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Torcidapor
um novo talento

ONOVOGAME

DOBATMAN
Batman: Arkham

City será lançado
no dia 18 de

outubro para PC,
PS3 e Wii U. Jogo é
a sequência direta
do jogo Batman
Arkham Asylum.
PETTER GOMES

Página 16

Henrique Lemes, de
Guaramirim, solta a voz nesta

terça - feira para garantir vaga na
grande final do programa Ídolos.

MIX

www.ocorreiodopovo.com.br

Iniciado há exatamente uma semana, durante grande parte do dia de hoje, de- Prefeituras acompanhem as pessoas que
inverno fez os termômetros despenca-vida à chegada de umamassa de ar frio. estejam expostas ao frio. Em Guarami

rem no Vale do Itapocu. Na manhã de A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu rim, o mau tempo que predominou no
ontem, temperatura chegou aos 3°C e a alerta recomendando que as defesas ci - sábado e domingo causou prejuízos e

previsão é de que o frio continue intenso vis municipais e os serviços sociais das deixoumoradores apreensivos. Página 7
.
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Com o grande volume de chuvas que caiu na região no 6m de semana, ummuro de$lbou sobre a parede .de um
, quarto no bairro Caixa d' ÁgQa, emGuaramirim. Um casal que donnia na residência não foi atingido por pOuco

Interior sofre
cada vezmais
com os furtos
FALTA DE EFETIVO DA POLíCIA
Militar prejudica rondas nos
locaismais afastados. Hoje,
Iaraguá tem 150 PMs, mas
o ideal seria pelo menos
280, segundo levantamento
realizado pelaOnu. Página 20

Saneamento
básico é tenta
de audiência

Untaajudapara Região começa
formalizaros a oficializar os

profissionais líderes do PSD
RIMEI E CO O PARA

a criação de um plano
municipal aconteceu ontem
à noite, na Igreja Católica de
Santa Luzia. Iniciativa tem

O objetivo dê obter recursos
federais. Página 4

SEMANA DO MPREENDEDOR

Individual, promovida pelo
Sebrae, segue até o próximo
sábado. Em Iaraguá do Sul,
atendimento aos interessados
acontecenaPraçaÂngelo
Piazera. Página 17

EM GUARAMIRIM, SCHROEDER
e Corupá, nova sigla já tem
presidente. Em Iaraguá,
os nomes devem ser

anunciados nos próximos
dias pela prefeita Cecília
Konell. Página 6

Câmara
deve decidir
na quinta
feira se

aumenta

ou não o

número de
vereadores.

Página 5

PATRICIA
MORAES

DESDE 1919

DIVULGAÇa"O

Jaraguaense
fatura título
pela 14ªvez
ALESSANDER LENZI FOI

novamente campeão do
Campeonato Brasileiro
de Iet Skina categoria
Freestyle.Competição
reuniupilotos de sete
Estadosno fim de semana
Página 21

Escola Lauro
Zímmermann
volta às aulas
SEG

Ronaldo Guerra, 70% dos
alunos compareceram ontem.

4,:

Agora, a preocupação se volta -

à reposição dos 63 dias do
ano letivo perdidos na
instituição. Página 4
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PONTO DE VISTA

O LADO ESCURO DA
ECONOMIA LIBERAL

No entànto, a civilização entrou no terceiro milênio des
cobrindo que o processo neoliberal tanto alardeado, não
passara de um despotismo estrutural que reproduz a tradi

ção ideológica do liberalismo econômico do século 19, que
sempre tentou impor as forças irresistíveis do mercado so

bre a soberania política das nações. A prova reside na onda
de corrupção que atingiram os Estados a partir da década
de 90, que coincide com a aplicação de uma estratégia ne
oliberal - estreito noivado entre os delinquentes públicos e

a globalização - que causaram uma violenta concentração
de renda por parte de grandes grupos privados, não muito
longe das organizações criminosas.

A criminalidade que se aprofundou no

tecido social constituiu-se numa teia de vín-
'

.culos complexos entre as elites financeiras, .

políticos corruptos, traficantes de drogas e

quadrilhas de delinquentes internacionais. A
. ampla rede de parasitismomundial numa es
cala jamais vista na história da humanidade é
a hospedeira de seres monstruosos incapazes
de qualquer ato civilizado. No leste europeu e
na antigaUnião Soviética, a entrada desenfre
ada na economia de mercado provocou uma
intensa decomposição cultural que propiciou

T embro-me do famoso guru da empresa de consultoria
LMcKinsey, Kenichi Ohmae, quando afirmou, nos fi
nais dos anos 90 que "Os estados-nações converteram-se
em unidades de operações artificiais, inviáveis mesmo

em uma economia mundial", ao tempo em que num

ufanismo quase religioso sentenciava e enviava para a

lixeira da história as identidades nacionais, sepultadas
por uma nova era utilitarista e sem ideologias. Nessa
oportunidade, o próprio Peter Drucker diria no seu li
vro "A Sociedade Pós-Capitalista", que a obsolescência
do Estado significava um novo mundo sem crenças cole
tivas e baseado na economia global de mercado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO BENDITO FRUTO ( GRUPO DE

ESTUDO E APOIO .A ADOÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL E.REGIÃO)
Bendito Fruto - Grupo de Estudo e Apoio a Adoção de Jaraguá do Sul

e Região CNPJ 05.341.58010001-02, pelo presente edital, convoca os

participantes do mesmo para comparecerem em Assembléia Geral

Extraordinária, a ser realizada na Sala de Reuniões do Setor dos Con

selhos Municipais, sito à Rua: Walter Marquardt, nO 1111 - Rio Molha
\

- na cidade de Jaraguá do Sul - SC, no dia 19/07/2011, das 18:00 às

19:00hs, para realização de eleição de nova diretoria, para o exercício

2011 a 2013.

Jaraguá do Sul, 28 de Junho de 2011

ALEXANDRE MARCARINI, CPF n° 038.311.709-75, re
sidente na Rua Frederico Todt, n° 295, Jaraguá do Sul/

SC, DECLARA para os devidos fins d� direito que per
deu 03 blocos de notas de serviço, numeração 000148

a 000250, da empresa Marcatur Transporte e Turismo,
CNPJ n° 06.255.503/0001-94, sendo uma parte de um

bloco utilizado e as demais notas sem utili�ação, confor
me boletim de ocorrência reqistrado em 22 de junho de

2011 na Delegacia da comarca de Jaraguá do Su/SC.

'm- j ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER
- SC Caixa Postal 01- Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191 e-mail: licitacao@

I
'

,} schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
�ic.t!B���(�:
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETiÇÃO - MODALIDADE CONCORRÊNCIA
N. 02/2011- PMS PROCESSO LlCITATÓRIO N. 82/2011- PMS

O Prefeito Municipal em exercício no uso de suas atribuições
torna público, para conhecimento dos interessados através da Comissão de

Licitações, informa que a Sessão Pública para recebimento e abertura dos

envelopes e abertura da licitação, realizada em 27 de junho de 2011, na
Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, localizado no piso
térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Marechal
Castelo Branco n°. 3201, Centro, SChroederjSC, credenciamento e entrega

.

dos envelopes até: às 08h45mim e Abertura do processo: às 09h, para
Seleção de proposta mais vantajosa, visando a permissão de uso, de espaço
para exploração de copa e cozinha no Ginásio Municipal de Esportes Alfredo
Passold, localizado na Rua Paulo Jahn, Centro, na cidade de Schroeder/
SC, contendo os seguintes espaços: Bar, 29,76 m2, balcão de atendimento,
Cozinha com 15 m2 e área de circulação de 14,79 m2 e depósito de 8,64 m2,
totalizando uma área de 68,19m2, com a meta de atender aos usuários do

espaço permitido, no qual a permissionária deverá explorar a atividade de

lanchonete, fornecendo refeições, lanches, bebidas e similares, parte inte

grante no instrumento convocatório, foi declarada DESERTA, uma vez que não
acudiram interessados à presente licitação.

