2012 Sacado: THERMOPIAC IND. E COMERCIO IIDAME Endereço: RLEVINUS I<RAUSE 296 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Cedente:WEGTINTAS lIDA Saca
dor: - Espécie: DMI - N°TItufo: 0016314201 - Motivo: falta de pa�amentoValor: R$ 503,90 - Data
para pagamento: 07/12/2012- VaIor totaI a pagar R$584,78 Descnção dos valores: VaIor do título:
R$ 503,90 - Juros: R$ 6,71 Emolumentos:R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,lO Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$16,27

Apontamento: 230177/2012 Sacado: THERMOPIAC IND. E COMERCIO lIDAME Endereço: RLEVINUS I<RAUSE 296 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Cedente:WEGTINTAS lIDA Saca
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0016735001 - Motivo: falta de pa�amento Valor: R$ 423,60 - Data
para pagamento: 07/12/2012-Valor total a pagarR$500,73 Descnção dos valores: Valor do título:
R$423,60 - Juros: R$ 2,96 Emolumentos:R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$16,27

Apontamento: 230179/2012 Sacado: THERMOPIAC IND. E COMERCIO lIDAME Endereço: RLÊVINUs I<RAUSE 296 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-660 Cedente:WEGTINTAS lIDA Saca
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0016735101 - Motivo: falta de pa�entoValor: R$ 251,90 - Data
para pagamento: 07/12/2012-Valor total a pagarR$327,83 Descnção dos valores: Valor do título:
R$ 251,90 - Juros: R$ 1,76 Emolumentos: R$U,60 - Publicação edital: R$ 23,lO Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$16,27

.

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

Apontamento: 230181/2012 Sacado: TIlERMOPIAC IND. E COMERCIO lIDA ME Endereço:R LEVINUS I<RAUSE 296 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Cedente:WEG DRNES & CON
TROLS AlITOMACAO IIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000412801 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 67,80 - Data para pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagarR$142,46 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 67,80 - Juros: R$ 0,49 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicaçãoedital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 230182/2012 Sacado: THERMOPIAC IND. E COMERCIO IIDAME Endereço: RLÊVINUs I<RAUSE 296 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-660 Cedente:WEG EQUIPAMENTOSELEIRICOS SA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0104407401 - Motivo: falta de pagamentoVaIor: R$ 54,27 - Data para pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$128,76 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 54,27 - Juros: R$ 0,32 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação editaI: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27
--------------------------------------------------------------------- ...-------------------------------------------

Apontamento: 230183/2012 Sacado: THERMOPIAC IND. E COMERCIO IIDAME Endereço: RLEVINUS I<RAUSE 296 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Cedente:WEG EQUIPAMENTOSELEIRICOS S/A Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: OlOl483401 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 31,00 - Data para pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$105,61 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 31,00 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 229868/2012 Sacado: TIIIAGOAMARAL Endereço: RUAPAULO LEONI 403 - Iara
guá do Sul-se - CEP: 89253-845 Cedente: KAZZATEC CONSTRUTORAE INCORPORADORA IID
Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: BERT 2020006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 497,00
- Data para pagamento: 07/12/2012- Valor total a pagar R$575,37 Descríção dos valores: Valor dotítulo: R$ 497,00 .: Juros: R$ 1,82 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 230318/2012 Sacado: ZI'ECCSOLUCOESEMANDEMAQ INDUL Endereço: RUADOS IMIGRANTES 500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-430 Cedente: COMERCIO DE SUCATAS
MADER lIDAEPP Sacador: - Espécie: DMI - WTitulo: 2019 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$125,80 - Data para pagamento: 07/12/2012- VaIor total a pagar R$203,83 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$125,80 - Juros: R$ 2,30 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação editaI: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Certifico, que esteBdítal de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na
data de 04/12/2012. Jaraguá do Sul (SC), 04 de dezembro de 2012.
Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 49

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sindicatos

Pedido demelhorias
no setor trabalhista

Em carta entregue ao prefeito eleito Dieter

[anssen, entidades pedem mais fiscalização
JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Acondição da saúde dos tra
balhadores levou presiden

tes de sindicatos de Jaraguá do
Sul e região a entregarem uma

carta de reivindicação ao pre
feito eleito do município, Die
ter Janssen (PP). O documento
foi repassado durante reunião
na tarde de ontem na sede do
Sindicato dos Trabalhadores
Químicos (Sintiquip) e assina
do também pelos sindicatos
dos Servidores Públicos (Sin
sep), Empregados do Comércio

(SEC), Trabalhadores da Indús
tria da Alimentação (Stiajs),
Construção Civil e Mobiliário
(Siticom), Metalúrgicos (Sind
met) eVestuário (STIV).

Na carta, os representantes
sindicais pediram urna revisão do
serviço de fiscalização, que é pres
tado pela Gerência da Saúde do
Trabalhador, da Secretaria Muni
cipal da Saúde. Os solicitantes pe
dem a melhoria do serviço, como
reforço na equipe com a contra

tação de profissionais ligados à
área. Além disso, o grupo propôs
a elaboração de urn projeto, em
parceria também com o Legislati-

EDUARDO MONTECINO

REUNIÃO Prefeito eleito Dieter Janssen (C)
ouviu os relatos das lideranças sindicais

. vo, para a implantação do Centro
de Referência em Saúde do Traba
lhador (Cerest), que funciona com
repasse de verbas federais.

O objetivo, segundo o pre
sidente do Sinsep, Luiz Carlos
Ortiz Primo, não é promover
a fiscalização com intenção
de punir ou condenar as em

presas, mas sim, que seja feito
um trabalho de prevenção de
acidentes e doenças relaciona
das ao trabalho. "Servindo para
ajudar as empresas, orientá-las
para que possam se adequar (às
exigências de segurança) ", disse
Primo. De acordo com o diretor
do Sintiquip, Mauro Pappen, é
comum as empresas possuírem
os equipamentos de segurança,
mas não saber como utilizá-los.

Saúde do Trabalhador
./ ....

emnumeros

Periodo: janeiro a novembro de 2011 *
*dados retirados do site da Prefeitura de

Jaraguá do Sul

• A equipe da Saúde do Trabalhador é
formada por um médico (atende no

Pomo 1), dois técnicos de segurança do
trabalho, um enfermeiro, uma técnica em

enfermagem, uma secretária e o gerente
de Saúde do Trabalhador.

.• Investigação de acidentes
de trabalho - 240

• Atendimento a trabalhadores
acidentados (médico) - 5

• Denúncias através do 156 ou do
Ministério Público do Trabalho - 63**

• Denúncia de sindicatos - 1
• Emissão de autos de intimcçõc - 5
• Cursos/ Ações de educação - 5
• Vistorias em empresas - 1.577
**Entre os tipos de denúncias mais

frequentes estão: refeitório em condições
insalubres e falta de equipamento de
proteçõo individual.

Prevenção aos acidentes

Campanha de conscientização
Outra sugestão dos sindi

calistas é a promoção de uma

campanha de prevenção de aci
dentes que atinja a todos os tra

balhadores em geral, não ape
nas os sindicalizados. "Ternos o

agricultor que sem orientação
acaba usando o agrotóxico de
forma errada, a empregada do
méstica, os trabalhadores que
vão de bicicleta para o trabalho

podem sofrer acidente de per
curso que é um acidente de tra
balho", exemplificou Pappen.

Com a carta entregue, o pre
feito eleito Dieter Ianssen se

comprometeu a reforçar a atual
equipe de fiscalização, coma con-'
tratação, inclusive, demédicos do
trabalho. Segundo Ianssen, após a
definição de quem assumirá a Se
cretaria de Saúde, a atual situação

da gerência será discutida jun
tamente com o novo secretário.
IINós vamos dar um reforço para
um serviço que já existe, não está
se isentando nada (ao trabalha
dor) atualmente", lembrou o fu
turo prefeito. Já sobre a proposta.
de implantar o Cerest no municí
pio, Ianssen disse que tal assunto
ficará para ser analisado em urn

segundo momento.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

Bradesco EDITAL DE LEILAO i
I :
: Edital de leilão Presencial e Online - Luiz dos Santos Luqueta, Leiloeiro:Oficial inscrito no JUCESP nº 569, faz saber, através do presente Edital,!
que devidamente autorizado peta Banco Bradesco S.A., promoverá a venda:
em Leilão (1 º ou 22) do imóvel abaixo descrito, nas datas, horas e local!
infracitados, na forma da Lei 9.514/97. :

!

Localização do Imóvel: Balneário Barra do sul-se. .Jar dirn Laranjeiras. :Rua Daniel Valdomiro Borges (antiga Rua 4), 133. Casa. Areas totais aprox.: I
terr 360m2 e constr. estimada "in-loco" 80m2 (no IPTU 66m2). Matr. 5.521 -:Rt de Araguari. Obs.: Construção pendente de averbação no RI. Regularização!
e encargos perante os órgãos competentes da averbação da construção e

!

atual numeração do imóvel, divergência de área construída que vier a ser
apurada "in-loco" com a lançada no IPTU, correrão por conta do comprador.
Venda em caráter "Ad-Corpus" e no estado em que se encontra. Ocupada.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES PRESENCIAL E "ONLlNE": :
Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Indianópolis, 2.826 :

Planalto Paulista, em São Paulo-SP.

(o 22 leilão somente será realizado se não houver arrematação no 12 leilão)
12 Leilão: 13112/2012 às 11 h30.
Valor mínimo para venda: R$ 154.339,00 (cento e cincoenta e
quatro mil, trezentos e trinta e nove reais).
22 Leilão: 2011212012 às 11h30 (caso não seja arrematado no 12 leilão)
Valor mín·imo para venda: R$ 76.945,00 (setenta e seis mil, :novecentos e quarenta e cinco reais).

Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro.
Da participação online: O interessado deverá efetuar o cadastramento Iprévio perante o Leiloeiro, com 2 horas de antecedência ao evento. I

Os interessados devem consultar :
o edital completo disponível no site :

www.shopinvest.com.br/imoveis e www.nossoleilao.com.br :
Para mais informações - tel.: (11) 5586-3000 : o

__ �.!,Ij� _J:fQs_ ?J!."-to._� J�t,,! gy�_t� -_J",�ilp_�tr-º_ºJtçtª-I_:_�.�_çJ:.��J!..l!� )

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRrA

Na forma dos Artigos 18, 19, 20,21 e 22 e seus incisos do Estatuto Socil;ll, e de

acordo com a deliberação da Diretoria em reunião realizada no dia 28/11/2012,
ficam convocados todos os sócios d;a ASSOCIAÇÃO Df: SERViÇOS SOCIAI.S
VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUl --"BOMBEIROS VOLUNTARIOS·, para a

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 12/1212012,
com inIcio às 19h, em primeira convocação e às 19h 30min, em segunda
convocação, na Sede Central, situada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nO 90,
nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC), com a seguinte ordem do dia:

a) Aprovação do Regimento Interno da ASSV/JS.

Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 2012.
-

I

CÂMARA DE
VEREADORES
OEJo ....AooS"

LEI N° 6542/2012
Denomina Ponte.

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
uso das atribuições que lhe são conferidas, FAZ SABER a todos os

habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele
promulga a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica denominada de PONTE OTTILlA PRIM SCHMITT a
Ponte localizada sobre o Rio Jaraguá, na Rua 206 João Carlos Stein,
que faz ligação entre o Bairro Jaraguá Esquerdo e o Bairro Barra do
Rio Molha.

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 2012.

FRANCISCO VALDECIR ALVES
Presidente

I I J I'
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CAMPANHA DO BRINQUED
oe brinquedo, doe alegria!

Seu antigo brinqued pode fazer uma crian a feliz•••
Esta iniciativa tem por objetivo a arrecadação de brinquedos para a doação no Natal.

Para crianças, brinquedo não é só brinquedo ... é diversão, passatempo,
companhia e ainda ótimo estimulo à criatividade e inteligência!

Partidpe dessa ação, procure aquele brinquedo que ninguém usa mais e doe.

Faça o Natal de uma criança mais feliz!!!

Estamos arrecadando brinquedos novos e usados em bom estado.

Faça sua doação até 11 de dezembro no jornal O CORREIO 00 POVO.
Rua Pref. Waldemar Grubba, 1400 - Baependi I (47) 2106-1919

eo

19

n O

São Caetano
entra nos gramados

No dia 4 de dezembro de 1989 uma equipe de pessoas
tenta reativar o futebol na cidade de São Caetano, em São
Paulo. O esporte já tinha tradição nas décadas de 1930,
1950 e 1970. O primeiro nome do time foi Sociedade Es

portiva Recreativa União Jabaquara, clube da cidade que
atendia às principais reivindicações da Federação Paulis
ta de Futebol (FPF). Já com a filiação, o nome muda para
Associação Desportiva São Caetano. Em poucos anos de
história, o time do ABC paulista foi campeão estadual em
2004, vice-campeão do Brasileirão por duas vezes (2000-e
2001) e da Copa Libertadores da América de 2002. Atual
mente, a equipe participa da Série B de Brasileiro.

Nasa lança missão espacial
No dia 4 de dezembro de 1996, a Nasa lançou a missão

espacial Mars Pathfinder. O objetivo era enviar um robô
aMarte para conhecer o solo do planeta vermelho. A Par

thfinder, nave mãe e módulo de pouso, utilizou um mé
todo inovador entrar diretamente na atmosfera de Mar
te. Ela foi lançada por um pára-quedas supersônico que
reduziu a velocidade de descida e pousou com aUXI1io
de airbags, que reduziram o impacto com o solo.'O robô

. Sojourner passeou pela superfície de Marte e registrou
mais de 500 fotos do planeta. Essa foi a segunda missão
de exploração espacial da Nasa pelo Programa Discovery.