O Prefeito Municipal em exercício comunica aos interessados que a

nova Sessão de Abertura da Tomada de Preço n°. 02/2011-PMS, realizar-se-á
em 28 de julho de 2011, na Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor de
Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal,
localizado na Rua Marechal Castelo Branco, n°. 3201, Centro, Schroeder/SC,
credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min e Abertura do

processo: ás 09h.
A íntegra do Edital, bem corno mais informações poderão ser

obtidas no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto
ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e

das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licita

cao@schroeder.sc.gov.br. Schroeder, 27 de junho de 2011. Luis Aparício
'Ribas' PrefeitoMunicl iàlérn 'exercício

c, . ..

a expansão da criminalidade. Por outro lado, em menos de
. uma década, o complexo urbano dos países latino-ameri
canos passou a ser um território ocupado por criminosos
tão devastadores como as antigas ditaduras militares, onde
grandes contingentes da população mais carente transfor
maram o crime num modo de sobrevivência, enquanto os

grupos mais poderosos usavam as artimanhas do roubo
institucionalizado namais gritante impunidade.

Segundo um relatório da ONU de 2009, as atividades
criminosas das redes mafiosas mundiais produziram uma

renda anual de um trilhão de dólares,.produto de narco

tráfico, tráfico de armas, prostituição, jogo clandestino e

contrabando em escala infinita. No entanto, se somarmos a
esta assustadora estatística os próprios negócios legais que
servem para realizar lavagem de dinheiro ilícito, chega-se a

I· .'

valores em torno de quatro trilhões de dólares, o que signifi-
ca aproximadamente 13% do Produto Mundial Bruto.

Enquanto milhões de seres humanos continuam espe
rando pelas promessas da "emancipação social" de Peter
Drucker ou de Francis Fukuyama, um novo panorama co

meça a se esboçar na sombra autoritária do sistema finan
ceiro global, que é a descoberta de seu viés criminoso, e que
precisa ser combatido de forma honesta pelas novas gera-

. ções de políticos comprometidos com a justiça social.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 23 Vara Cível

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300,
Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br

Juíza Substituta: Francielli Stadtlober Borges Agacci
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Declaratória nO 036.10.002601-5

Autor: Urbano Agroindustrial Ltda
Réu: Lotus Transportes de Cargas e Logística Ltda. e outro

Citando(a)(s): Lotus Transportes de Cargas e Logística Ltda., Avenida Gover
nador Raul barbosa, 900, Loja 04, São João do Tauapé - CEP 60.850-665,
Fortaleza-CE.

'

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente
em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Di

reito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para
responder(em) à ação, querendo, em 15 dias, contados do transcurso do prazo
deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada à ação no prazo mar

cado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor

na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhe
cimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na

forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 30 de maio de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
RETIFICAÇÃO DO CONCORRÊNCIA PÚBLlCAL N° 55/2011 .

A Prefeitura Municipal de Guaramirim,(SC), torna público para conhecimento dos
interessados a RETIFICAÇÃO ao Edital de Concorrência Pública n", 55/2011

que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para execução da
obra de pavimentação, drenagem pluvial e urbanização da �ua 28 de agosto.
Onde lê-se:

'

b) a boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e grau de endividamento que de
verão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das

seguintes fórmulas
Leia-se:

b) a boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) que deverão apresentar o valor míni
mo igual a 1 (um), o índice para o grau de endividamento deverá apresentar o valor
menor ou igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
Sendo assim, a data de abertura da licitação será no mesmo dia, local e horário dis

posto no edital de Licitação, mantendo inalteradas as demais cláusulas do Edital.
A alteração constante no Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no

seguinte endereço e horário: Rua 28 deAgosto, 2042, nos dias úteis de segunda
à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47)
3373-0247, ou via internet no endereço www.guaramirim.sc.gov.br.
GUARAMIRIM (SC), 27/06/2011.

NILSON BYLAARDT
PREFEITO .IVIU�,IÇ.IPAL, . - � '.'

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 24/6 Mario Zanella

com idade de 76 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 25/6 ás 16h
saindo o féretro da Capela Mortuária
da Vila Lenzi, seguindo após para o

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 25/6 Hilberto Man

ske com idade de 81 anos, o sepulta-
.

menta foi realizado dia 26/6 ás 15h

saindo o féretro da Capela Mortuária
Maria Leier, seguindo após para o

Cemitério de Três Rios do Norte.

• Faleceu no dia 26/6 Nilton Fuzão

com idade de 74 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 27/6 ás 10h
saindo o féretro da Capela Mortuária

Maria Leier, seguindo após para o

Cemitério Municipal do Centro.

• Faleceu no dia 26/6 Marcia Ersch

ing Bloedorn com idade de 62 anos,

o sepultamento foi realizado dia

27/6 ás 16h saindo o féretro da Ca

pela Mortuária da Vila Lenzi, seguin
do após para o Cemitério Municipal
da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 26/6 Itamara Apa
recida Coelho com idade de 50 anos,
o sepultamento foi realizado dia

27/6 ás 15h saindo o féretro da Ca

pela Mortuária da Vila Lenzi, seguin
do após para o Cemitério Municipal
da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 27/6 Hilda Kan

zler Stueber com idade de 91 anos,

o sepultamento será realizado hoje
ás 10h saindo o féretro da Capela
Mortuária Maria Leier, seguindo
após para o Cemitério Municipal do
Centro.
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afigurou relevante pela lembrança
que me propôs. Diz assim a tal frase:
- "Somente a mudança, a transfor

mação vai lhe dar paz".
Li, reli, sublinhei, recortei, guar

dei e não me tem adiantado de nada
a frase. Claro que você sabe que não

é o nosso eu racional que nos inco

moda, mas o estúpido eu irracional,
isto é, o das emoções.

Racionalmente qualquer um de
nós sabe o que fazer, como fazer,
mas o emocional nos empurra para
o abismo. É muito fácil dizer que se

mudarmos os óculos com os quais
vemos a vida, a vida em si mesma
será outra para nós. Muito fácil. Eu

quero ver mudar...
Diante dos grandes abalos pode

mos mudar, sim. Mas é melhor en
tão que fiquemos assim... grandes
abalos quase nunca nos vêm para o

bem. Melhor é dizer que o dia está
feio e fechar a janela. Engana-me
que eu gosto ...

Levantei cedo, fui à janela espiar
a vida que me esperava e dei de

cara com um dia muito feio, chuvo
so e um pouco frio. Imediatamente,
lembrei - me do que vivo dizendo aos

outros, o dia está na dele, eu é que o

vejo feio ...
E se eu estivesse acordando nama

nhã do dia seguinte ao de ter ganhado
na loteria, será que ainda assim acha
ria o dia feio?

E se estivesse saindo da cama da
lua-de-mel, será também que acha
ria o dia aborrecido? Ou será ainda

que o dia me iria parecer feio se es

tivesse para ir a um grande encontro,
"aquele" encontro?

Claro que não. As coisas "lá fora"
não são o que são, são o que nós fa
zemos delas. Credo, dizendo isso
fico rubro de vergonha de você.

E digo o que digo pensando
numa frase que na noite anterior eu
havia sublinhado e deixado sobre o

teclado, este teclado. A frase se me

ELE
Battisti, acusado de matar quatro na

Itália, é agora cidadão brasileiro pleno.
E é mais cidadão que você. Ele entra em

qualquer sala em Brasília com facilidade,
você não. Um acusado matador é mais
brasileiro que eu e você. Eu sou um otário
de verde-amarelo gritando pela "seleção';
sentado diante da tevê. Enquanto o Bat
tisti passeia no Rio: ..

JECA
Em algumas coisas, melhoramos. No

taste que este ano não houvefesta junina de
jeca Tatu no Palácio em Brasília? Graças a
Deus, não é, donaDilma? Imagine a senho
ra com dente preto e chapéu de palha... que
horror!

FRASE

.

Frase de um leitor da Folha: "Após os

65 anos, a vida só está começando...
"

Ah,
nada como as "maconhas"psicológicas do
me engana que eu gosto...

CHARGEDO LEITOR

MENTO DO NÚMERO
E VEREADORES!

DO

dadeiro "canibalismo ético e moral"
dentro da esfera públicamunicipal -

é urn ingrediente imprescindível nas
campanhas a vereador.