_ ....
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Credibilidade

Qualidade

Invenção da maquíagem
A principal ligação entre amaquiagem e o homem surgiu na era
paleolítica. Existiu, nesta época, a necessidade de se integrar aos
grupos que eram formados por pessoas com garras e dentes de
animais ferozes.Apartir destemomento surgem os primeiros sinais
de vaidade do homem. Já os feiticeiros e curandeiros utilizavam
as pinturas como enfeitesmágicos. Com a evolução da espécie,
surgem as primeiras pinturas de guerra, mas sómais tarde, na
Mesopotâmia, surgem as principais maquiagens a base
de carvão e outros produtos naturais. No Egito, os
cosméticos eram utilizados como ritual de

higiene.Atualmente o produto é feito

por diversas empresas domundo e

com uma infinidade de cores, texturas
ematérias-primas, como a castanha,

. produzida no Brasil.

�JJ{:()IUtEI() ()() J1'()\()'
A vida acontece aqui.

FOTOS DMJLGAÇÃO

Personagem histórico

Carlos Marighella
CarlosMarighella nasceu no dia 5 de dezembro de 1911, em

Salvador. Filho de um imigrante Italiano e de uma descendente
de escravos teve a sua carreira escolar formada nas proximida
des de sua casa, na Baixa do Sapateiro. Marighella abandou o

curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica Bahia para in
gressar no Partido Comunista Brasileiro - PCR Começa assim
o seu ingresso na militância profissional pelo partido e ele se

muda para o Rio de Janeiro, onde participa da reorganização
da legenda. No dia 10 de maio, durante a EraVargas, foi pre
so por subversão e torturado pela polícia. Permaneceu por
um ano encarcerado. Só foi solto devido à lei da "Macedada"

que liberou os presos sem condenação. Em 1965 entra para
a luta armada contra a ditadura instalada no país. Em 1968
funda o grupo armado Ação Libertadora Nacional. No dia 4
de novembro de 1969 Marighella foi surpreendido por uma
emboscada naAlameda Casa Branca, em São Paulo, quando foi
morto por agentes do Departamento de Ordem e Política Social
- DOPS. Mas foi apenas em 1996 que oMinistério da Justiça res
ponsabilizou o Estado pelamorte deMarighella.

"1975

Odete Ewald é amais bela comerciária
Em dezembro de 1975, o

jornal O Correio do Povo publi
cou "No último sábado foi re
alizado o concurso de escolha
da 'Mais Bela Comerciária de
Jaraguá do Sul', promoção do
Clube dos Diretores Lojistas,

com coordenação do jornalista
Geraldo José. E terminava di
zendo: "Com o sucesso da pro
moção espera-se que a·mesma

sirva de incremento poderoso
para a escolha da 'Miss Iara
guá', em 1976".
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GUARAMIRIM

Débora Remor

receita de aliar o

rock, estilo mu

sical tradicional
da rádio, com o

humor caracte

ístico do trio de

apresentadores, conquista o

público nos finais de tarde da
rádio Super Nova, de Guarami
rim. O programa "Para nossa

alegria" serve para acompa
nhar um happy hour e ajuda a

"aliviar a tensão" de estudantes

que acabaram de sair da sala de
aula" ou trabalhadores que ter

minaram o expediente.
André Oliveira, Evandro Can

ton e Mário Júnior se revezam

nas vozes dos quase dez perso
nagens que participam do pro
grama. "A proposta é trazer um

clima descontraído para o públi
co jovem neste horário, das l8h
às 19h", explica o apresentador
André Oliveira. Ele conta que
sempre trabalhou com rádio, fa
zendo piadas e trotes por telefo
ne com os ouvintes.

Bolaldo, Face to Face, Iony
Óculos, Ramelado Biscoitinho e

Anão Rezador são apenas alguns
dos divertidos participantes. "Mas
eles não são definitivos, podem
desaparecer ou crescer com o

passar do tempo. Os personagens
têm uma vida dinâmica", revelou
Evandro Canton, que também é
diretor da rádio SuperNova.

"Para nossa alegria" estreou

na segunda-feira, dia 26, e já
rendeu 20mil curtidas, e quatro
mil ouvintes diariamente dão

palpites no programa pelas re

des sociais. i� participação é in

tensa, principalmente porque o

nosso público estámuito ligado
na Internet", justificou Canton.

Entre um sucesso e outro do
rock, nos bastidores, Mário Júnior
sugere mudanças nas vinhetas ou

antecipa alguma piada "Usamos
um roteiro improvisado, aborda
mos os temas quentes domomen
to, mas a interação com o público
sempre traz o desafio de fazer ao
vivo." Júnior fala isso, mas apre
senta programas hámais de cinco
anos e atualmente comanda tam
bémum programa das l2h às l6h.

*Assistaaovídeo comaentrevista
e acompanhe a 101,9FMna

webradiono ocponline.com.br

Inicia amanhã, o período de inscrições para a sexta edi

ção do projeto "Uma noite na biblioteca - dormindo com os

livros", com35 vagas. Podem partíciparcrianças de 6 a 10 anos,

que passarão a noite de."14 para 1ª de dezembro coQ.1 cinco
funcionárias dá biblioteca, A proghnnaçãô i,revê seSsões de.,
"contação de histórias') e atividades recreativas. As inscrições,
gratuitas, devem ser feitas pessoalmente, na Avenida Getúlio
Vargas, 245. Crianças que já tenham participado das outras

cinco edições aguardarão em lista de espera.

Descontr ç
""

Pitadas de riso
no rmal da tarde

Programa "Para nossa alegria", da Super Nova,
. . . ". , .

conquísta ouvintes com irreverencia e satíras
FÁBIO MOREIRA

EM ESTÚDIO Da esquerda para a direita: Mário Júnior, Evandro
Canton (Bola) e André Oliveira espalham humor pelas ondas do rádio
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revi
-

o do TempoFonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Can inhas
T.
17°28°

São Miguel
do Oeste
T •
21° 33°

Chapecó
T •
21 ° 32°

Muito calor e
chuva isolada
Terça, quarta e quinta-feira:
Tempo seco e quente em
se, com sol entre algumas
nuvens e pancadasmuito
isoladas de chuva, entre
a tarde e início da noite,
devido ao calor.
Sexta-feira: Sol e calor
namaior parte do dia
em se. Durante a tarde
áreas de instabilidade se

formam devido ao calor e à

aproximação de uma nova
frente fria.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previ ão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Nordeste 4km/h 99
• 9h Nordeste 2km/h 100
• 12h Leste-Nordeste 4km/h 67
• 15h Leste-Nordeste 8km/h 52

Omm

0%• 18h Leste-Nordeste 13km/h 53
de possibilidade

• 21 h Leste-Nordeste 13km/h 73 de chuva.

Humor
o que é.TPM?
- Todos Problemas Misturados.
- Tendências a Pontapés e Murros.
- Temporada Proibida para Machos.

.
- Tocou, Perguntou, Morreu.
- Tente no Próximo Mês.

- Totalmente Pirada e Maluca.
- Tendência Para Matar.
- Tô Precisando de Mulher

(para os homens)
- Tô Precisando de Memória

(para os nerds)

udoku

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. ,,' I j ,

Joinville
T •
17030°

Jaraguá. o ...
•

T •
19° 340

NOVA 13/12

CHEIA 28/12

Óculos de sol
HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Rio do Sul
T •
180 31 °

Blumenau
T •
19° 32°

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 36°C

QUINTA
MíN: 20°C
MÁX: 28°C

Não
esqueça
de tomar
água! SEXTA

MíN: 19°C
MÁX: 28°C

F orta óp lis
T ..
23°310

São Joaquim
T.
210280

Laguna
T •
200290

MINGUANTE 6/12

São Francisco do Sul
• Preamar
• 4h50:.1,1m
• 16h45: 1,3m
• Baixamar
• 9h10: O,2m
• 21h04: O,1m

Itajaí
• Preamar
• 2h08: 1,1m
• 11h17: 1,1m
• Baixamar
• 7h51: O,2m
• 19h55: O,1m

• Preamar
• 4h32: 1,2m
• 14h34: 1,1m
• Baixamar
• 7h47: O,2m
• 19h47: O,2m

CRESCENTE 20/12.

Palavras Cruzadas

Florianópolis
• Preamar
• 1h34: O,7m
• 13h50: O,8m
• Baixamar
• 6h53: O,2m

.

• 18h41: O,1mTábua
das marés Imbituba

HORiZONTAIS
1. Animal semelhante à rena / O saxofonista norte

-americano Stan (1927-1991)
2. Forma sincopada de maior / (Gír.) Conflito, desor

dem
3. Arder, causar comichão a / As iniciais da cantora

Rita, de "Ovelha Negra"
4. O meio da ... roda / Dotado de capacidades e quali

dades acima dos normais
5. Comprido, extenso / Moderno sistema de freios

para automóveis
6. O berço da raça amarela / Droga narcótica
7. Forma reduzida de uma moderna técnica de trans-

missão de sons

8. Doença da pele, contagiosa, causada por um ácaro
9.lnteriormente vazio / ladeira
10. (Quím.) O laurêncio / Dividir proporcionalmente
11. (Med.) Diminuição anormal do tono muscular ou

das paredes dos vasos
12. Microrganismo unicelular que é parasita intestinal 10

do homem, provocando colite, disenteria e cólicas
11

/ A model é a que desfila no mundo da alta moda e

sobressai por sua fama
13. O número de vícios capitais / Esfera.

VERTICAIS
1. Pequeno tubo de vidro usado para medicamentos
/ Os elementos que compõem um livro, caderno,
jornal etc., cujas duas faces são chamadas de pá
ginas

2. (Med.) Curva da parte posterior da coluna vertebral
/ Violação da lei penal

3. Pouco cozido / Contração que indica anterioridade,
contiguidade, inclusão etc. / (Sigla) Material usa
do na produção de garrafas de refrigerante

4. Competição de barcos / (Fr.) Roupa feminina
'

5. Que permanece sempre 'no mesmo lugar I Docu
mento em que estão listados os erros de uma pu
blicação, bem como a sua correção

6. Garoto / Decoração, ilustração
7. O fim da ... mudez/ Ato de distribuir· sobre uma su

perffcie plana os contornos geográficos de deter
minada região

8. O violonista Santos / Tulha de milho
9. Cuidadoso I O suco extrafdo da cana-de-açúcar.

1 2 3 4 5 6 7 9

1 .. II
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"Para não dizer que não falei das flores", tenho aqui uma
diquinha babado para os garotos que estão a procura
de uma gravata bacana para chamar de sua, meninos
invistam nas borboletas. É sério, dentre as várias
tendências que vi por NY uma das que mais me chamou
a atenção foram essas gravatas. Especiais para ternos
ou para usar no dia a dia, elas são a última moda por lá
e deixam o visual super cool e fresh. Para não ficar sério
demais, invistam nas coloridas! #ficaadica

ae Você vai amar a
hora do cafézinho.

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

Dicas baphonicas de beleza:

Hertix, vocês já testaram'
A coluna sobre o power shape na semana passada fez
tanto sucesso (mas tanto sucesso mesmo!) que não
resisti e vim contar pra vocês sobre outro aparelho
bapho que intercalado com o PS e fazmaravilhas ..

E como vocês sabem, sou viciadinha em aparelhos
que ajudam no combate à celulite (porque eliminar
completamente a gente sabe que não tem como!).
E esses dias eu testei o Hertix, um super aparelho de

radiofrequêncía que eu adorei. A princípio, quando
você vê o aparelho, pensa se tratar de algo do gênero
do Power Shape, mas ele vai além disso, meninas, além
de trabalhar em cima dessemal que assola o nosso

corpo tão sagrado. Ele trata a flacidez da pele, gordura
localizada, rugas faciais, sequelas de acne, fibrose pós
cirúrgica e aderências. Por que eu gostei?
Fora o fato de não doer, o que você sente é um
calorzinho na pele apenas, pois ele trata a área que
mais nos incomoda. Por exemplo, eu odeio aminha

celulite, então focamos ali. Mas, não tenho celulite

na perna ou no bumbum todo, apenas no culote, e
mesmo malhando é difícil tirá-la. E foi conversando
com a profissional que eu soube que essaminha
celulite é originária de uma flacidez de pele. Por que
isso acontece? Bem, com a idade nosso corpo precisa
cada vez mais ser hidratado, e como eu nunca fui de
beber muita água, acabei deixando isso acontecer. E
o Hertix entra nessa história toda para desencadear
uma sequência de reações fisiológicas, que induz à
vasodilatação local, estimulando assim a formação
de novo colágeno através da indução de calor nos
tecidos dérmicos. Em outras palavras, ele rejuvenesce
a pele. O procedimento dura em torno de meia hora
a uma hora e meia (dependendo a parte trabalhada)
e as sessões tem que ter um intervalo de no mínimo
7 dias uma da outra. Ah, e para quem se pergunta,
o resultado é visível a partir da quinta sessão. Super
recomendo, girls! Além de quebrar as gordurinhas,
rejuvenesce!
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Rua Procópio Gomes de Oliveira, 400
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Moa Gonçalves
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moagoncalves@netuno.com.br

Encomende elogios
para as festas de final de ano

Bom dia!
Bom dia, hoje é terça-feira, dia 4 de dezembro, Dia do Orien

tador Educacional. E é com esse calor maravilhoso e ener

gia total que vamos fazer uma corrente positiva para dar
aquele parabéns a todos os profissionais da educação, afinal
de contas eles merecem! rim tim para vocêsl

Epic
A noite de sábado promete agitar um dos metros quadrados
mais bacanas de nossa terrinha. Este colunista refere-se ao Epic
Concept Clube, lugar de gente bonita, de posse e de grife, no bom
sentido das palavras. Vai rolar o Projeto Mash Up, comandado
pelos DJs San Schwartz e Ber Schwanka. As mesas já estão quase
todas reservadas, A gente se vê por lá!