Se algum munícipe espera que
no futuro próximo o prefeito (a) ve
nha governar sem distribuição de

cargos comissionados e funções
gratificadas, benefícios impropria
mente associados a "barganha" para
aprovação de projetos enviados pelo
mesmo, junto a Câmara deVereado
res - se cabívelmera ilusão. Devemos
ser realistas, há muito mais implica
ções na proposta alçada do que so

nha a nossa vã filosofia.
A situação tende a se agravar, e

muito, na medida do agravamen
to da situação econômica.

Podemos ganhar sobrevida, pela
via do esclarecimento e fomento da

participação popular, manutenção
do número representativo de onze

e engajamento na campanha pelo
voto consciente.

Cidadãos e contribuintes me

dianamente informados
sobre a vida pública municipal
têm razões mais que suficientes

para estarem muito preocupados
quanto à proposta de aumento do
número de vereadores, num mu

nicípio onde a máquina pública é
tratada como patrimônio pessoal
dos grupos partidários, ora deten
tor da chefia do poder Executivo.

Nessa sutil e sagaz proposta,
reside a mesma lógica que se tem

perpetuado nos municípios brasilei
ros, além dos privilégios e benefícios

próprios, ter o poder de indicação via
"barganha" de "cabos eleitorais" para
urn cargo comissionado ou função
gratificada na administração muni

cipal. Trata-se de urna grande chan
ce de "amarrar" os contemplados e

servidores públicos respectivamente,
que tenderão retribuir com votos de

gratidão (?) no futuro.
Não por acaso, as indicações des

se naipe são historicamente as mais
covardes e motivadoras de ferrenhas

disputas na área de contenda, ver-

NÃO "AI se
MEXER DESSA·
CAMA?

•

,

Só SE fOR
c.oMOS

OUJ.os/1..

fausto Luiz Domingues,
teólogo e engenheiro civil

FALE CONOSCO

EDITORIAL

APRF (PolíciaRodoviária
Federal) registrou 12mortes
nas rodoviasfederaisdo
Estado noferiadão de
CorpusChristi:NoNortede
Santa Catarina.foram dois
óbitos no local, 49 colisões.
é 108 infrações:Em todo o

país,foram 1.374multas

aplicadas e267acidentes.
Mesmo com o trabalho
'ostens,it!odêfiscalizaçãa
realizado, alguns
motoristas insistiram
em cometeratitudes

imprudentes.Na região
.

NortedoEstado, um caso

deembriaguezao volante
resultou em detenção.Não
bastasse omau tempo e
o trânsito complicado,
comum da volta de um

feriadão.temgenteque
ainda (!;Cha que valeà pena
arriScaraprópria oida e ti

'
'

\1,

dos outros ingerindo bebida
alcoólica antes dedirigir.
Um desrespeito não sóà
lei - quepreuêmulta deR$
957, 70,mais recolhimento
da�arti:ira dehabilitaçãó e::·
do veículo - mas também a

todosaquelesque obedecem
, . �

as normas necessanaspara
um trânsito seguro.

II'l1l1tes de sair de
casâ,"'eOlbreimlse que

',� I

poucos segun40s '

de distração ou
atitudes impensadas
po.deDl resultar em
a.rr�pendimentos
pá ela a vida" ..

,

A estatística daPRFnão
contabiliza as pessoas que
faleceram nos hospitais,
vítimas da imprudência
nas estradas. Se estes

nümeiosfizessemparte
do balanço, teríamos
noção do realmassacre
queas rodovias brasileiras

representam.Por isso, antes
desairde casa, lembre
seque .poucossegundos
dedistração ou atitudes
impensadaspodem resultar
em arrependimentos
para toda a vida.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' Editora-chefe: Daiane Zanghelini' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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, • 'l .. I
�

• �

:: 'I " • , ,.. '!: ' f I , I �

I t
, "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



LAURO ZIMMERMANN

Alunos tememperda do ano letivo
MARCELE GOUCHE

Dos 41 professores,
20 voltaram ao

trabalho ontem,
mas reposição das
aulas permanece
sem definição

balho tem uma razão: evitar que o

ano letivo seja perdido. No início
deste ano, a escola foi interditada
duas vezes pelaVigílância Sanitária
do município por oferecer riscos
aos alunos. Foram 26 dias de inter

dição que, somados à paralisação
em função da greve, iniciada há 40

dias, somam mais de dois meses

sem aula. O diretor informa que o

calendário de reposição das aulas só
será definido pelo Estado após o fim
da greve. "Nós estamos fechando o

segundo bimestre", diz.
.

Mãe de dois filhos que estudam
na rede estadual, a zeladora Mari
nilda Grabas teme que eles percam
o ano. O filho mais velho, Marcos,
12 anos, está na 6a série e frequenta
a Escola Lauro Zimmerman. Omais
novo estuda na 5a série do Colégio
Almirante Tamandaré e continua
em casa, sem aula.Marcos, que vol
tou à escola ontem, disse que está

preocupado e commedo de ter que
repetir a 6a série. "Em casaaproveitei
para brincar com meu irmão, mas
eu fico preocupado com as aulas",
diz o aluno, que nunca reprovou.

A presidente da APP (Associa
ção de Pais e Professores) da Lauro
Zimmermann, Maria Inês dos San

tos, disse ser favorável à greve, mas
acredita que pelo tempo em que a

unidade ficou interditada no início
do ano, não deveria ter aderido à

paralisação. "Ienho uma filha no

último ano, se preparando pra fazer
vestibular. Na mesma situação que
ela estão muitos outros alunos. Fica
todo mundo perdido, sem saber o

que vai acontecer", diz.

GUARAMIRIM

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Mesmo sem previsão para
o fim da greve do magis

tério estadual, metade dos pro
fessores que lecionam na Escola
Lauro Zimmermann voltou ao

trabalho ontem, atendendo ao

pedido do diretor da unidade,
Ronaldo Guerra. Segundo a SDR

(Secretaria de Desenvolvimento

Regional), a escola possui em seu

quadro 41 professores e 20 re

tornaram às atividades,· a maio
ria deles ACTs (Admitidos em

Caráter Temporário). De acordo
com Guerra, dos 550 alunos que
frequentam os turnos da manhã
e tarde, quase 70% assistiram às

.

.

aulas nesta segunda-feira.
A volta dos professores ao tra-

Relorma
Marcos voltou a estudar ontem e diz que

está commedo de repetir a 6a série
O secretário do Desenvolvi

mento Regional, Lia Tironi, con
firmou o início das obras de refor
ma e ampliação da Escola Lauro
Zimmermann até o final de julho.
O local passará por uma reforma

completa, a quadra será transfor
mada em ginásio e cinco novas

salas de aula serão contruídas. O
investimento total será de R$ 1,45
milhão. A APP acredita que, com
as obras, os alunos deverão perder
mais alguns dias de aula.

MPs serão arquivadas
Em reunião de líderes, que terminouno início danoite desta segunda
feira, os deputados estaduais decidiram que as duasMedidas Provisórias

(188 e 189), enviadas pelo governo para conceder o piso salarial nacional
dos professores aomagistério catarínense, serão arquivadas. A 188

na sessão desta terça-feira daComissão de Constituição e Justiça,
. e a 189 na próxima semana, com o mesmo encaminhamento. Os
líderes também decidiram que solicitarão ao governadorRaimundo
Colombo que envie um Projeto de Lei Complementarpara regular a
concessão do piso nacional aos professores do Estado .

Audiência pública debate o
saneamento básico da cidade
Foi realizada ontem à noite na

Igreja Católica de Santa Luzia, a pri
meira de sete audiências públicas
que vão tratar da elaboração do Pla-

. no Municipal de Saneamento Bási
co para Jaraguá do Sul. O presidente
da Fujama (Fundação Jaraguaense
de Meio Ambiente), Cesar Rocha,
explica que as audiências públicas
são parte inicial de um processo
que visa a atender a lei federal de
2007 que estabelece que todos os

municípios brasileiros devem ter

seu plano de saneamento básico. A

partir de 2014, este plano será con

dição para que as cidades recebam
recursos federais para a área.

(� participação da comunidade
vai nos auxiliar amapearproblemas
na área de saneamento e com isto
definir um plano participativo para
resolver estas questões", destacou.A

meta é que o projeto esteja conclu
ído até o final de ano, quando será
encaminhado à Câmara de Verea

dores para que se tome lei.
O presidente da Associação de

Moradores do Santa Luzia, Vilmar
Delagnolo, presente na reunião, in
formou que o bairro, onde moram

cerca de 2.600 pessoas sofre com a

falta de esgoto tratado. "Muitos des
pejam diretamente nos rios. Não te
mos rede de tratamento e é comum
se ver esgoto a céu aberto", diz.

Hoje o encontro é naEscolaMa
chado de Assis (João Pessoa), ama
nhã é na Igreja Nossa Senhora do
Rosário (Nereu) e quinta é na Igreja
Luterana Cristo Salvador (Barra do
Rio Cerro); dia4 é no Caic (São Luís),
dia 5 na EscolaAna Nagel (Chico de

Paulo) e dia 6 na EscolaWaldemar
Schmitz (Ilha da Figueira).

MARCELE GOUCHE

Pt Câmara de Vereadores esclarece a população de Jaraquá do Sul que a

alteração do número de vereadores para a próxima legislatura não se trata

de uma iniciativa 'desta Casa de Leis. Trata-se, sim, de uma necessidade de

adeqüar a Lei Orgânica do Municípi.o,'à' Constituição Federal.
,

, Iii!, , ',! ,J II
r I

"" J ,

Hoje, a nossa Lei Orgânica está em desacordo com a Constituição Federal

no que se refere a composição da Câmara de Vereadores. A partir de uma

alteração aprovada. peloCongresso Nacional em 2009, a mesma determinou

o nÚrJ,Jero máximo de cadeiras por faixas populaclonajs, a de Jaraguá, do
',,.,' "li>

J
't,

Sul abranqida na faixa de 120 a 160 mil habitantes.

Neste sentido, faz-se necessária a devida revisão, respeitadas as questões
de cónveniência e oportunidades, inerentes à representatividade política

, dos membros desta Gasa.

CÂMARA DE
VEREADORES
DEJARAGUÁDO.sUL

Primeiro encontro aconteceu ontem à

noite, na Igreja Católica de SaIita Luzia
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Votação deve ser mesmo quinta-Ieira
A tentativa do presidente da Câmara,
JaimeNegherbon (PMDB), de reunir
os vereadores para buscar consenso e

engavetar a emenda que propõe que a
Casa tenha 15 cadeiras a partir de 2013,
não deve ter sucesso. Pelo menos este
era o entendimento até o final da tarde
de ontem. A questão já se transformou
em queda de braço para muitos. Não
só entre os que são contra e a favor,
mas também há os que defendem
que o Legislativo precisa mostrar sua
independência, aprovando amatéria.

Interpretam as manifestações contrárias
àmudança como interferência, não como
um exercício de democracia.
A iniciativa de chamar os parlamentares
para encontro só terá êxito se a derrota
dos que defendem a mudança se tornar

iminente. Mesmo assim, ainda é dúvida.

Jean Leutprecht (PC do B), por exemplo,
é contra. Ele defende que a questão vá à

pauta e que cada um revele seu voto sem

medo do prejuízo eleitoral.
Por enquanto, a decisão está nas mãos
deJosé deÁvila (DEM), poisJaime

Negherbon,AdemarPossamai (DEM) e
AmarildoSarti (PV) já anunciaram que
votam favoráveis à manutenção das
1 J vagas. Com quatro votos contrários
ao aumento, a emenda é rejeitada. Se o
previsto acontecer,Jaime quer colocar logo
em seguida, também na noite de quinta
feira, em segunda votação a emenda
que estipula em 19 o número de vagas,
o textofoi aprovado em primeiro turno
ainda em março, desde lá a decisão vem
sendo postergada, com prejuízo ainda
incalculável para imagem do Legislativo.

Cotado
o vereador Jean Leutprecht (PC
doB) deve ir a Florianópolis
nesta sexta-feira. Tem encontro

com lideranças do partido sobre
a possibilidade de assumir um

cargo em Brasília ..A decisão deve
sair na primeira quinzena de
julho, as chances são grandes.
No caso de Jean se licenciar da
Câmara, quem assume a vaga
dele é Jair Pedri (PSB).

No aquecimento
Devoltaa Jaraguádepois
depassarUIll3.semanano

Uruguai,Dieter Janssen ficou
sabendodadeclaração dada
ementrevistapor IvoKonell

,aoOCorreio doPovo, no dia
18 de junho, de que ele seria
ovice idealparaCecília.Sem
entrarem polêmica,mas
marcando posição,Dieterdiz
queapossibilidadenãoexiste,
jáque tem sido cobrado até
mesmo pelo eleitorado para
que se apresenteem2012 com
tunapropostade renovação da
maneira de se fazer e sepensar
política.Praticamente sem
rejeição,o empresário tem
dedícadoboaparte do tempo
paramontaruma aliança
robusta, alémde elaborarum

projeto para omunícípío,

o me hor plano de s úde é vIver

O sequndo melhor e Unimed.

MARCELE GOUCHE
I _nJl11iJlIlOImOlllIIIl1W1IllllI1lllIDII/P1!11IiJI,qifll/IRIl11I1II__m__'Q1IIIIIIIJ/I_'lllJIIJIIIIBJII1I1I_

tá nas mãos de José se esquívou afirmando que não
de Ávila a aprovação s; estava pensando no assunto.

u rejeição da emenda ,

..

Mas, em'reunião corri a prefeita
ue prevê que a Câ- CecíliaKonell e com o secretário

mara tenha 15 vagas napróxima de Administração, Ivo Konell, o
legislatura. Ontem, questiona- vereador teria se comprometida, I

do sobre seu voto, o vereador avotar contra o aumeto.

Ainda o sigilo
"Quem contrata a reforma de um banheiro não diz ao mestre de
obras quanto pretende gastar. Primeiro pergunta quanto ele quer
cobrar",Do colunista da Folha de São Paulo, Elia Gaspari, que
defende o sigilo do pré-orçamento das obras da Copa, mas critica a

maneira como amedida foi divulgada pelo governo federal. Segundo
ele, mecanismo parecido conseguiu baratear em 30% a compra de
merenda escolar em São Paulo.

Resumo
o deputado estadual Carlos Chiodini (PMDB) faz um resumo

do seumandado durante almoço da Câmara de Dirigentes
'Lojistas,nesta quarta-feira no Baependi, I, 'I f,

EduGac;ão
AvereadoraNatáliaPetry (PSB)
deve apresentarna noite de hoje
uma indicação para que o Executivo
cumpraa lei que prevê que l/3 da carga
horãriados professores seja dedicada
parapreparação de aula e correção
de trabalhos e provas.Segundo o
secretário deEducação,Silvio Celeste, o
lnunicip,io já, vem debatendo a questão
e estudando os Impactos que amedida
trará. São cerca de 1.300 professores na
red t:" }'I7lt 111(1 ; f�; '�

..

)'), �
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Laranja
Diogo Iunckes (PR) acredita que Mateus
Safanelli (PMDB) tenha sido usado pelo
prefeito Nilson Bylaardt (PMDB). Para o
relator da CI, Safanelli não teria recursos e

nem interesse .em pagar uma advogada do
próprio bolso para barrar a investigação
em torno do patrimônio público.

CI do ônibus
o advogado da Câmara de

.

Vereadores de Guaramirim,
Paulo Narte, deve apresentar
esta semana à juízaAnna Suszek
os argumentos de defesa da
Comissão de Inquérito, que
investigou o sumiço de um ônibus
do município. A juíza concedeu
liminar na semana passada
suspendendo os trabalhos da CI

por 60 dias, a pedido do vereador
Mateus Safanelli (PMDB). Natre
também deve solicitar uma
audiência com os integrantes

'

da comissão. Diogo Iunckes
afirma que pretende entregar o
relatório final à juíza para que
ela compreenda os motivos que
fazem o governo querer impedir
que o texto se torne público.