/casadanonna wwwcasadanonna cotu br''''''1/ \", ),;s,/� " ... r�:�.," LLOJ,. J� .. !f,A." I ...� , u LJ

MAURICIO HERMANN
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; Troféus e Medalhas'
I

_ �27�-4041

PUB O dentista Giancarlo Canei e Mirian
Finilli conferindo o Cheers hish Pub, em Corupá,

um dos barzinhos destaque da região

Dica
Quer urnadica? Pois bem, aqui
vai: dê uma passadinha na
Kia Power Import de Iaraguá,
procure o Paulinho, gerente
de vendas, e conheça a nova

'sensação o Kia Optima 2013,
o sedã com novo estilo. O
carro ficou um luxo e deve
cair no gosto do brasileiro. Em
diversas cores, tem um dos

.

maiores designers do mundo
e é recorde de vendas. Vá
conferir. De nada!

Caridade
Que tal fazer muitas crianças
felizes no Natal? O CDL de

Iaraguá do Sul não perde
tempo e há vários anos

promove o belo projeto
Campanha Pedágio do

Brinquedo, que atende
crianças carentes. Para ajudar
é fácil, doe um brinquedo novo

ou usado. O local da entrega
é no Centro Empresarial de
Iaraguá do Sul até dia 17 de
dezembro. Colabore!

\

I
OFICINA DE "ArOARIA E PINTURA

Batom
Desfilando linda emorena

pelos lugares "in", ao lado do
noivo Jean Lenzi, está Michele
Camacho, do blogMonalisa de
Batom e da coluna Com que
Roupa euVou, do O Correio
do Povo. Namelhor forma de
sua vida, o tempo é seu aliado
incondicional. Como o bom
vinho, Michele, a cada dia que
passa, ficamais bela. Arrasa!

Nas podas'
• Ontem, o celular deAna

, Carolina Bruck não parou,
pois ela amanheceu o dia.
comemorandomais um
niver. Felicidades da coluna!

• Jacson Luiz Siega está
sumido das rodinhas
borbulhantes. Sua presença
faz falta!

Love
Dois amigos, ele engenheiro e

ela advogada, que por enquanto
vou ocultar os nomes, andam
curtindo o planeta amor como
manda o figurino. Passaram
o 'finde em Curitiba. Curtiram
toda uma agenda cultural e
já estão a postos em nossa

terrinha com a suamáquina
fotográfica recheada de flashes!
Bom também!

IlAPPYHOUB Caroline Rahn e Bianca Machado,
presenças jovens nos lugares da moda

• E a Jaqueline Mohr? Linda,
loira, com a agenda lotada e

sempre com aquele sorriso
descolado que é a sua
marca registrada!

Fiquem
com Deus
Notícia muito triste de se dar.
Morreu no domingo o jovem
Danilo Tiago Anacleto Parisi
e na tarde de ontem Ivete
da Silva, mãe do meu amigo
Venilton Claudio da Silva. Que
Deus os tenha em bom lugar.

Frozen
Se você for conferir a Cafeteria
Doce Pimenta aqui vai uma
dica do colunista: não deixe
de pedir o frozen. Nesse calor
desce redondíssimo. Anotado!

/

Jaraguá
X Krona
Quer ganhar uma camisa
autografada da CSM?
Então mande e-mail para
moagoncalves@netuno.com.br
e escreva aonde, quando e em

que horário será a grande final
do Estadual de Futsal entre
CSM JaraguáX Krona.
O sorteio ocorre nesta

quinta-feira, dia 6.

f
KAY�ÓS
H 'O T E l

Amigos
Encontrar amigos é algo
majestoso, estar ao lado deles
não tem preço. Bater papo,
rir da vida, falar tudo o que
acha então na mais saudável
leveza do ser é algo do outro
mundo. É neste sentido que
a porta da "Garage", reduto
de bacanas da urbe sorriso,
reabre no próximo sábado

para "bebericar e comericar"
o penúltimo encontro do ano.

Bom demais!

Eu não posso mudar a

direção do vento, mas
eu posso ajustar as

minhas velas para sempre
alcançar o meu destino.

Jimmy))eanl 1.1. 11, •••• ,

FOTOS MAURICIO HERMANN

COQUETEL Karina Erbs posa para a coluna
durante coquetel de lançamento da loja

de perfumes importados Le'Bru

CHEF Rafael Borges, o comandante da
cozinha do Cheers Pub, em Corupá

Fofocódromo
O espirituoso e boa gente Iacir
Pruzack, considerado um dos
melhores pescadores da região,
foi traído pelo excesso de

confiança. No fim de semana

quase perdeu o dedo da mão

fuçando na toca do cascudo
e também, foi literalmente
mordido na canela por uma
traíra. Dizem os corneteiros de

plantão, que a partir de agora,
por precaução, só pesca de
bota e luva. Para quem acha

que é história de pescador,
peça para ele mostrar a canela.
Só pedindo mesmo uma bem
gelada na mesa 12.

Femusc 2013
Hoje, às 8h30, durante
concorrido café na Scar, o
Instituto Femusc apresenta
para a imprensa da região
informações sobre os

preparativos do Festival de
Música de Santa Catarina
- Femusc 20.13. Já amanhã,
quarta-feira, às 19h, na
Assembleia Legislativa, em
Floripa, o evento' será lançado
para o Estado.

Loks
Logo mais à noite, o grupo
mais fervido de nossa terrinha,
leia-se os Loks, recebe os

seus habitues para mais
uma noite de fervo e muita

"bebemoração" O encontro

será conduzido por César

"gaúcho", o cap do Califórnia
Lanches, em torno de seu

aniversário.

• Os irmãos dentistas
Walter eEduardo Clauera
e sua turma conferiram
o almoço de sábado no,

Restaurante Típico da.
Malwee.

'. Uma dica para quem
ama uma boa música:
Enéas Raasch. O máximo!

• Nesta sexta feira,
comandada pelo amigo
AotairRonchi, o famoso
Secreta, aAT] - Associação
de Tênis de ]araguá do
Sul e região comemora 10

!

anos de atividade. '

• Não abandone seu cão.

• Com essa.fui.
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Daniel Medeiros •

cmem

'}\OrigemdosGuardiões"
Graduado em Comunicação Social

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

A"Origem dos Guardiões", nova anima

ção da DreamWorks Animation (estúdio
responsável pelas franquias Shrek, Kung Fu
Panda e Madagascar), adapta para o cinema
a série de livros deWilliam Joyce, intitulada
"Os Guardiões da Infância", que contam a

história de diversos protetores juvenis, como
o Papai Noel, o Coelho da Páscoa e a Fada
do Dente. Além deles, também participam
das aventuras os menos conhecidos (aqui
no Brasil) Jack Frost (responsável pela neve),
Sandman (guardião dos sonhos) e os Iets (ou
Abominável Homem das Neves).

A trama gira em torno de Frost (voz de Chris
Pine), que passa os dias se divertindo e fazendo

nevar, sempreocupar com nada,mas amargura
do pelo fato de que a falta de crença da criança
da o faz invisível aos seus olhos. Porém, quando
o temível Bicho Papão (voz de lude Law) amea
ça voltar a aterrorizar as crianças, o Homem da

Lua, criador de todos os guardiões (e uma clara
alusão religiosa), convoca-os para protegerem
os pequenos e eliminarem a ameaça.

Apresentando uma temática bastante
sombria para uma animação � o que expli
ca o nome de Guillermo Del Toro (O Labi
rinto do Fauno) na produção executiva - A

Origem dos Guardiões acerta ao criar não

apenas um vilão convincente, mas também
ao tornar a ameaça real (dentro daquele
universo, é claro) apresentando um plano
maléfico bastante inteligente.

Ao mesmo tempo, o roteiro de David

Lindsay-Abaire (Robôs) mantém o bom hu
mor característico das animações da Drea

mWorks, investindo em boas piadas (a di
visão europeia da fada do dente é hilária) e,

principalmente, no relacionamento dos per
sonagens, como as brigas entre Jack Frost e
o Coelho da Páscoa (voz de Hugh Iackman).

Em sua primeira incursão no comando
de um longa-metragem, Peter Ramsey, dono
de uma extensa carreira como desenhista de

storyboards (cujos trabalhos incluem Çlube
da Luta e'O Grinch), alterna bem entre a ten

são das cenas noturnas e o clima agradável

das demais sequências, sem nunca perder o
ritmo nem o foco da narrativa. 'Além disso, o
diretor se utiliza da sua experiência anterior
para criar e coreografar cenas de ação ágeis e

muito bem feitas, como o ótimo clímax.
E ainda que apresente uma estrutura bas

tante esquemática - é possível prever os confli
tos entre os personagens antes que eles acon

teçam - e às vezes clichê (como na cena em

que várias pessoas se oferecem para ajudar os
heróis), (IA Origem dos Guardiões" é bem su

cedido em sua proposta e cumpre o que pro
mete, entregando uma animação visualmente
interessante e bastante divertida.

Direção: Peter
Ramsey. Elenco
(vozes originais
de): Chris Pine,
Hugh Iackman,

Iude Law, Alec Bal
dwin, Isla Fisher,

Dakota Goyo.

Novelas Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

LlU)O II LIU)O - GLOBO· 18H
Zé Maria fica abalado com os comentários de Jurema. Zé Maria finge não

dar importância aos insultos que Berenice faz a Isabel. Constância descobre que
Laura está morando com Isabel. Alice lê o anúncio de Jonas e se anima. Cons
tância vai à casa de Isabel e Laura estranha a fragilidade da mãe. Fernando e

Catarina entregam a Oswaldo a falsa carta de autorização de Bonifácio. Zé Maria
fica constrangido por dever dinheiro a Caniço. Umberto acompanha Constância
até a confeitaria.

Pantcho e Bethovem

já estão se

preparando para
o Carnaval. Eles
são as fofuras
da Lorayne Kida
Engelmann, de
Guaramirim, que.
tem 12 anos. Ela os

ama muito!

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO· 19H

Felipe exige uma explicação de Juliana. Carolina diz a Nieta que 'Felipe vai

protegê-Ia na loja. Charlô fica tensa com as insinuações de Otávio. Carolina deci
de mudar seu visual no trabalho. Lucilene dorme na cama de Nando. Ulisses leva
Zenon para casa. Nando afirma a Roberta que não teve nada com Juliana. Felipe
repara no novo visual de Carolina. Fábio conta para Manoela que se apaixonou
por outra mulher. Charlô convoca as mulheres para uma reunião secreta. Veruska
ouve Roberta falar com Dino sobre a reunião secreta e avisa a Otávio.

�JORGE·GLOBO.21H
Théo chora por não conseguir chegar a tempo para encontrar Morena. O

padrinho de Théo o encontra no aeroporto e recupera sua moto. Lucimar reclama
com Helô de ter se afastado de Morena. Helô pede para Drika encontrar Morena
em Istambul. Antonia vê a sala de Haroldo pelo computador de Lívia. Théo vai à
casa de Helô para falar com Lucimar. Élcio manda flores para Érica. Théo procura
a veterinária. Rachel tenta conversar com Aída. Amanda desconfia quando Le
onor diz que suas joias são de Emily. Stenio marca de sair com Rachel. Haroldo
manda Lena chamar Morena para trabalhar no escritório. Érica vai à casa de ÉI
cio. Zyah conta para Bianca que vai se casar com Ayla. Farid afirma que Zyah não

quer se casar com Ayla. Morena chega a Istambul e liga para Lucimar do celular
de Wanda. Lucimar mostra uma foto da filha na Turquia para todos.