Deixando o PV

Funcionalismo
o prefeito de Massaranduba,
Mario Fernando Reinke

(PSDB), implantou o

aUXI1io alimentação para os

servidores municipais. É a

primeira vez que eles vão
receber este beneficio. Quem
trabalha de 10 a 20 horas

por semana receberá R$ 3,5
,por dia, já os funcionários
com carga de 21 a 40 horas
semanais ganharão R$ 7

para se alimentar. Quanto ao

reajuste salarial, a Prefeitura
cobrirá apenas as perdas
inflacionárias, com 6,45%

\

pelo índice do INPC, de junho
de 2010 amaio de 2011. A

proposta deve ir à votação na
Câmara 'esta semana.

Dois anos depois de trocar o PT pelo P\T, a ex-senadoraMarina Silva
deve anunciar hoje sua saída do PartidoVerde. Desgastada pelas
divergências com a executiva nacional do partido, a ex-candidata à
presidência deve falar em nome de um grupo de aliados, entre eles o

empresário Guilherme Leal, que foi seu vice na chapa à Presidência
da República. Eles devem retomar o Movimento Brasil Sustentável, de
onde pretendem fazer a articulação política para 2014.

Manifestação
Entidades representativas e estudantes prometem manifestação
pacífica e inteligente em frente à Câmara nesta quinta-feira. Vão apelar
ao bom senso dos vereadores para que rejeitem o aumento de vagas.
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Comissões começam
a ter forma na região
Em Guaramirim,
Schroeder e Corupá,
novo partido já tem
presidente provisório
JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Oprocurador do PSD de Santa Catari

na, Nelson Serpa, estabeleceu o dia
9 de julho como prazo final para que os

democratas jaraguaenses oficializem os

nomes dos líderes que vão comandar a
nova sigla no município. Ele falou on

tem por telefone com a prefeita Cecília

Konell, que estava acompanhada do se

cretário de Administração, Ivo Konell,
do ex-presidente do DEM, Carione Pava

nello, e do vereador José Ozório de Ávila,
o Zé da Farmácia. Paralelo a isso, Gua
ramirim, Schroeder, Corupá e Massa

randuba começam a formar as comissões

provisórias a partir desta semana.
Cecília também conversou ontem in

dividualmente com os interessados em

assumir os cargos de presidente e vice,
secretário geral, primeiro e segundo te

soureiro da sigla. Porém, ela anunciará os

nomes depois de conversar com o goveri_
nadar Raimundo Colombo, em reunião

prevista para os próximos dias. Ao todo,
13 integrantes devem compor o grupo,
que terá validade até o registro oficial do

partido junto ao Tribunal Superior Eleito
ral. Depois serão formadas as executivas

municipais, com cinco representantes, e

os diretórios, que deverão ser compostos
por 45 integrantes, no mínimo.

Em Guaramirim, o presidente da
comissão provisória do PSD será José
Dequech Neto (irmão do presidente da

Associação Empresarial dé Guaramirim,
Carlos Hugo Dequech). Lauro Frõhli

eh, presidente destituído do DEM, terá
o cargo de vice, pois pretende se dedi
car mais a .pré-candidatura à Prefeitura.
"Fica difícil administrar duas funções
importantes ao mesmo tempo", diz. O
anúncio dos demais nomes sai esta se

mana, e em seguida serão encaminha
dos aos responsáveis pela criação do

partido em Santa Catarina.
Em Massaranduba, o diretor da Câ

mara, Almir, Preyisani, ficará com o

comando da comissão, e os demais
membros serão definidos junto com as

lideranças políticas nos próximos dias.
O mesmo vale para Corupá, onde o ve

reador Marcelo Ferreira Gonçalves (que
vai deixar o PSDB) será o presidente do

grupo provisório. Também presidente
destituído do DEM, Valmor Pianezzer, .

será o líder da comissão provisória do
PSD em Schroeder.' ,"', ,'""

Cecília se reunirá comColombo para falar sobre composição do PSD

FORMAÇÃO
As comissões

.' , .

,prOVISO�laS,
• Jaraguá do Sul
«: Indefinido

• Corupá
• Presidente:

/,

Marcelo Fen'1eira

Gonçalves (PSDB)
* Outros integrantes
serão definidos

• Massaranduba
* Integrantes serão
definidos nesta

semana

• Schroeder
• Presidente: Valmor
Pianezzer

* Demais nomes
serão anunciados
nos próximos dias

MP deve semanifestar sobre 294 assinaturas
PIERO RAGAZZI

"

.....
'

J.'.'".1_,

certidões já podem ser retiradas em

Guaramirim, na rua 28 de Agosto

A certidão das assinaturas
dos apoiadores da fundação do

PSD, da Zona 17, já pode ser re

tirada no Cartório Eleitoral de

Jaraguá do Sul. O juiz Edenildo
da Silva abriu o processo para
o Ministério Público se mani
festar sobre os 294 nomes que
não foram identificados com o

registro do caderno de votação
utilizado nas eleições de 2010.
Até agora, o processo ocorre

dentro do procedimento nor

mal, segundo o chefe do cartó

rio, Anderson Daniel Maser.
Em Guaramirim, a juíza Anna

(l Finke Suszek também liberou as

certidões dos 478 nomes regis
trados para apoiar a criação do
PSD nos municípios de Guara
mirim, Schroeder e Massarandu
ba. Portanto, os representantes
do novo partido já podem retirar
os atestados no cartório.

O chefe do Cartório 'Eleitoral
da Comarca de Guaramirim, He
ron Dias, explica que a juíza en
tendeu que não houve indício de
crime de falsidade 'ideológica. "A

não conferência das 106 assina
turas com o registro do caderno
de votação utilizado nas eleições
de 2010 se deu por falta de infor

mações como, por exemplo, o

número incompleto e incorreto
do título do eleitor", explicou.

Já o processo das 378 assina
turas da Zona 87 que apresenta
ram problema ainda deve passar
por investigação, conforme a

última atualização no site do Tri
bunal Superior Eleitoral. Carione
Pavanello, um dos organizadores
da criação do partido em Iara
guá, afirmou ontem que todos
os erros serão corrigidos, e que
as falhas existentes são questões
burocráticas de preenchimento
de dados dos eleitores, devido à

pressa do processo.
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Hoje deve ser o dia
mais frio deste ano

EDUARDOMONTECINO

Meteorologistas estimam
que massa de ar tenha
levado os termômetros

areqístrar 2°C durante
a madrugada e manhã

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

"l Tocê já tirou todos os casacos do armá
V rio e colocou na máquina de lavar rou

pas? Ainda não? Pois é melhor se apressar.
O outono cedeu lugar ao inverno na última

terça-feira, 21 de junho, mas é apenas a par
tir dessa semana que os moradores do Vale
do Itapocu terão que começar a passar mais

tempo embaixo dos cobertores.

Ontem, os termômetros registraram cer

ca de 3°C pela manhã. Durante a tarde, foi
possível' tirar alguns casacos por algumas
horas com os 16°C - mas, durante a noite, as
temperaturas baixaram novamente. Hoje, a
previsão do Epagri/Ciram era para 2°C pela
manhã e a madrugada, 19°C durante a tarde
e novamente a queda para 3°C à noite.

A conferente Siriane Dalprá, de 34 anos,

não gosta nem um pouco do inverno, mas
não é consigo mesma que ela mais se pre
ocupa. É que este é o primeiro inverno da
filha de apenas dois meses, SaraYasmin, que
ela só tira da casa na Corticeira enrolada em
um cobertor quentinho. "Às vezes precisa
mos pegar ônibus, então tem que enfrentar
o frio. Ela, pelo menos, ainda nem recla
ma da temperatura, mas já comprei muita
roupinha de frio e tirei todos os casacos do

guarda-roupa, para lavar e voltar a usar",
conta a conferente.

Por enquanto, o frio ainda dá uma tré

gua a partir do meio dia _:. mas essa carac

terística climática logo deve ficar para trás.
De acordo com a meteorologista do Epagri/
Ciram, Gilsânia Cruz, a chamada amplitude
térmica (diferença entre amínima e amáxí

ma) é um fator mais comum nas estações de
transição, o outono e a primavera. "O ar está

mais seco, e vem juntamente com a massa

de ar frio. Assim, no sol podemos até ter um

pouco de calor, mas esse ar seco não segura
o calor e, à noite, volta a esfriar", explica.