* o resumo dos capíbdos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes

3/12 Isabel C. Rodrigues Teófila OIos Donizete B. Vaz Lucas Gustavo Krueger
Isolde Borchardt Vitor A. Junckes Edimara C. P. Ruedeger Luis Carlos Schultz

Almir J. Pedri Johan P. Gehrke Viviane Estof Eliane Stüber Luiza Kolowske

Amabilis Cescanetto Josiane Tissi Elzira krueger Mariléia Martendal
Ana C. Volkmann Juliana Toteriko 4/12 Evaldo Haerchen Mario Weigmann
Ana Claudia da Silva Kelvin Westphal Franciele L. Hintz Marisa Barbosa

Bruno Fossile Kelwin Wescphal Adilson José Anjolete Guilherme malheiro Bratz Olinda Ropelato Schmitz

Camile L. Martini Laura Kupas Alceu H. Lange Hercílio Adriano Sérgio da S. Dzonik

Carlos D. de Moura Leandro Gonçalves Andréia C. B. Borges ismael max rabock Sérgio Packer

Cassiana B. da Silva Leonardo Veolin Arlindo Ropelato Iveni Azevedo Sidnei Rogério Krueger
Elvira Costa Maria I. da Silva Atilano Zimdars Jaime de Ávila Solange Adriano

Eno Drews Maria O. Brych Carla B.S. dos Santos Janio Domingos pedri Tamara sopelsa
Fabiane Marli Santos Travassos Marli Defrein Staroscky Caroline B. da silva José da Cruz Thiago Demarchi

Fátima Maestri Mateus V. Ronghette Cirlene Pisetta Lenilda Ehlert Thomas Sopelsa
Francisco Grest Norberto E. E. Baade Clodoaldo Stüber Lenir T. de C. Volz Vinanda Glowatzki

Francisco Klowaski Oscar B. Neto Diego Beri Lisete M. Niels Zenir Votz

Guilherme Saibert Sandra R. Andryersti Dirceu E. Milbardt Lorena Kott Giese
iii fi. :í 1\ \ \

•
•

As Brasileiras

Homenagear a beleza e as
diferentes facetas damulher
brasileira nunca émáideía,A
série da1VGlobo que invadiu
os lares durante o primeiro
semestre de 2012, contando
histórias de personagens
cativantes dos quatro cantos
do Brasil, teve uma trilha
sonora pra lá de especial.
São 20 faixas que prometem
agradar os diferentes gostos
damulherada e (por que
não?) dos homens também.
DoMPB ao rock, passando
pelo pagode e sertanejo,
a trilha é uma ode às
incríveis mulheresdo Brasil,
interpretada porum timaço
da nossamúsica brasileira.
Para tomar o projeto ainda
mais especial, ele é composto
por regravações inéditas feitas
e�pecialmente para a série.

Neste ardente livro, detalhes
perturbadores dahistória
de Gideon são revelados;
Eva se. defront

surpresas e cenas picantes,
" �ste livro é imperdível! .
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irinhas

Cinema

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - O final - Leg. - 14:20,
16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOIRIS 2
A Origem dos Guardiões - Dub. - 13:30, 15:30,
17:30, 19:30, 21 :30
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 14:20
• Ted - Leg. - 16:50, 19:00, 21:1 °

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
• A Origem dos Guardiões - 3D - Dub. - 13:30,
15:30, 17:30, 19:30, 21 :30
• ARCOPLEX 3
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 14:30, 16:30,
18:30, 20:30
• ARCOPLEX4
• Crepúsculo: Amanhecer - O final - Leg. - 14:20,
16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• Os Penetras -15:00, 17:00, 19:00, 21 :00

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 2
• Os Penetras - 13h1 0, 15h20, 17h30, 19h45,
22hOO
• CINÉPOLlS 3
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 13h15, 15h30,
17h45,20hOO,22h15
• CINÉPOLlS 4
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 14hOO,
16h30,19h30,22h20
• CINÉPOLlS 5
• Gonzaga: de Pai para Filho - 18h30, 21 h1 °
• E a Vida Continua ... - 14h10, 16h20
• CINÉPOLlS 6
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 17h20, 20h30
• O Diário de Tati - 13hOO, 15hOO
• Até que a Sorte nos Separe - 14h30, 17hOO,
19h20, 21h50

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:30,
16:10,19:00

• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 21 :40
Sala 2 A Origem Dos Guardiões (3D) - Dub. -

13:10,15:20,17:30,19:30
.GNC2
• A Origem Dos Guardioes (3D) - Leg. - 21 :30
.GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. -

13:45, 16:40, 19: 1 0, 21 :50
.GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :20
• Argo - Leg. - 16:50
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:50, 19:20
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. -13:00
.GNC5
• Os Penetras - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
• SALAVIP
• Elefante Branco - Leg. -14:15,16:30,18:50,21:10

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

• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 16: 15,
21:40
• GNC2
• Os Penetras - Dub. - 14: 10, 16:45, 18:50, 21: 1 °
• GNC3
• As Vantagens de Ser Invisível - Leg. - 17:40, 22: 1 °
• Gonzaga, de Pai Pra Filho - Dub. - 15:10,19:40
• GNC3
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões àVista -

Dub. - 13:20
• GNC4
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:50,
16:30, 19: 1 0, 21:50
• GNC5
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 17:00,
19:20,22:00

• Até Que a Sorte Nos Separe - Dub. - 13:00, 15:00
• GNC6
• A Origem Dos Guardiões (3D) - Dub. - 13: 1 0,
15:20, 17:30, 19:30

• A Origem Dos Guardioes (3D) - Leg. - 21 :30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. -

13:30, 16:20,19:00
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg.

- 21 :40
• GNC2
• A Origem Dos Guardiões - Dub. - 13:45, 15:45,
17:45, 19:45

• Até Que a Sorte Nos Separe - 21 :50
• GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. -

14:00, 16:40, 19:20, 22:00

Em "Os Penetras" a dois dias do
reveillon, o apaixonado Beta vai ao
Rio deJaneiro tentar reatar com Laura
e, desprezado, tenta o suicídio. Quem
o salva da morte é o vigaristaMarco
Palo, que promete ajudar o seu novo e

excêntrico amigo a reatar-com a amada.
Junto a seu comparsa Nelson, eles usam
todos os truques possíveis para invadir
as festas da alta sociedade carioca, mas
nem sempre as coisas saem como o

planejado. ComMarceloAdnet,Mariana
Ximenes, Eduardo Sterblitch. Diretor:
AndruchaWaddington.

Rafinha critica
Luciano Ruck

No fim de semana, Luciano Huck per
deu a carteira de habilitação ao ser parado
em um blitz e se recusar a fazer o teste do

, bafômetro. O apresentador usou a página
que tem no Facebook para pedir desculpas
ao público: "Deveria ter seguido o exem

plo daminha esposa, e 'ir de táxi"'. Rafinha
Bastos comentou a situação, publicando
uma carta ao global, também no Facebook
chamando o humorista de "playboy incon
sequente" e faz críticas cheias de sarcasmo.

Thammy fala sobre
papel feminino

Thammy Gretchen está recebendo elo

gios por sua atuação em "Salve Jorge". A
atriz contou que está se redescobrindo com
a profissão: "Fiz show, dancei, fiz de tudo
um pouco.Antes tivesse descoberto que se
ria atriz mais cedo. Tudo teria sido mais fá
cil". Muito focada, Thammy confessou um
desejo para a carreira: "Se eu tivesse que en
frentarum desafio naminhaprofissão, gos
taria de uma personagem bem feminina,
para podermostrarmais omeu trabalho".

Boas notícias na família real britânlcal Kate
Middleton e o PríncipeWilliam anunciaram

ofícíaímente, na segunda-feira, que est�p"
esperando um herdeiro. Segundo cornt.irll ...
cado do governo, a duquesa de Cambridge

deu entrada emum hospital de Londres com
fortes enjoos e deverá permanecer internada

pelos próximos dias. Ainda não foi anunciado
de quanto tempo Kate está grávida. Há algum
tempo já especula-se a gravidez do casal real.

Rafael Cortez
deixa Band e "CQC"
Rafael Cortez não fará mais parte

do "CQC" em 2013. Ele deixará a Band
no fim deste ano, já que seu contrato

se encerra em dezembro. Até o fim do
acordo, ele seguirá gravando normal
mente. A Record deve anunciar ainda

hoje a contratação dele, que irá coman
dar um realitymusical na emissora.

,

SCKo

M ARlES
-

I
-

No campo profissional, não convém ficar se comparando
aos demais. Já é hora de confiar em seus talentos.
Mantenha a calma em suas atividades para se dar
bem. Para vencer qualquer crise com quem ama, seja
transparente em suas ações. Cor: amarelo.

U lOURO
.

U Sua insegurança pode atrapalhar o seu desempenho
profissional. Aprenda a lidar com ela e envolva-se em
atividades em equipe. Assim, você vai encontrar ótimas
oportunidades para se destacar: No campo afetivo, fuja
de confusão à toa Cor: verde.

II GÊMEOS .

Faça diferença no ambiente profissional. É hora de
revelar sua versatilidade nas abibuições cotidianas,
acabar com as tensões e tomar as relações de trabalho
mais leves. Com sua cara-metade, expresse seus
sentimentos com clareza. Cor: preto.

� CÂNCER
� Contará com habilidade para liderar e mediar interesses

no trabalho. Mostre aos colegas os dois lados de uma
mesma questão. Procure concluir tarefas pendentes
antes de começar outras. Valorize o bom humor em suas

relações pessoais. Cor: marrom.

_() LEÃo
UL Trabalhos em equipe podem proporcionar bons

aprendizados. Terá a chance de desenvolver novos
métodos a partir do que observar: Porém, evite perder
tempo com conversas improdutivas. No amor, procure se

distrair com sua cara-metade. Cor: laranja

nn VIRGEM

11,f Os astros apontam problemas ou pendências para
resolver, então, aja com determinação e sutileza.
Tudo indica que vai conquistar mais reconhecimento
profissional. Nos assuntos do coração, supere os
desafios com mais confiança. Cor: azul-claro.

Diretor do "TV Xuxa"
não tem mais Twitter

Mario Meirelles, diretor do "TV Xuxa",
não temmais conta no Twitter. Esse émais
um desdobramento do post publicado
por ele no último dia 24, quando escreveu:

"Atenção, retardados que estão assistindo
Pica-Pau. Começou #TVxuxa". A declara
ção, claro, não foi bem recebida, eMeirelles
pediu desculpas.

fi UBRA
- Use a sua diplomacia libriana para anular divergências.

Os astros aconselham a reestruturar suas finanças
para você ter um controle de suas despesas. Ciúme e

insegurança serão os inimigos da vida a dois. Convém
domar a sua possessividade. Cor: pink.

m ESCORPIÃO
II L. Se tem uma reserva de grana, aproveite para saldar

compromissos. O dia exigirá jogo de cintura nos
relacionamentos. Para se livrar de tensões, tente
conciliar e mediar interesses com quem convive,
inclusive com a sua cara-metade. Cor: creme.

.." sAGrrARIO
Ã

-

Com bons argumentos e ideias criativas, vai se
destacar no trabalho e ampliar a chance de conquistar
benefícios. Porém, as conversas serão difíceis na
vida pessoal. Com pessoas queridas, seja flexivel. No
romance, ciúme deve ser evitado. Cor: creme.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Explore sua capacidade de observação e terá muito a
aprender. Pessoas experientes e colegas podem ser

referências ao realizar: suas tarefas. Não pense duas
vezes para superar desafios e mostrar do que é capaz.
Cenário apaixonado a dois. Cor: marrom.

� AQUARIO
� Some forças com quem convive e trabalha. Atividades

realizadas em grupo prometem excelentes resultados.
Os astros aconselham a interagir, compartilhar e
aprimorar seus relacionamentos. Confiança e união
serão os alicerces do romance. Cor: laranja

'I PEIXES
7T Apure o seu sexto sentido e avalie em quem pode

confiar. Se busca novas oportunidades profissionais,
lute com garra. No entanto, tenha cautela com o que
diz e não misture vida pessoal com trabalho.Afaste
tensões com sua cara-metade. Cor: amarelo.
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Quer publicar sua foto? �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Mateus Anderle da Silva

completou 18 anos no

dia 2. Seus pais Nelso
e Gildete e o irmão

Vbúcius o parabenizam
e desejammuita alegria,

saúde e sucesso!

Parabéns paraAmanda
Francener, 30 lugar em
Direito na Católica de

Jaraguá do Sul. Desejos
de sucesso de seus pais,
Anibal e Zita, e de seus
irmãos Fernanda e Felipe

Carmen Sueli

Brugnago
emelíque
no passeio
na semana

passada com o

.
Barco Príncipe
fi, de Joinville

Os amigos
e familiares

parabenizam
a estagiária
Andressa

Fossile,que
completou
18 anos no

dia 29 de

novembro.
Felicidades e

sucesso!

Alunos da escola Roland Harold Dornbusch

agTadecem ao deputado estadual Carlos Chiodini"
pela recepção em seu gabinete

O Grupo FolclóricoAlpen Bach participou no domingo, do 60 Encontro de
Fuscas "60 Encontro Volksfriends", de Pomerode-SC. O evento foi marcado pela
presença de centenas de amigos e simpatizantes de Fuscas e também de outros

modelos damarca Volkswagen. Foi rea.lizada disputa de chopp emmetro,
organizada pela equipe Pomervolks. Os estandes para venda de peças e

artigos para decorações dos Fuscas também tiveram espaço no pavilhão

Campanha de Natal
A Pastoral do Centro Universitário Católica de
Santa Catarina, pormeio do projeto Universidade
Solidária, organiza campanha de arrecadação
de alimentos e brinquedos para o Natal. A
comunidade acadêmica pode contribuir com

,

o projeto, que beneficiará famílias em situação
de vulnerabilidade social, depositando nos
pontos de coleta da Instituição, alimentos não
perecíveis como leite, café, açúcar, macarrão,
polenta, farinha de trigo ou demandioca, entre
outros itens, e brinquedos novos ou usados, em
bom estado. Há pontos de coletas na unidade
da Católica SC em Iaraguá do Sul e Joinville. A
iniciativa se estende até a última semana letiva
deste ano, dia 10 de dezembro. Os alimentos e os

brinquedos recolhidos em Iaraguá do Sul serão
entregues à Pastoral Social da Comunidade Santa
Clara (Bairro Rau) e os recolhidos em Joinville à

Adipros - Associação Diocesana de Promoção
Social. Mais informações pelo 3275-8305 ou pelo
e-mail pastoral@catolicasc.org.br.

Pedágio do Brinquedo
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Iaraguá
do Sul está integrada à FCDL na campanha
estadual Pedágio do Brinquedo com o objetivo
de levar alegria a crianças de áreas de maior
vulnerabilidade social no município. Até o dia
17 de dezembro a comunidade pode contribuir
doando brinquedos nos pontos localizados na
sede da CDL junto ao Centro Empresarial, no
Colégio Marista São Luís, Supermercado Barão
da Ilha da Figueira, Colégio Bom Jesus, Marisol,
Colégio Evangélico e Sesc. Informações: 3275-7070.

Matrícula para 2012
A Católica de Santa Catarina abriu o período
de matrícula dos aprovados na primeira
chamada doVestibular deVerão da Católica
SC em Iaraguá do Sul. Para proporcionar mais
comodidade aos novos acadêmicos, cada
curso terá um prazo específico de matrícula.
Por isso, os aprovados precisam se informar
no site catolicasc.org.br, quanto à data de
abertura damatrícula da graduação escolhida.
As matrículas poderão ser feitas no Serviço
de Atendimento ao Estudante do Bloco A da
Católica SC, localizada na Rua dos Imigrantes,
,500, Bairro Rau, das 8h30 às 11h30 e das 13h30
às 21h. Para efetivar amatrícula o aprovado
deve apresentar os seguintes documentos,
original e fotocópia: Certidão de Nascimento ou
de Casamento; Carteira de Identidade; Título
de Eleitor, com o comprovante de votação
na última eleição; CertificadoMilitar; CPF;
Atestado de Vacinação contra a Rubéola (para
mulheres e homens até 49 anos, conforme
lei no196 de 24/07/1996); Comprovante de
Residência do Candidato - conta telefônica,
água ou energia elétrica; Comprovante de
residência dos pais - conta telefônica, água ou
energia elétrica; Histórico Escolar do Ensino
Médio; Diploma ou Certificado de Conclusão
do Ensino Médio. Em Jaraguá do Sul, os'\

acadêmicos calouros e veteranos iniciarão as

aulas do primeiro semestre de 2013 no dia 18
de fevereiro. Em Joinville, os calouros começam
o ano letivo no dia 4 de fevereiro de 2013 e os

acadêmicos veteranos no dia 6 de fevereiro.
Mais informações pelos telefones 3275-8251 -

Jaraguá do Sul ou 3145-9700 - Joinville.

QUER DIVULGAR O SEU EVENTO AQm? Junte as informações
e as envie parA·c9nta�o@beatIizsasse.com.br uma seman� antes do evento.;

I ti I
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benyamin@biovita.com.br

Suécia importa lixo para
geração de energia limpa

/\ geração de energia a partir do lixo é uma re

.t1.aIidade secular na Europa, e possui em paí
ses como Alemanha, França e os países nórdicos
seus-grandes "cases" de sucesso. A Suécia é um
destes exemplos, pois embora o país tenha um
histórico de sucesso no tratamento e reciclagem
de resíduos, o lixo produzido lá já não é mais
suficiente para gerar eletricidade. Neste caso, a
saída foi importar resíduos de outros países para

obter energia limpa. Todos os anos o país impor
ta cerca de 800mil toneladas de lixo da Noruega,
destinadas à incineração. Localizada na Escan

dínávía.a Suécia foi uma das primeiras nações a
aderirem a um pacote de práticas sustentáveis.
Ainda nos anos 1940, os governantes criaram um

programa de geração de energia a partir da in
cineração do lixo, que fornece eletricidade a 250
mil residências.

Zara assume compromissos sustentáveis
o maior varejista de moda do mundo, o grupo têxtil Inditex, do qual a Zara faz parte, assumiu o

compromisso de eliminar todas as substâncias químicas perigosas de sua cadeia de produção,
incluindo a de fornecedores, até 2020. A decisão é uma resposta à pressão pública que aZara
recebeu com a campanha Detox, do Greenpeace Internacional. Como parte do compromisso, a
Inditex exigirá que seus 20 fornecedores divulguem informações sobre as substâncias utilizadas
já em março de 2013, fazendo com que aqueles quemoramperto das fábricas finalmente tenham
acesso às informações sobre os descartes de resíduos no ambiente. A Zara é a oitavamarca a

se comprometer a eliminar o descarte de produtos químicos perigosos em toda sua cadeia de
fornecimento e em seus produtos desde que a campanha foi lançada, em 2011. Ela se junta às
marcas Nike, Adidas, Puma, H&M, M&S, C&A e Li-Ning, que já se comprometerem.

FOTOS DNULGAÇÃO�----------�--�--------�----------------��
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Carregador em forma de bonsai
Denominado Electree, o invento do designerVivienMuller pode
ser a solução para os apaixonados por bonsais e gadgets. Capaz de
recarregar a bateria de celulares e afins, estamini árvore em forma
de bonsai capta a energia solar e a converte em eletricidade. Seu
carregador conta com 27mini-paineis e uma bateria interna que, em
tempos nublados, é capaz de abastecer um Iphone 5 até nove vezes.

e os

desastres
s

Segundo aOrganização das

Nações Unidas (ONU), os passos
dados pelo Brasil para reduzir
os impactos dos desastres

, climáticos têm sido importantes e
culminaram na escolha da cidade
do Rio de Janeiro como piloto na
implantação do prinieiro centro de
excelência de redução de riscos da
instituição naAmérica do Sul, em
parceria com o governo do Estado.

, O centro possibilitarámaior
integração entre os especialistas de
várias áreas, além do alinhamento
com as políticas internacionais de
prevenção de desastres.

o vilão das
emissões de
carbono?
Com a queda no
desmatamento registrada
entre 2005 e 2011, que ajudou
a reduzir as emissões de

gases efeito estufa em 35%, o
segmento aos poucos passa
a perder a imagem de grande
vilão das emissões de gases
de efeito estufa (GEE). Em
contrapartida, os setores de
energia e agricultura devem
assumir o posto de principais
fontes emissoras dos gases
que contribuem para o

aquecimento global.

Pré-requisitos: acima de 16 anos.

Oferecemos: Assistência médica, -assistência odontológica,
seguro de vida, treinamento, refeições, uniforme,

plano de carreira, vale transporte, PPR e horário flexível.

Interessados enviar currículo para: sto.jgs@br.mcd.com
ou entrar em contato com Fabiane ou Aline através do
telefone 47 3374-0270 ou no próprio restaurante

(Praça de alimentação do Shopping Breithaupt) .

te:fMcloni.,
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CÂMARA DE
VEREADORES
DE j ARAGUA DO SUL

lEI N° 6541/2012

Dispõe sobre a criação e a venda no varejo de cães e gatos
por estabelecimentos comerciais no Município de Jaraguá

do Sul e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a

Câmara Municipal aprovou e,ele promulga a seguinte Lei:

CAPíTULO I

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 1 0. A reprodução, criação e venda de cães e gatos no

Município de Jaraguá do Sul é livre, desde que obedecidas
as regras estabelecidas na presente Lei e Legislação Federal

vigente.

Art. 2°. A reprodução de cães e gatos destinados ao comércio
só poderá ser realizada por canis e gatis regularmente
estabelecidos e registrados nos órgãos competentes
conforme determinações da presente Lei.

Art. 3°. São vedadas a venda e a realização de eventos

de doação de cães e gatos em praças, ruas, parques e

outras áreas públicas do Município de Jaraguá do Sul, salvo
autorização prévia expedida pela municipalidade e mediante
o atendimento das exigências previstas no Capítulo II desta
lei.

CAPíTULO II

DAS DOAÇÕES

Art. 4°. É permitida a realização de feiras de doação de
cães e gatos em estabelecimentos devidamente legalizados
perante o Município de Jaraguá do Sul.

§ 1 ° A feira só poderá ser realizada sob a responsabilidade
de pessoa física ou jurídica, de direito púbfl�o ou privado,
sem fins lucrativos mantenedoras ou responsáveis por cães
"e gatos.

§ 2°. Para identificação da entidade, associação, instituição
ou pessoa promotora do evento é necessária a existência
de uma placa, em local visível, no espaço de realização do
evento de doação, contendo: nome do promotor, seja pessoa
física ou jurídica, CPF ou CNPJ, com respectivo telefone ou

e-mail de contato.

§ 3° Pet shops ou clínicas veterinárias podem promover
doações de animais, desde que haja identificação do

responsável pela atividade, no local de exposição dos

animais, atendendo-se às exigências previstas no parágrafo
anterior.

§ 4° Os animais expostos para doação devem estar

devidamente esterilizados e submetidos a controle de endo
e ectoparasitas, bem como submetidos ao esquema de

vacinação contra raiva, cinomose, parvovirose e doenças
espécie-específicas, conforme respectiva faixa etária,
mediante atestados individuaiizados para cada animal.

Art. 5°. As doações serão regidas por Termo de Adoção e

Posse Consciente, que deverá ser lavrado por escrito para
cada animal contendo de forma expressa as obrigações
previstas a serem cumpridas pelo Adotante, bem como os

dados qualificativos do animal, do adotante e do doador, as
responsabilidades do adotante, as penalidades no caso de

descumprimento, a permissão de monit€>ramento pelo doador
e as condições de bem-estar e manutenção do animal.

Parágrafo único. Antes da consumação da doação e da

assinatura do Termo de Adoção e Posse Consciente, o

potencial Adotante deve ser amplamente informado e

conscientizado sobre a convivência da família com um

animal, noções de comportamento, expectativa de vida,
provável porte do animal na fase adulta (no caso de filhotes),
necessidades nutricionais e de saúde.

CAPíTULO III

DO REGISTRO DE CANIS E GATIS

Art. 6°. Os canis e gatis comerciais estabelecidos no Município
de Jaraguá do Sul só poderão funcionar mediante alvará
de funcionamento expedido pela Secretaria Municipal de

Vigilância Sanitária e demais alvarás e registros necessários
aos demais estabelecimentos comerciais.

Art. r. A concessão de alvará de licença e funcionamento

pelos órgãos competentes da Prefeitura do Município de

Jaraguá do Sul estará condicionada
ao prévio cadastramento do interessado no Cadastro

Municipal de Vigilância Sanitária - CMVS.

Art. 8°. Os canis e gatis comerciais devem inscrever-se no

Cadastro Municipal de Comércio de Animais - CMCA.

§ 1 ° O Cadastro Municipal de Comércio de Animais - CMCA

previsto no "caput" deste artigo deve ser criado no prazo
de 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação da

presente Lei, destinando-se à regulamentação dos criadores
e comerciantes de animais no tocante ao atendimento aos

princípios de bem-estar animal e resguardo da segurança
pública.

§ 2° Bem-estar animal é a garantia de atendimento às
necessidades físicas, mentais e naturais dos animais,
devendo estar livres-de fome, sede e de nutrição deficiente,
desconforto, dor, lesões e doenças, medo e estresse, e por
fim, livres para expressar seu comportamento natural ou

normal.

§ 3° Entre outras exlqências determinadas quando da

implantação do CMCA, os canis e gatis devem manter
relatório discriminado de todos os animais comercializados,
permutados ou doados, com respectivos números de ROA

Registro de OrigemAnimal- e adquirentes, que permanecerão I

arquivados pelo período mínimo de 5 (cinco) anos ..

Art. 9°. Os responsáveis pelos canis e gatis devem requerer o
cadastramento no Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária
- CMVS por meio de formulário próprio, através do órgão
competente da Vigilância Sanitária, apresentando, no ato do

requerimento, a guia de recolhimento do preço público e da
taxa porventura devidos.

§ 1 ° Os canis e gatis que, na data da publicação da presente
Lei, já possuam alvará de licença e funcionamento expedido
pela Prefeitura do Município de Jaraguá do Sul, terão o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias para requerer o cadastramento
de que trata o "caput" deste artigo.

§ 2° Todo canil ou gatil deve possuir médico-veterinário
como responsável técnico, devidamente inscrito no Conselho

Regional de Medicina Veterinária -

CRMV.

Art. 10. A' inspeção sanitária inicial do estabelecimento
realizar-se-á após requerido o cadastramento no CMVS e,
mediante laudo favorável, publicar-se-á, no Diário Oficial do

Município, o número do respectivo cadastro.

§ 1 ° A publicação referida no "caput" deste artigo será feita
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da emissão do
laudo de inspeção sanitária favorável ao cadastramento,
suspendendo-se sua fluência na hipótese de exigências
sanitárias pendentes de atendimento pelo interessado.

§ 2° A publicação de que trata o "caput" deste artigo dispensa
a emissão de qualquer outro documento para a comprovação
do cadastramento perante o Cadastro Municipal de Vigilância
Sanitária - CMVS de estabelecimentos ou de

equipamentos de interesse da saúde.

Art. 11. Os responsáveis pelos canis e gatis devem

apresentar, no ato da inspeção sanitária inicial, visando o

cadastramento no CMVS, os seguintes documentos, além
de outros documentos eventualmente exigidos pelo órgão
competente do Poder Executivo, na regulah,entação da

oresente Lei:

I - cópia do contrato social devidamente registrado na

Junta Comercial, com objeto social específico de criação e

comercialização de animais domésticos ou;

II - cópia do registro de empresário individual perante a

Junta Comercial, contendo objeto específico de criação e

comercialização de animais domésticos;

III - cópia(s) do(s) contrato(s) de serviços terceirizados,
registrado(s) em cartório de registro de títulos e documentos,
do(s) qual(is) constem cláusulas que

- definam, clara e

detalhadamente, as ações necessárias à garantia da

qualidade do produto, do equipamento ou do serviço
prestado, bem como dos ambientes interno e externo, sem

prejuízo da responsabilidade da empresa contratante;

IV - cópia do documento de comprovação de habilitação
profissional do médico-veterinário responsável técnico pelo
canil ou gatil;

V -listagem de todo o plantel, se já existente, ou especiflcação
do plantel que se pretende. abrigar no local;

VI - projeto arquitetônico e executivo de todas as instalações,
incluindo os alojamentos dos animais (canis ou gatis),
sistema de tratamento dos efluentes, bem como protocolo
das medidas e procedimentos sanitários;

VII - documentação de veículos que porventura sejam
utilizados no transporte
dos animais, com a respectiva documentação do responsável
por este transporte;

VIII"- outros eventuais documentos definidos em portaria para
situações específicas.