Ontem, hoje e amanhã devem ser os

dias mais frios do ano registrados até ago
ra. A tendência, também, é de temperatu
ras ainda mais baixas em julho, apesar de
o resto da semana ser de frio menos rigo
roso, com mínimas a partir de 10°C. Neste

inverno, espera-se também chuvas na mé
dia ou abaixo dela para a estação, e uma
variação nas temperaturas de acordo com

as massas de ar polar que chegam ao Esta

do - alternando alguns dias bastante frios,
e-outros rnais amenos. • I

Proprietária da casa que está
condenada deve demolir esIndura

I
.. ; , ..-.: r ... � ,. , : I

Alerta da Defesa Civil
Na tarde de ontem, a Defesa
Civil estadual emitiu um
alerta em razão das baixas

temperaturas registradas
desde a semana passada. A
recomendação para as

defesas civis municipais
e aos serviços sociais das
Prefeituras é para que
acompanhem as pessoas
que estejam expostas ao frio.
Se for o caso, providenciar

abrigos. Qualquer problema
deve ser comunicado à
coordenadoriamunicipal
de Defesa Civil, através do
telefone 199; para o Corpo de
Bombeiros no número 193; ou

para a PoliciaMilitar no 190. A
Defesa Civil do Estado conta
com atendimento 24 horas,
com equipes de prontidão. O
telefone para contato é o (48)
3244-0600 ou 4009-9816.

Hoje e amanhã,mínimas a partir de�C, com a temperatura subindo durante o dia

,

Parede desaba com queda demuro no Caixa d1\gua
EDUARDO MONTECINO

r;�/ As chuvas registradas desde
a sexta-feira não trouxeram con

sequências para Iaraguá do Sul,
Schroeder, Massaranduba ou Co

rupá. Em Guaramirim, no entan

to, um casal que reside no bairro
Caixa d'Água quase não chegou a

ver o domingo amanhecer.
Osmoradores, que tem urn filho

de 14 anos, estavam sozinhos em

casa - aparte de trás do número 320,
na ruaJoão Chaves Cordeiro - quan
do, por volta das 5h, o muro do vi

zinho, cuja rasa é emurn nívelmais

alto, caiu sobre a parede do quarto
do casal. Os dois dormiam em urna

cama encostada na parede atingi
da - mas, por causa da cabeceira da

cama, conseguiram levantar antes
de o muro invadir a propriedade e

a parede desabar por completo. "O
vizinho ajudou a esposa a levantar,
porque ela tem urn problema na

perna, e foi muita sorte. Logo que
eles levantaram, o muro caiu intei
ro'" conta a vizinha e proprietária da
casa em que o casal morava de alu

guel,AndréiaAlperstedt.
Os moradores, que não foram

� � n I 4 �
,. 1 ,1

encontrados pela reportagem por
estarem procurando urna nova

moradia, estavam há dois meses

na casa e haviam percebido que o

muro estava pendendo, apesar de
nada mais grave ter ocorrido até
então. Além do quarto, o banheiro
da casa está protegido por urn pai
nel de telhas de amianto para que
a terra não avance, já que a parede
do cômodo também desabou.

Por enquanto, o casal e o filho
estão morando na casa de An

dréia' já que o Corpo de Bombei
ros Voluntários afirmou que toda
a estrutura da moradia está com

prometida e desaconselhou a fa
mília a continuar no local.

Ponte
No sábado, a ponte do Putanga,

entre Guaramirim eMassaranduba,
sofreu urn novo deslocamento por
causa da força da água. Aestrutura

está interditada desde fevereiro. As
Prefeituras dos municípios buscam
recursos junto à Defesa Civil do Es

tado para construir uma nova ponte
e o custo deve c�<;gw. � ��_ 55Q,qúJ.
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Lunen er30anos

Muito mais que
pessoas trebeinendo.
Milhares de famílias

evoluindo�,

ERSOH GE HISTÓRICO
.FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Isidoro Pedri e a
•• • •

primeira cerveJaria
Nascido em Tirol, na Itália, no dia 7 de maio de 1855,
Isidoro Pedri chegou à Jaraguá do Sul em 1876, para
providenciar o enterro de seu falecido cunhado,
Frederico Negherbon, e cuidar do terreno deixado.
Pedri se instalou na Barra do Rio Molha junto com a

-

sua esposa, Magdalena Negherbon, e seus nove filhos.
Homem de visão, ele canalizou as águas captadas do
R"io Pedra daMolha, que atravessava a propriedade de

seu cunhado, para seu estabelecimento, que possuía
um engenho de açúcar, aguardente e farinha de
mandioca. Em março de 1987, Pedri criou a primeira
fábrica de cerveja (à base de arroz) de Iaraguá do
Sul, situada da RuaWalter Marquardt. As cervejas,
vedadas a rolhas de cortiça importadas de Portugal,
eram comercializadas nas vendas do imigrante Iohann
Gottlieb Stein. Com a fundação da segunda cervejaria, a
"Bockbier", deWilhelmWalter, Pedri fechou sua fábrica

e vendeu todo o maquinário. Isidoro Pedri faleceu no
dia 6 de março de 1939, aos 84 anos. Em bemcnagern
ao emigrante italiano, o bairro Barra do Rio Molha
recebeu uma rua com o nome Isidoro Pedri.

DIVULGAÇÃO

Doze anos do Senai
em Jaraguá do Sul

o Enxaimel ou Fachwerk é ummétodo de construção em que
as paredes das casas são montadas com hastes de madeira
encaixadas entre si, cujos espaços são preenchidos por pedras ou
tijolos. Outra característica deste modo de construção é a presença
de telhados pontiagudos, criados para escoar a neve, a fim de evitar

que o peso destruísse a casa. Este estilo arquitetônico popularizou-se
naAlemanha no período renascentista, apesar de que os etruscos

(povos que viveram na Península Itálica) já construíam suas casas

Enxaimel cerca de 1.000 anos a.C. O Fachwerk chegou ao Sul
do Brasil com os imigrantes alemães no século 19, e apesar das

condições climáticas serem diferentes, o estilo arquitetônico é uma

prova da herança cultural germânica no país.

PELO U D

,9

Tratado de ··paz··
No dia 28 de junho de 1919, o Tratado de
Versalhes foi assinado pelas potências
européias, dando fim oficialmente à

Primeira GuerraMundial. O tratado
determinava que aAlemanha aceitasse
todas as responsabilidades por causar a
guerra, o que causou grande humilhação
na população, contribuindo para a

ascensão do Nazismo.

··Maluco beleza'·
Nestemesmo dia, em 1945, nasce em
Salvador o cantor e "pai do rock brasileiro",
Raul Seixas. O compositor de "Mosca na
Sopa" e "Metamorfose Ambulante" foi
preso durante aDitaduraMilitar junto
a Paulo Coelho, acusados de difamar o

governo com a "Sociedade Alternativa",
criada por eles. Seixasmorreu aos 44 anos,
vítima de uma parada cardíaca.

Fita adesiva
Em 1923, o inventor estadunidense
Richard Gurley Drew criou a fita
adesiva transparente. Para selar

embalagens de comidas, Drew
inventou uma fita com um dos
lados feito de borracha, óleos e

resinas, para resistir à temperatura
e umidade.
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"

Veia como fazer uma',
deliciosa receita de
raviolli com pato.

A revista da mulher inteligente!

TERÇA-FEIRA, 28 DE JUNHO 'DE 2011

NABATALHA
,

hora de
liminar

•

mais um
Representanteda região,Henrique
Lemes voltaaopalcodeprograma
daRecord, nesta terça-feira
GUARAMIRIM

KELLY ERDMANN

oje é um dia decisivo para um garoto
que levou o nome de Santa Catarina
à televisão. Nesta terça-feira, o jovem
cantor Henrique Lemes sobe, nova

mente, ao palco do programa Ídolos,
exibido pela Record para todo o Brasil.

Apresentado por Rodrigo Faro, o reality show já na
fase final e tem ainda só quatro competidores na

disputa. Mas, esse grupo vai sofrer uma baixa nesta
semana, restando apenas três candidatos ao cargo
de grande promessamusical de 2011.

'Para evitar que Henrique, de apenas 16 anos de

idade, seja o próximo eliminado, há uma verdadei
ra campanha em andamento no Vale do Itapocu.
Isso porque, apesar de ter nascido na cidade de Tu

cunduva, no interior do Rio Grande do Sul, metade
da vida do aspirante a astro teve como endereço o

município de Guaramirim.

Segundo a mãe dele, Clarice Lemes, agora que
falta tão pouco para o programa acabar, o coração
fica cada vezmais aflito. 110maiorsonho dele é can
tar e ter sucesso, consolidar uma carreira", explica.
Mesmo com a expectativa e a apreensão, ela acre
dita no potencial do filho e se diz confiante quanto
ao resultado das etapas restantes. Afinal, Henrique
deixou para trás milhares de cantores e, agora, res

ta somente ultrapassar as meninas Karielle Gontijo
e Hellen Caroline e o menino Higor Rocha. "Vejo '

que o pessoal do Brasil todo e, principalmente, o
povo de Guaramirim e região, está apoiando ele.
Meu filho tem mostrado quem é realmente, sim
ples e carinhoso", complementa.

Na edição que vai ao ar na noite de hoje, às 23h15,
os finalistas tentam garantir a preferência do público
cantando sucessos do pop rock. A votação, então, se
guirá até quinta-feira, quando mais um dos 'Ídolos'
volta para casa. Na semana passada, quem saiu do

reality show foi amineira Fernanda Portilho.

Oproqrarna
.

O reality show 'Ídolos' é um' sucesso mundial e já foi mostrado em

mais de 40 países. No Brasil, o programa é exibido pela Rede Record

desde 2006. Na temporada de 2011, a atração contou com mais de 49

mil inscritos. As seletivas têm como jurados a cantora e compositora
Luiza Possi, o diretormusical da emissora e da gravadora e produtora
Captain Music, Marco Camargo, e o produtor, compositor, músico e

empresário, Rick Bonadio. A apresentação cabe a Rodrigo Faro.

RESPONSABILIDADE

ReaIitv show tem como jurados três grandes nomes elamí·sica
lH'adéira:RickBo� LuizaJltossi e� (:áinargo .

,
j, ; . •

, " I .. ]

Companheiro
de dupla, Gelian
torce sem parar

Amigo de Henrique Lemes, ,Gelian Sobe

ranski, 19 anos, também está orgulhoso com

o representante guaramirense. Os motivos são

muitos. É que o jovem tem papel fundamental
no início da carreira do finalista do reality show
IIEu o conheci há cerca de três anos e meio,
quando ele ganhou um violão de presente do

pai e veio ter aula comigo e com mais um pro
fessor na Escola de Música", conta. A vocaçãoI

para os palcos impressionou já naquela época e

os dois resolveram formar uma dupla.
Juntos, Henrique e Gelian tentaram a fama no

quadro Garagem do Faustão, na Globo. No ano

passado, eles também procuraram as seletivas do

Ídolos, porém, Lemes, na época com 15 anos, não

pode entrar na competição por causa da idade. A
esperavaleu e, agora, quem quiser ajudar o garoto
avencer o programa deve votarvia SMS. O núme

ro é 77014 e precisa ser acompanhado da palavra
Hemique. Pela internet, o acesso acontece pelo
site www.idolosbrasil.com.br.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

passatempo' A Recreativa Q pnmelfa reV'lst�-de polav:ras cruzados do Brasil
I

HORIZONTAIS
1. Tipo de agasalho de tecido encorpado
2. Unidade funcional mais elementar do rim / Uma

saudação entre amigos
3. A mão do motorista
4. Um tanto escuro, preto
5. Que veio à tona da água
6. Desfiladeiro / Sigla de uma entidade que cuida de

crianças deficientes
7. Sigla de uma borracha sintética muito utilizada para

a confecção de brinquedos, brindes, etc. / O filóso
fo chinês Tse, fundador do taoísmo, uma das mais

antigas e importantes religiões da China
8. Ministério. da Cultura / Parapeito de uma trinchei

ra, ou fosso que protege o campo de batalha ou o

acampamento da tropa
9. Caldeirinha para água benta
10. Não dar importância a

11. Estar saliente
12. As iniciais da atriz norte-americana Johansson,

10

de "Moça com Brinco de Pérola" / O pintor francês í I
Georges (1859-1891)

13. Um veículo para transporte coletivo,

VERTICAIS
1. (Ingl.) Fim / A mesma coisa de antes / Força exer

cida sobre um corpo pela atração gravitacional da
Terra

2. O centro do .. , reino / Preparar o medicamento pres
crito em receita / As iniciais do político pernambu
cano Nabuco (1849-1910)

3. (Ingl.) Aquele que faz trabalho extraordInário, avul
so, que não apresenta vínculo empregatício

4. (Anat.) Ponto de união do osso frontal com os dois

parietais no vértice do crânio / Sigla da agência
ambiental paulista responsável pelo controle dos

agentes poluidores
5. O rio mais extenso da França / O mítico matador

do Minotauro
6. Substância gordurosa / Contra
7. Contratar mediante pagamento de ordenado
8. O fim da .. , ação / Lugar onde crescem certas pal

meiras de fruto comestível/Braço do mar

9. Cinco mais três / (Ingl.) Porta / Rádio e Televisão
Cultura,

I 8 9

2
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•
•

•
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•
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•
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TODOS OS MESES NAS BANCAS

-

PREVISAO DO TEM O

Muito frio

DoEstado
Depois da nebulosidade
que encobriu Santa
Catarina nos últimos dias,
é a vez das temperaturas
despencarem. Na
madrugada de hoje, por
exemplo, os termômetros
variaram de QOC a -6°C
nas áreas altas.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 4°C
MÁX: 16°C

QUARTA
MíN: 6°C
MÁX: 19°C

QUINTA
MíN: 10°C
MÁX: 17°C

SEXTA

MíN: 11°C
MÁX: 17°C

5 9 7 8

1 2 5
-- --- ......

2 3 1

7 514 3

9 7 8
_ .. ... ,..........__

4 9 6

3 5 9
-

8 7 3

6 5 3 1

Ensolarado Instável

, J j I'

Parcialmente Chuvoso
Nublado

,-
,

Nublado Trovoada

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1, a 9

sem repetir números em

cada unha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

SE CÊ \l PARA...
RANCHO

QUEIMADO
A terça-feira amanhece muito
fria em Rancho Queimado.

Hoje, os termômetros registram
temperatura mínima de 2°C e

máxima de 12°C no município. A
previsão também é de sol com

. - .

apenas algumas nuvens no céu.

Se a semana iniciou com ocorrência

de neve no Estado, a partir
desta terça-feira, o tempo vira
completamente. O tempo seco

dá condição para geadas amplas
que deixam o amanhecer do dia
branco em quase todas as regiões. O
fenômeno também tende a se repetir
nos próximos dias.

Amassa de ar frio e seco deixa o

tempo estável na quarta-feira. Já
na quinta-feira, o frio diminui um
pouco no território catarinense.

Apesar disso, a sensível elevação
não permitirá que ninguém esqueça
no inverno. Os ventos sopram de
sudeste a nordeste com intensidade
fraca amoderada.

• NOVA 1/6

CRESCENTE 8/6

CHEIA 15/6

MINGUANTE 23/6
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Elijane Jung

Luvas. De lã, de couro, longas, curtinhas,
coloridas ou sóbrias. Tem modelinhos

perfeitos para os dias muito frios e para
dias nem tão frios assim. Dá para usar
uma luva de couro mais longa, para um
visual mais clássico, uma noite social, por
exemplo. E dá para usar luvinhas de lã
no dia a dia, para o trabalho, um happy
hour no fim de uma tarde gelada, ou um
simples passeio pela cidade. Escolha a

sua luvinha e flash!

Pés enrugados, commau cheiro e

micoses de pele e de unha. Meninas, o
inverno é a estação propícia para acabar
com aquele pezinho lindo que você
tinha lá no verão. Calçados fechados o
tempo todo, meias grossas... tem que dar
um tempinho para os pés. Hidratante,
talco antisséptico, uma enxugadinha
caprichada após o banho e, quando
estiver em casa, sentar ao sol, fazer uma
massagem e deixá-los respirar. Certo?

•• 1

� ,'. • l'

Trabalhe sua
auto-estima.so

universotpm@oeorreiodopovo.eom.br

I\.