§ 1 ° A inspeção do estabelecimento deve, necessariamente
ser feita anualmente e incluir a inspeção dos alojamentos
dos animais, por médico-veterinário do órgão municipal
responsável pelo. controle de zoonoses, que emitirá laudo
relativo ao bem-estar dos animais a serem alojados.

§ 2° Na hipótese prevista no inciso VUI deste artigo, os

documentos complementares devem ser entregues no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, contados de sua solicitação.

Art. 12. Os estabelecimentos cadastrados no CMVS devem
comunicar quaisquer alterações de responsabilidade técnica
ou de representação legal, bem como alteração de endereço,
modificações estruturais no estabelecimento, alterações no

plantel (de espécie ou raça), razão social, fusões, cisões ou

incorporação societária, e demais alterações pretendidas,
diretamente ao órgão responsável pela coordenação da

vigilância em saúde, apresentando os seguintes documentos:

I - formulário próprio;

II - cópia da rescisão contratual, quando se tratar de baixa de

responsabilidade técnica;

III - cópia dos documentos de comprovação de habilitação
profissional e de vínculo empregatício ou de prestação de

serviço do novo responsável técnico e

IV - alteração do contrato social.

Art. 13. O prazo de validade do cadastramento é de 1 (um)
ano, contado da data da publicação do respectivo número no

Diário Oficial da Cidade.

Art. 14. Os canis e gatis devem atualizar seu cadastramento
no CMVS, por meio de fórmulário próprio, sob pena de
cancelamento do respectivo número cadastral.

§ 1 ° Os estabelecimentos referidos no "caput" deste

artigo devem apresentar, juntamente com a solicitação de

atualização de seu 'cadastro, o comprovante de recolhimento
I

do preço público e da taxa porventura devidos.

§ 2° O cancelamento do número de cadastro deve ser

publicado, com a respectiva justificativa legal, no Diário
Oficial da Cidade.
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§ 3° A reativação do número de cadastro deve obedecer aos

procedimentos previstos no art. 11 da presente Lei.

Art. 15. Quando da atualização do cadastramento, o

órgão responsável poderá proceder a vistoria sanitária no

estabelecimento, emitindo na mesma oportunidade, o laudo

previsto no § 1 ° do artigo 11.

CAPíTULO IV

DO COMÉRCIO DE ANIMAIS REALIZADO POR CANIS E
GATIS

Art. 16. Os canis e gatis estabelecidos no murucrpio de

Jaraguá do Sul somente podem comercializar, permutar ou
doar animais microchipados e esterilizados.

§ 1 ° Os animais somente podem ser comercializados,
permutados ou doados após o prazo de 60 (sessenta) dias
de vida, que corresponde ao período mínimo de desmame.

§ 2° Um canil ou gatil somente pode -comercializar ou

permutar um animal não

esterilizado, caso ele se destine a outro criador devidamente

legalizado, devendo ser formalizado termo específico da

operação (comércio ou permuta) a ser apresentado em caso

de fiscalização.

§ 3° As permutas deverão ser firmadas mediante documento

comprobatório, que deve conter o registro de todos os dados
do animal e dos contratantes, bem como dos respectivos
canis.

Art. 17. Na venda direta de cães e gatos, os canis e gatis
estabelecidos no Município de Jaraguá do Sul, conforme

determinações da presente Lei, devem fornecer ao adquirente
do animal:

I - nota fiscal, contendo o número do microchip de cada

animal, bem como a etiqueta contendo o código de barras do

respectivo microchip;

II - comprovantes de controle de endo e ectoparasitas, e de

esquema atualizado de vacinação contra raiva, cinomose,
parvovirose e outras doenças espécie-específicas conforme
faixa etária, assinados pelo veterinário responsável pelo canil
ou gatil;

III - manual detalhado sobre a raça, hábitos, porte na idade

adulta, espaço ideal para o bem-estar do animal na idade

adulta, alimentação adequada e cuidados

básicos;

IV - comprovante de esterilização assinado por médico
veterinário com o número de CRMV legível.

§ 1 ° Se o animal comercializado tiver 4 (quatro) meses ou

mais, o comprovante de vacinação deve, necessariamente,
incluir as três doses das vacinas espécie-específicas e a

vacina contra a raiva.

§ 2° O canil ou gatil deve dispor de equipamento leitor
universal de microchip,
para a conferência do número no ato da venda ou permuta.

§ 3° O adquirente ou adotante do animal deve atestar, em
documento próprio, o recebimento do manual de orientação,
da carteira de vacinação e do atestado de esterilização, que
deve ser arquivado pelo estabelecimento por, no mínimo, 5
(cinco) anos.

§ 4° O fornecimento de documento comprobatório de

"pedigree" do animal fica a critério do estabelecimento e do

adquirente, não sendo regulado pela presente Lei.

Art. 18. Os canis e gatis devem manter banco de dados,
eletrônico ou não, relativo ao plantei, registrando nascimentos,
óbitos, vendas e permutas dos animais, com detalhamento
dos adquirentes ou beneficiários de permutas e doações.

Parágrafo único. As informações do banco de dados,
instituído no "caput" deste artigo devem ser mantidas por 5

(cinco) anos.

CAPíTULO V

DO COMÉRCIO DE ANIMAIS REALIZADO POR PET
SHOPS E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES

Art. 19. Os pet shops, casas de banho e tosa, agropecuárias,
casas de venda de rações e produtos veterinários
e estabelecimentos que eventual ou rotineiramente
comercializem cães e gatos devem estar inscritos no Cadastro

Municipal de Comércio de Animais - CMCA e possuir médico
veterinário responsável, além das outras exigências legais e

sanitárias estabelecidas pela legislação vigente.

Parágrafo Único. Somente animais adquiridos com nota
fiscal de origem poderão ser comercializados no município
de Jaraguá do Sul.

Art. 20. Os cães e gatos devem ficar expostos de forma a não

permitir o contato com os frequentadores do estabelecimento
e cada animal somente poderá ser exposto por um período
máximo de 6 (seis) horas diárias, a fim de resguardar seu
bem-estar, sanidade, bem como a saúde e segurança pública.

Parágrafo Único. Os recipientes de exposição dos cães
e gatos deverão ter fundo vazado de forma a evitar que o

animal mantenha contato com suas fezes e urina, bem
como dispor de tamanho que permita sua movimentação,
observado sempre o porte (tamanho) do animal.

Art. 21. Cada recinto de exposição deve possuir afixadas
as informações relativas ao canil ou gatil de origem, com
o respectivo número do Cadastro Municipal de Vigilância
Sanitária, o CNPJ correspondente, bem como o telefone do
estabelecimento de origem do animal.

Parágrafo único. Caso o canil ou gatil de origem do animal
localize-se em município que não exija cadastramento no

órgão de Vigilância Sanitária, deve constar da placa o nome

do canil ou gatil e o CNPJ correspondente, bem como o

respectivo endereço, telefone e código do DOO.

Art. 22. Nas transações de cães e gatos efetuadas nos pet
shops e estabelecimentos congêneres, devem ser seguidas
as determinações estabelecidas pelos artigos 16 e 17 da

presente Lei.

CAP,ÍTUlOVI

DOS ANÚNCIOS DE VENDA DE CÃES E GATOS

Art. 23. Dos anúncios de venda de cães e gatos em

jornais e revistas de circulação local, estadual ou nacional
sediados no Município de Jaraguá do Sul devem constar,
necessariarnente, o nome do canil ou gatil, o respectivo
número de registro no CMVS, CMCA, CNPJ e telefone do
estabelecimento.

Parágrafo único. Dos anúncios de animais colocados à
venda por canis e gatis localizados em outros municípios

.

que não exijam registro em Cadastro da Vigilância Sanitária,
devem constar o nome do canil ou gatil, CNPJ e telefone do

.

estabelecimento.

Art. 24. Os sites dos canis e gatis localizados no Município de

Jaraguá do Sul devem exibir, em local de destaque, o nome

de registro do canil ou gatil junto do Poder Público Municipal,
o respectivo número de registro no CMVS, CMCA, CNPJ,
endereço e telefone do estabelecimento.

Parágrafo único. Aplicam-se as disposições contidas no

"caput" deste artigo em todo material de propaganda
produzido pelos canls e gatis, tais como folders, panfletos e

outros, bem como na propaganda destes estabelecimentos
em sites alheios e em sites de classificados.

CAPíTULO VII

DAS PENALIDADES

Art. 25. Sem prejuízo das responsabilizações civis e penais,
aos infratores da presente Lei serão aplicadas, alternativa ou

cumulativamente, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - prestação de serviços compatíveis com ações vinculadas

ao bem-estar animal e preservação do meio ambiente, de
forma direta ou indireta;

III - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais);

IV - apreensão de animais ou plantel;

V - interdição de produtos, equipamentos, gaiolas, utensílios
e recipientes;

VI - inutllização de produtos, equipamentos, gaiolas,
utensílios e recipientes;

VII - interdição parcial ou total do estabelecimento, seções,
dependências e veículos;

VIII - proibição de propaganda;

IX - cassação da licença de funcionamento;
.

X - cancelamento do cadastro do estabelecimento e do

veículo;

XI - fechamento administrativo.

§ 1 ° Os animais apreendidos, consoante previsão do inciso IV

deste artigo, poderão ser:

a) reavidos pelo infrator, no prazo de 3 (três) dias úteis, após
recolhimento de taxa no montante de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por animal, com a adequação do local e/ou indicação
de local legalmente licenciado para a manutenção e

comercialização do animal e apresentação dos documentos

exigidos no art. 11 desta Lei;

b) encaminhados ao programa de adoção do órgão
responsável pelo controle de zoonoses;

c) encaminhados a alguma Organização Não Governamental

(ONG) de Proteção Animal que esteja devidamente legalizada
e possa acolher o animal para dar-lhe digna destinação;

d) submetidos à eutanásia no caso de apresentarem
enfermidades graves ou doenças infecto-contagiosas que
acarretem sofrimento ao animal ou coloquem
em risco a saúde de demais animais ou pessoas, mediante

comprovação por laudo médico-veterinário do órgão
responsável pelo centro de controle de zoonoses do

Município de Jaraguá do Sul.

§ 2° As multas previstas neste artigo devem ser reajustadas
anualmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo
que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro

criado por legislação federal e que reflita a perda do poder
aquisitivo da moeda.

§ 3° Aos infratores da presente Lei, será oportunizado o

exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório

aplicando-se, subsidiariamente no que couber, as normas

vigentes do processo administrativo fiscal do Município de

Jaraguá do Sul.

§ 4° Os valores arrecadados com o pagamento das multas
serão recolhidos em favor da Fundação Jaraguaense de
Meio Ambiente - FUJAMA.

CAPíTULO VIII

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 26. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar de sua publicação.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 2012.

FRANCISCO VAlDECIR ALVES
Presidente
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Vazamento de 1,7mil litros de diesel
Suposta ação de
vandalismo resultou
no derramamento
do combustível em

córrego da cidade

CORUPÁ'
Natália Trentini

Cheira forte, terra encharca
da e negra. Esse é o cenário

ao redor dos taques de abasteci
menta do posto da América La
tina Logística (Ali), em Corupá,
após o vazamento de óleo diesel

que aconteceu no último sábado.
A estimativa é que aproxi

madamente 1,7 mil litros de
óleo tenham jorrado pelo local,
atingindo um pequeno córre

go paralelo aos trilhos. Com o

cadeado do registro da bacia
de contenção quebrado, a ALL
afirma que o vazamento foi re
sultado de vandalismo.

A Polícia Ambiental foi
acionada apenas na tarde de

domingo, após uma denúncia
anônima. Segundo o soldado
Iurandir de Azevedo, o caso

será investigado, levando em

consideração a segurança no

local. "Foi avisados bem depois
do vazamento, já foi uma falha.
Existem vestígios, estamos no

momento das hipóteses", disse.
Não há informações se a

mancha atingiu o rio Humbolt,
afluente do Itapocu, e onde de-

EDUARDO MONTECINO

i �abo, rOf,ÓriO ..

�en�I6�"1

MANCHAS A chuva levou parte do óleo, mas ontem haviam sinais na água

semboca o córrego. Devido ao

grande volume de chuva e for
te correnteza, o rio não apre
sentavamanchas. O Samae de

Iaraguã do Sul, não foi notifi
cada do problema. A captação
e abastecimento não foram

prejudicados.
O vazamento foi verifica

do por um morador que tem
casa aos fundos do posto de
abastecimento. Ao sentir um
cheiro forte por volta domeio

dia de sábado, o diretor de
Obras, Lourenço Piontkiewi
cz, visualizou o vazamento e

entrou em contato com fun
cionários da ALL. "Normal
mente vem esse cheiro de
óleo com o vento, mas estava
muito forte", disse.

De acordo com o operador
técnico da empresa, PauloRo
berto Cherubin, a situação foi
controlada assim que houve
o alerta. "Não sei dizer como

Jaraguá do Sul

Moradores límpam ribeirãoMolha
A manhã do último sábado

foi de limpeza para os mora

dores do bairro Rio Molha em

Iaraguá do Sul. Um grupo de

pessoas se reuniu para mu

dar o aspecto do rio que corta

a comunidade. Com apoio da

Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente (Fujama) e de vo

luntários as atividades foram
de limpeza das margens e de
busca por entulhos nas águas.
"Ganhamos sacos plásticos,
luvas e caçambas de lixo para
realizar os trabalhos", explicou
o presidente da Associação de

Moradores Marcelindo Carlos
Gruner.

Segundo Gruner, o objetivo
da iniciativa é mudar os hábi
tos da população. "Todo este

esforço é uma ação contínua
e quer conscientizar os mo

radores para não jogar lixo
nos rios". Foram trinta pes
soas trabalhando em quatro
quilômetros de extensão do
Ribeirão Molha. Eles se sepa
raram em grupos e consegui
ram retirar aproximadamente
300 quilos de lixo.

O presidente da Associação

lembra que na edição do ano

passado foram recolhidas duas

caçambas de lixo no mesmo

ribeirão. "Este ano não con

seguimos encher nem meta

de de uma", explicou. Entre os

principais objetos encontrados
estavam garrafas pet, grade de

fogão e até uma trava de carro,

Gruner avaliou a ação como re
sultado de todas as campanhas
realizadas durante o ano. "Esta
mos reduzindo gradativamente

I a quantidade de lixo, ou seja, as
pessoas estão mais conscien

tes", finalizou.

aconteceu, mas quando che

guei o cadeado estava aberto
e o óleo vazando", disse.

Os tanques de combus
tível ficam dentro de uma

estrutura circular de concre

to, chamada bacia de con

tenção. Mesmo com o vaza

mento dos tanques, a bacia

impede que o líquido atinja
o solo. Nessa situação, como
contou Cherubin, além do re

gistro dos tanques, foi aberta

a válvula de escape da própria
bacia. "É atitude de alguémmal
intencionado", comentou.

A falta de segurança no lo
cal é evidente, principalmente
pela facilidade de acesso aos

tanques. A única barreira é uma
tela de ferro enferrujada, com
abertura em vários pontos. Não
existem placas sinalizando o

perigo. Os registros contam
com cadeados, mas que podem
ser facilmente violados. São 175
mil litros de óleo diesel acessí
veis aos que passam pelo local.

A situação é perigosa e preo
cupa osmoradores. Um dia antes
do vazamento, Piontkiewicz con
tou que haviam crianças brincan
do em cima dos tanques. "Eu até

gritei com a criançada. Durante
aquela noite eu nem dormi, onde
tem combustível tem que ter se

gurança", destacou.
Mesmo sendo confirmada a

ação de vandalismo, quem res

ponderá pelo caso é a ALL. "A

empresa é responsável, numa
área como essa, com perigo
químico, tem que ter a devida

segurança", explicou o soldado
Azevedo.

O coordenador de vias da
ALL, Leandro Trigo Nemetz,
informou que um segurança
será deslocado para o posto
para segurança 24 horas. "Esta
mos estudando uma forma de
melhorar a situação no local,
enquanto estamos colocando

alguém para cuidar da seguran
ça'" disse.

DIVULGAÇÃO

MOBILIZAÇÃO Ação realizada resultou no
recoUtimento de 300 quilos de entulhos da natureza
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Crime ambiental

Polícia flagra rinha de galo
Denúncia anônima
indicou o local do

evento, onde foram
recolhidas 30 aves

JARAGUÁ DO SUL
....................................................................................... :, .

Débora Remor

Uma denúncia anônima 'le
vou a Polícia Militar, junta

mente com a PolíciaMilitarAm
biental de Joinville, a um sítio no
bairro Três Rios do Norte, onde
acontecia uma briga de galos.
Para assistir às brigas eram co

brados R$ 30 pela entrada e ha
via serviço de bar e cozinha.

Um segurança na entrada no

galpão avisou as 80 pessoas que
assistiam a rinha sobre achega
da da Polícia, por volta das 16h
de sábado. Alguns participan
tes tentaram fugir pelo matagal
nos fundos do galpão, mas fo
ram detidos. Eles assinaram um

termo de compromisso com a

Polícia Ambiental e foram libe-

rados em seguida.
A Polícia apreendeu ainda

apitos usados na caça, pele de
animais e patas de veado. Os
cerca de 30 galos, muito ma

chucados por causa das biquei
ras é esporões, foram levados

para Joinville, onde devem ser

abatidos por recomendação da
Polícia Ambiental.

O organizador da rinha, fla
grado pela Polícia Militar, pa
gou fiança de R$ 2,4 mil pelo
porte de duas espingardas, de
calibres 12 e 32, e foi liberado

depois de prestar depoimento.
O homem, de 34 anos, vai res

ponder pelo crime ambiental,
que prevê penas de três me

ses a um ano. iA rinha de galo
é um crime de menor poder
ofensivo, por isso realizamos o

flagrante apenas pelo porte das
armas que se encontravam com

o suspeito. Pelo crime ambien

tal, instauramos um inquérito
e ele vai responder em liberda

de", declarou a delegada Lívia

Marques da Motta.

Desr'espeito

Passageira acusamotorista
de tê-la expulsado de ônibus
Uma senhora de 64 anos diz

ter sido humilhada, na manhã
de ontem, pelo motorista' de
ônibus da Auto Viação Canari
nho que faz a linha Jaraguá Es

'querdo para Centro, às 9h30. Ela
apresentou uma nota de R$ 20

para pagar a passagem, porém
o motorista alegou que não te-

,

ria troco. IIEle praticamente me

expulsou do ônibus, eu desci
chorando e até agorá não enten
di porque ele me humilhou da

quelamaneira", contou a idosa.
A empresa de transporte diz

que não recebeu nenhuma in

formação sobre a situação re-

latada pela passageira e que o

valor máximo para troco é de
R$ lO, informação divulgada
por cartaz nos veículos. "Oríen
tamos os usuários a registrar a
reclamação pela ouvidoria no

0800 645 8585. Só assim pode
mos investigar o caso, identi
ficar e ouvir o funcionário, e

então tomar providência", infor
mou o gerente operacional Ru
bens Missfeldt. "Fazemos curso

de reciclagem periodicamente
para os funcionários, mas às ve
zes acontece que os passageiros
se descontrolam e o funcionário
também entra na discussão."

Briga de casal

Homem é ferido com faca
A discussão entre um casal,

na rua Carlos Eduardo Weber,
no bairro Ano Bom, em Corupá,
por volta das 13h de domingo,
terminou com uma facada no

braço esquerdo do homem, de
32 anos. A vítima disse que a es-

posa, de 26 anos, tentava acertar
o peito dele, que se defendeu-e
acabou ferido no braço. Um vi
zinho, de 65 anos, tentou separar
a briga, mas foi ameaçado pela
mulher. Ela' vai responder por
tentativa de homicídio e ameaça.

WILLIAMFRITZKE
,.

FERDVIENTOS Os galos estavam muito
machucados e terão 'que ser sacrificados

A briga de galo é contravenção penal
e crime ambiental, com pena de três meses
a um ano de detenção, além de multa. A

_

pena pode ser aumentada de um sexto

a um terço, se ocorre morte do animal.

-

ecuperaçao

Jovem deixa hospital
Jonathan Ferreira, de 18

anos, recebeu alta do Hospital
São José. Ele e a mãe Cleoni
ce Lessa Ferreira, de 42 anos,
estavam em uma Biz que co

lidiu frontalmente contra um

Meriva, na rua Feliciano Bor

tolini, em Jaraguá do Sul, em
meados de novembro. Cle
onice morreu ao chegar no

Hospital, onde Jonathan foi
internado em estado grave.

chroeder

Suspeita de envenenamento
Com sintomas de intoxica

ção alimentar, um homem de
46 anos foi encaminhado ao

Hospital São José, em Jaraguá
do Sul, na manhã de ontem.

Ele tinha acabado de tomar

café em casa, na rua Presiden -

te Costa e Silva, no bairro Rio

Hern, em Schroeder, quando
começou a sentir náusea e

tontura. Segundo o Corpo de

Bombeiros, o homem teria le
vantado a suspeita de ter sido
envenenado. Não foi apre
sentado um exame da causa

do mal estar.

Agressão em casa

Filho agride pai em [araguá
Um homem de 30 anos fi

cou descontrolado e agrediu
o pai com um pau, depois
que este destruiu a fundação
de um rancho nos fundos do

terreno, na localidade de San-

ta Cruz, no bairro Garibaldi,
em Iaraguá do Sul, no final da
tarde de ontem. O homem, de
55 anos, foi encaminhado ao

Hospital São José com feri
mentos moderados.

Golpe

Prejuízo de
R$3mil

Duas pessoas abordaram
um homem na ma Ângelo.
Rubini, na Barra do Rio Cerro,
pedindo informações, na tarde
de ontem. A dupla convenceu

o homem, de 52 anos, a com

prar um bilhete premiado por
R$ 3 mil. A vítima sacou o di

.
'

nheiro no banco e entregou a

_.' :':' ',quantia aos estelionatários. Ele
,

'. 'acionou a Polícia Militar, mas
,

pão soube descrever os suspei
tos, que não foram localizados.

_

Fatal

Acidente
de trabalho
Foi sepultado na tarde de

ontem, no Cemitério da Vila

Lenzi, em Iaraguá do Sul, o

engenheiro ambiental Dani
lo Thiago Anacleto Parisi, de
29 anos, que morreu na ma

nhã de domingo depois de
ser atingido por um cilindro
de 300 quilos. Ele trabalhava
na manutenção de um trator,
na rua Germano Wagner, no
bairro Centenário, quando, o
cilindro se desprendeu e caiu
de uma altura de três metros.
Parisi foi encaminhado ao

'Hospital São José, mas não re

sistiu aos ferimentos.

G aramirim

Caminhão
furtado

Ainda não foi recuperado
o caminhão da Prefeitura de

Guaramirim, furtado na ma

drugada de sábado da gara
gem do setor de Obras. Um
servidor teria constatado, na
manhã de ontem, o arromba
mento do portão da garagem, '

que não possui câmeras de

vigilância. A última localiza

ção fornecida pelo GPS do
veículo indica que ele esta

ria em Campos Novos, 'onde
a Delegacia de Investigação
Criminal (DIC) procura o ca

minhão. "Estamos buscando
outras imagens para descobrir
o autor do furto, já que não

encontramos testemunhas do
ocorrido e não há vigilância
na garagem", informou o de

legado de Guaramirim, Daniel
Dias, que investiga o caso .

.
'
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MANOLO QUEIROZ

, (
6 a 4 Desta vez o artillleiro Jonas passou em
branco e a CSM conheceu a primeira derrota

C t
•

rio O

Krona impõe
• •

a pruneira
derrota a CSM
Jaraguaenses saem na frente, mas levam a

virada no primeiro jogo da decisão estadual

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

1\ CSM conheceu sua primei
r\.ra derrota no Campeonato
Catarinense e justamente na

decisão. Na noite de ontem, os

jaraguaenses atuaram em Ioin
ville, onde acabaram superados
pelo Krona por 6 a 4. A partida
foi quente do início ao fim e

. teve cinco expulsões.
A CSM até pulou na frente,

com Dian, mas o Ioinville virou
o placar ainda na primeira eta

pa, indo ao vestiário em vanta

gem por 4 a 1. Píxote ampliou
para o Ioinville no segundo
tempo. Willian diminuiu. Na
base do goleiro linha, Felipe
marcou o terceiro da CSM. Po
rém, o mesmo goleiro linha fa
lhou logo depois e Ricardinho
marcou mais um.

Na sequência, uma vergo
nhosa briga generalizada parou
a partida por alguns minutos. A
confusão culminou nas expul
sões deWillian e Lé, pela CSM,
além de ·Neto, Café e Ricardi
nho, no Krona. Com os ânimos,
acalmados, Daniel recebeu pas
se de Iedson e marcou o quarto
da CSM. Leco aproveitou erro,
tomou a bola e fechou o placar
em6 a4.

"Esperávamos jogo difícil,
mas os erros de marcação no

primeiro tempo nos prejudi
caram muito", analisou Daniel.
"Temos o jogo de volta para nos

recuperar e ficar com o título",
comentou o técnico Sergio La
cerda. O jogo de volta acontece
na quinta-feira (6), às 20h15,
na Arena Iaraguá. Resta à CSM
vencer no tempo regulamentar
e empatar na prorrogação.

Segundona

Flamengo em
vantagem
O Flamengo B abriu fren

te na decisão do Campeo
nato Regional da Segunda
Divisão. A primeira partida
de final foi realizada na tarde
de sábado (lo), no campo da
Vila Lalau, onde o rubro ne

gro bateu o Barrabaxo por 2 a
O. Os gols saíram na segunda
etapa, sendo marcados por
Rafael e Sergio.

No jogo de volta, o Fla

mengo precisa apenas do

empate para sagrar-se cam

peão. A equipe do Garibaldi
também se favorece .no caso

de derrota por até um gol. Já
o Barrabaxo precisa devolver
o placar para levar a defini
ção do título aos pênaltis. Se
vencerpor mais de dois gols,
fica com o troféu.

O jogo de volta acontece
no próximo sábado, dia 8, no
estádio Luís Carlos Ersching.
O Campeonato Regional da
Segunda Divisão é um certa

me promovido pela Liga Ia
raguaense de Futebol (LJaF)
e contou inicialmente com

onze equipes, divididas em

dois grupos.

Interclubes

No domingo ocorreram

as partidas de ida da decisão
da Copa Interclubes. Entre os

''Aspirantes'', vitória apertada
do Galácticos sobre o Uni
dos/Néki, por 2 a 1. Já entre
os "Titulares", empate por 1
a 1 entre Unidos e Cruz de
Malta. As equipes voltam a

se enfrentar no domingo (9).

.

Futsal

Final nas
. Olimpíadas
Depois de passar por

Piauí, Amazonas e Rio de
Janeiro na primeira fase,
a equipe de futsal sub17
masculino da Escola Alber
to Bauer alcancou vaga na

decisão das Olimpíadas Es

colares, que acontecem em

Cuiabá. Ontem, os garotos
comandados porAugustinho
Ferrari bateram o Rio Grande
do Sul por 4 a 1. A final será
contra o Rio de Janeiro, hoje,
em horário não divugado.

Basquete
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

De maneira avassaladora e invicta, a equipe
Jangada/All Cebe1/FME de basquete infantil

(subI5) feminino levantou o título do Campeonato
Catarinense no f"un de semana. O hexagonal f"maI
da competição foi realizado em Jaraguá do Sul, no
ginásio do Beira Rio, onde as comandadas de Julio
Patrício venceram os cinco jogos que disputaram.

atualmente Arthur Klabunde, onde mede
77,OOm; travessão de fundos com terras de
Euclides Guckert, com n,OOm, extremando
do lado direito com terras de Erentraut
Klabuda, com 84,OOm e do lado esquerdo
em terras de Eleano Klabunde, com 84,OOm,

.r Leilão/Praçª: 18/01i13 - 14:00hs .- Por dista 87,00m da rua Marechal Castelo
valor igualou superior à avaliação. Branco, imóvel devidamente matricula 5.425
�9_l",eilão/Pra�: 30/01/13 - 14:00hs .'_ A do �R! da Comarca de Guaramirtm-SC;
quem mais ofertar, desde que não a preço vi!. avatJaç�? .R$ 25�,OOO,OO em 10/0�/2011.Local: Fórum de Guaramirim-SC - Rua: 28 Deposltarlo: Edwíno Utmann. Vistona: Rua
deAgosto, 2,000, Centro. f.: (47) 3373-9500. Municipal sem nome, lateral Rua Marechal
Act,(_fLrtêllçjª�; 01) Ficam intimadas as Castelo Bra�co, Sc�r��der-SC.
partes através deste Edital, caso não o sejam Onus: Os tnbutos incidentes sobre os bens
peloSr.OficiatdeJustiça(Artig0687CPC) móvei� � imóveis, multas, sobre ?s
02) Os credores hipotecários, usufrutuários automo�els .b�m como.c?ntas vlncu!�das as
ou senhorio direto que não foram intimados concesslonan�s telefónicas, correrao por
pessoalmente, ficam neste ato intimados da conta ex�luslva ?O ,arrematante, Para
realização dos respectivos praças/leilões arremataça? e� primeira praça, os .va,lores
(art. 698CPC) das a�allaçoe� serao c��rtgldos
03) A verificação do estado de conservação monetariamente ate a _:iata do l.e,lao�praCfl'
dos bens poderá ser realizada pelo pretenso ?nde o �al�r do lanço nao podera ser Infer�or
arrematante, se desejado, mediante a avallaçao efetuada, s�n�o que, nao

acompanhamento de Oftcial de Justiça, oco;rendo a v�nda ou adJudlcaçao .nesta,
VICENTE ALVES PEREIRA NETO sera levado a segunda oportunidade,
Leiloeiro Público Oficia! e Rural' conforme data e horário supra, onde haverá
devidamente autorizado peta Exmo. Sr. Dr: a alienação a quem ��is ofertar (�rt. 686, VI,
GUSTAVO SCHWINGEL Juiz de Direito da CPC), desde que nao a preço VII (art. 692,
2a Vara Cível e Exec�ções Fiscais da CPC). Os honorários do Leiloeiro na razão
Comarca de Guaramirim-SC venderá em de 5% (cinco por cento) correrão por conta
Praça/Leilão, na forma da Lei, em dia, hora e do comprador, remit:nte ou adjudj�n}e em

local supracitados, os bens penhorados nos ca�o .de �rremataçao: acordo/remíção ou

processos, a seguir: adJudlcaçao, respectrvamente, conforme
1- Processo: 026.12.001675-9 (0001675- competente Portaria expedida por esta

57.2012.8.24.0026) C?m�rca. �n!ormações com o Leiloeiro
Exeqüente: Jurandir José Ferrari Publico OfiCiai e Rural VICENTE ALVES
Executado: Com. e Transp.Prudente Ltda. �EREIRA �ETO, fone/fax (47) 3026-6900,
Bem: Terreno contendo a área de site t e-mail, com endereço na Rua )0j de
6.46800m2 Rua Munícipal sem nome Novembro, 4315- sl. 109/111 - Centro
taterai Rua' Marechal Castelo Branco, n� Comercial Expoville, Glória - Joinvitte-SC.
cidade de Schroeder-SC fazendo frente Ex:mo. Sr. Dr. GUSTAVO SCHWINGEL,
com o lado par da rua Mu�icipal sem nome Juiz de Direito da 2a Vara Cível e Execuções

Fiscais da ComarcadeGuaramirim-SC.

EDITAL DE PRAÇA/lEILÃO
COMARCA DE GUARAMI,RIM

23 VARA CíVEL

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internet no endereço www.cmjs.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 03 de dezembro de 2012.

CÂMARA DE
VEREADORES
Ol J HAnU,( 00 Su.,

_
ED ITA L

PREGA0 PRESENCIAL N° 09/2012

TIPO: menor preço POR LOTE

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, softwares e
licenças, bem como a contratação de empresa para instalação de
softwares e migração da estrutura física, na sede da Câmara em
conformidade com as especificações dos Anexos deste Edital.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e
Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às
09:00 horas do dia 17 de dezembro de 2012, na recepção da
Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, sito na Avenida Getúlio Vargas,
621, bairro: Centro .

O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 09:30
horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Câmara Municipal.
Orçamento estimado para aquisição: R$ 403.826,19 (quatrocentos
e três mil oitocentos e vinte e seis reais e dezenove centavos).

Francisco Valdecir Alves
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Campeonato Catarinense
A equipe do Juventus para 2013

.

Tricolor apresentou
parte da equipe que
disputará a Primeira
Divisão ano que vem

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus deu a largada no

Campeonato Catarinense
de 2013 ao apresentar grande
parte do elenco que representa
rá a equipe nesta volta à elite do
futebol de Santa Catarina. Em
evento que tomou o salão so

cial do estádio João Marcatto na

noite de ontem, os torcedores
puderam conhecer vinte atletas
do grupo que inicia hoje a pre
paração ao campeonato.

Dos nomes anteriormen
te anunciados, não puderam
comparecer o atacante Marcelo

Quilder, o lateral Paulinho e o

meio Geninho, que aportam em

Jaraguá do Sul ainda nesta se

mana. Também foram apresen
tados o goleiro Marcelo Konell

(ex-Iaraguá), o volante Diogo
(da base) e o meiaMazinho (ex
-Guarani/RS), que não haviam
sido anunciados antes.

O evento iniciou com a ben

ção do Padre Diomar Romaniv,
pároco da Igreja Matriz São Se
bastião, de onde o clube se origi
nou. Na sequência, foram anun

ciados os apoios da Kaiapós
(material esportivo), da Tronic

(calçados), da Artefixa (publici
dade) e da Di:xxye (licenciamen
tos). A novidade ficou por conta
do anúncio do Iuve Shop, uma
loja temática que deve ser inau

gurada em breve.
Os novos uniformes, já com

o patrocínio daMetalnox, foram
apresentados por modelos. A

Kaiapós também criou uma ca

misa comemorativa, que nesta

temporada remete a um das pri
meiras utilizadas pelo Juventus,
quadriculada.

Em seus discursos, o presi
dente Ierri Luft, o vice-presiden
te da FCF (Rogério Tomazelli) e

o técnico Pingo fizeram questão
de enaltecer a importância do
clube para a cidade, convocan
do os torcedores e o empresa
riado a apoiarem o projeto para
o próximo ano, quando o foco
será a busca de uma vaga na Sé
rie D do Campeonato Brasileiro.

Wanderson Silveira Gomes
Apelido: Wanderson

Idade: 25 anos

Goleiro

Mauricio Kozlinski
Apelido: Mauricio
Idade: 21 anos

Goleiro

Rafael Faria Peixoto

Apelido: Peixoto
Idade: 28 anos

Zagueiro

Charles Luis Reiter

Apelido: Charles
Idade: 24 anos

Zagueiro

Fábio Alexandre Tomelin
Apelido: Fabinho
Idade: 18 anos

Zagueiro

Rodrigo Oberdan Paganelli
Apelido: Paganelli
Idade: 24 anos

Zagueiro

Marcelo Augusto Konell

Apelido: Konell
Idade: 20 anos

Goleiro

Michel da Silva Barros

Apelido: Michel
Idade: 1 8 anos

Lateral

.,

William Cordeiro Melo

Apelido: William
Idade: 19 anos

Lateral

Rodrigo Crasso Cordeiro
Apelido: Crasso
Idade: 25 anos

Lateral

Anderson de Oliveira
Apelido: Anderson Pedra

Idade: 26 anos

Volante

Mauro Emmanuel Cardoso Santos
Apelido: Mauro
Idade: 23 anos

Volante

Evandro de Lima Rosa

Apelido: Evandro
Idade: 28 anos

Volante

Max Willian Ossak Teodoro Outra

Apelido: Max
Idade: 27 anos

Meia

Adalgiso Araújo da Cunha
Apelido: Giso
Idade: 23 onos

Meia

Diogo Ferreira Dias

Apelido: Diogo
Idade: 1 7 anos

Volante

Lourival Gonçalves
Apelido: Lourival
Idade: 33 anos

Atacante

Willian Rudolf Hopfner
Apelido: Kiko
Idade: 21 anos

Atacante

Romero Olegário do Nascimento

Apelido: Romero
Idade: 21 anos

Atacante

Osmar dos Santos'
Apelido: Mazinho
Idade: 24 anos

Meia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tráfego pesado
Cuidados com a altura das cargas

Acidentes envolvendo
a rede de cabos revela
a importância de
fiscalizar as cargas que
trafegam na cidade

JARAGuÁ DO SUL

Diego Porcincula

No último final de semana, um

caminhão arrastou a fiação na

região central da cidade e deixou par
te do bairro sem luz. O veículo saía de
ummaterial de construção, na rua Ex
pedicionário João Zapella, e o baú de

J
cargas ficou nomesmo nível dos cabos
de telefonia, deslocando a rede de fios.

Por sorte ninguém se feriu e a

distribuição foi desligada na hora.
As equipes de trabalho permanece-.
ram por mais de oito horas no local
para restabelecer a energia e trocar
os postes por modelos maiores. Essa
não é a primeira vez que esse tipo de
ocorrência acontece. Em outubro a

,

mesma situação fui registrada com a

fiação na rua Bernardo Dornbusch.

Segundo o diretor de Trânsito e

Transportes da Prefeitura, Márcio Ro
berto Ribas, o incidente do sábado foi
uma fatalidade e não teve nada rela
cionado ao excesso de altura do cami
nhão. "O pátio do material de cons

trução foi recapeado, por isso, ficou
mais alto e omotorista não percebeu",
explicou. Ribas afirma que acidentes
como este podem acontecer pela falta
de atenção dos motoristas de cami
nhões mais altos. /lÉ preciso prestar
atenção na medida dos semáforos e

também dos fios", cobrou.
A responsabilidade pela instalação

dos cabos fica com as empresas que
operam os serviços na cidade.A comu
nicação com aCelesc acontece apenas
quando é preciso reforçar a estrutura
para receber a nova fiação.

Segundo o gerente regional da
concessionária, Luiz Melro, a respon
sabilidade por fiscalizar os cabos não
é da estatal, Em Jaraguá do Sul não
existem ações de fiscalização nesta

perspectiva, mas apenas em casos de
acidentes. AAgênciaNacional de Tele
comunicações (Anatel) foi procurada
pelo OCp, mas até o fechamento desta
edição ninguém se pronunciou.

SUSTO Caminhão arrastou fiação e poste chegou a entortar no Centro

Comunicação pode diminuir os ·incidentes
O contato prévio com a Celesc e com Dire

toria de Trânsito da Prefeitura pode diminuir os
casos de acidentes. Segundo o gerente regional
da Celesc, Luiz Melro, algumas empresas da re
gião já fazem este contato prévio para que a rede

seja erguida e evite transtornos para a concessio
nária e empresas. "Isso é fundamental para que
nenhum cabo energizado seja rompido, pois
poderia se tomar um acidente fatal", destacou.

Mas ele lembra que este trabalho deve ser feito

por profissionais e com cautela porque a rede

energizada oferece risco a todos.

Segundo o Ministério dos Transportes, estes
veículos podem realizar o trabalho de transpor
te acima da altura permitida, que no perímetro
urbano � de 4,40metros, mas com escolta e com

-

autorizações prévias. No caso de sábado, o segu
ro da transportadora vai arcar com os prejuízos.

15% de desconto á vista ou em até vezes
\

NNft ftNNft
b o u t i q u e

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 463
www.donnaanna.com.br
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