CRONICA DA BLUSH!
Antes de enviar a crônica desse mês da Revista Blush!, precisei obter o aval

da personagem do meu texto.Ao telefone, após ler a história para ela,
perguntei se ela tinha alguma ressalva ou mesmo objeção à publicação da
crônica. Ela deu alguns pitacos, disse que gostaria que eu colocasse algumas
partes interessantes que ficaram de fora e pediu que tirasse outras, que
acrescentasse uma palavrinha aqui, uma expressãozinha ali. Interrompi
minha amiga no meio de uma frase e dei um ultimato. "Isso é só uma

crônica! Se quiser, depois eu faço tua biografia". Resumindo: minha história
original está lá na Blush!, com humildes trêsmil caracteres, devidamente
autorizada... Confira na edição de julho, que tem como tema a felicidade!

CTRL C + CTRL V
OS CICLOS 00 AMOR 6 A BALAN

mulhertrinta.blogspot.com
Wf!fW.C1Sla5SAHTOS.COM.61'l

COMEÇO: Voc� VIVE
DE AM09.. SECA!

FtM: CORAÇÃO
PARTlOO, seCA

DE NCNOI

TRICOTANDO
• Eu ando num bom humor
tão bom, mas tão bom, que
chego a ficar chata, cricri,
sabe como é? Falando
o tempo todo, fazendo
piadinha de qualquer coisa,
rindo a toa, cutucando todo
mundo Tá, isso não é bom
humor .

• Preciso agradecer aos
"novos amigos" pelas boas
risadas ... Marrom( nem
tão novo amigo assim) e a
esposa Sandra, Márcia e o

esposo Fabrício que dança
tango emmúsica funk e

vice e versa. Julio Iglesias
morreria se o visse dançando
Manuela, até o chão...

• Hoje é o Dia do Dublador.

Sempre fiquei pensando nas

dificúldadeédessa profissão,· /.

imitar choro, nariz fungando,
gargalhadas, não perder o

.

time da fala, Jazer urros de
.

éI@r; gritáteJ:TI desespero: ..
Tudo isso sentadinho numa
sala silenciosa vendo o

filme rodar....

tlOMt:M 'D ��f��; NOSSA! EM CASA
A ESSA HORA DA NOtrE NESSA

ELEGÂNCIA TODA? CHIQUe você!

MlJj...l-4ER QE ,$0 FALA! AWt TODO
MUNDO fIE. DtZ N!SS/W) QUE sou
Murro ELEGANTE!!! ATt PRA

DORMIR GOSTO DE ESTAR SEMl'Ri
SEM .A'!<,f-tUMADA! EU sou ASSINJ

Casaco do mal
A gente tinha, alguns anos atrás, uma cisma com um shortinho que meu pai
usava todo ano na praia. Eu até já escrevi uma crônica sobre o maledeto.
Minha irmã sofria quando viameu pai usando aquela coisinha curtinha,
azul, toda puída. Bem no fim a gente deu fim naquele troço e hoje nossa
preocupação é outra. Minha irmã, com olhos tristinhos, disse que não aguenta
ver meu pai usando aquele velho casaco azul, branco e preto (é, ele é gremista ..
grrrr). E não é porque ele não tem outro, não, gente!Vira e mexe a gente dá um
casaco novo de presente, na esperança de que ele abandone aquela "coisa"
estranha ... mas vai entender, né? Estamos esperando um descuidozinho do

papis para acabar de vez com aquela jaquetinha tricolor. Argh! Eca!

. ,
, /

"-

E leslerê!
Festinha em família no domingo
e vai agregando aí as namoradas
dos sobrinhos, os namorados das
sobrinhas e quando vê, temos
uma família bem grandinha.
Além disso, juntamais alguns
amigos desconhecidos dos irmãos,
com suas respectivas mulheres,
e imagina um bando de gente
entrosada, animada, que parece
se conhecer há anos. Rolaram

dancinhas malucas, risadas
espetaculares, troca de experiências
e, no fim das contas, saiu todo
mundo de lá com a certeza de ter

conquistado novos amigos. Ok,
devo confessar que a cerveja ajudou
na desenvoltura do povo ...

, I 1,1 � I I I • I

• Eu acho mesmo o inverno
a estação mais charmosa do
1�P", ond/,� tuº,o mMnQo fica

. mais bonito e tal. Mas gue
falta eu sinto do verão, e seus
shortínhos e blusinhas pra

" Dom lige�lÇa qq@,:VOlJ
1, encher"à'llláquina de

lavar pela 10a vez ...

,Mi,
••i.Se �ult�,peçb prª fiOéitf

,

ou não, meu-amor eu lhe
.

juro que não quero deixá-lo
namão e nem sozinho no
escuro. Mas QS momentos '

felizes não estão escondidos
nem no passado e nem no

futuro ..." (Marina Lima emÁ
·

Francesa)

Dica Amaléras
AGleice, conhecida como a

esmaltóloga do blog amaleras.
blogspot.com, fez um post bem
show sobre unhas inglesinhas.
Elamostra uma série de

combinações dessa técnica
que é uma versão colorida da
francesinha, ou seja, dá para
viajar namistura de cores. Passa
no blog e confere as variações
da inglesinha em cores foscas,
cintilantes, tons sobre tons e cores

contrastantes. Muito, muito, legal!
�. 4 I I' � •• I • ti' , •• , 1 • , 4 • C .. '" , • , , " II .II 4. II '" '" li � '" 16 AlI ' " ,. '" ._ • 4 '" , .: 110 •• II • J. J. 4. I .. .. •• .. II li A ti ti .._ " .. .. • .. 1I.a _ .II.' 4 •
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Do leitor
II �

Enaceitável que em tempos de fibra óptica,
laser e tantas inovações tecnológicas, uma ci

dade do porte de laraguâ do Sul fique um final
de semana todo sem a imagem das televisões.
Sabemos que muitos têm parabólicas, TVa cabo,
acesso por satélites e outras opções de captação
das imagens. Mas é só a nuvem cobrir o Pico de

, Iaraguá e molhar o "cipo", ou melhor, os fios, que
tudo sai do ar. Desde sábado até segunda, no fe
chamento dessa coluna, os milhares de telespec
tadores que dependem da transmissão das repe
tidoras do morro estavam sem sinal de imagem
em seus televisores. Molhou o "cipo", a imagem
sumiu."OsniPincegher.

Gata topada
Bianka Gomes Lopes é a nova sensação em
nossas baladas, sempre arrancando suspiros e

deixando babando os garotões nas festas.

Buba&Sara
Os apaixonados Buba Júnior e Sara Pacheco
formam outro feliz casal nota dez de nossa
sociedade, sempre de bem com a vida.
B I

.

'"e eza, amIgos ...

Pizzas e Massas
(47) 3370 - 3242

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

Pedra ,da Ilha
O resort Pedra da Ilha, da famíliaVailatti, na areia da
praia, em Penha, é espetacular. Quem ainda não conhece,
recomendo. E o que é melhor, é pertinho. Bom demais!

www.berlimambientes.corn.br

FESTA ,UNINA A animadíssima tunna do "Parceiro é Parceiro" , na
RecreativaMenegotti, durante arraiá de arromba, no ú1tim� dia 18

• Acesse o site www.
kantan.com.br e confira
todas as fotos que a casa

produziu durante as

homenageris doDia dos
Namorados.

•Amanda Krause, a
bonita efutura esposa do

amigo Diego Rausis.jáse
matriculou numa escola

.

de dança de salão. Não
querfazerfeio na hora
de dançar a valsa de seu
casamento, em outubro.

LONDON Raquel Ribas�eu rasante na noite jaraguaense

Buxixo
Aquela profissional liberal charmosa e

cheia de vida, depois de dar ponto final no
love com o namorado dentista, resolveu
investir no ex-amor de décadas atrás,
casado e danadinho ...os dois andam em

"secret love". Só tomando mesmo um copo
bem gelado do chope Kõnigs Bier.

Dica de terça-Ieira
Curtir um Happy hour no Kantan

I
Moda
Segundo o que se viu nos desfiles do
São Paulo FashionWeek, a trança vai
virar hit no próximo verão. Seguindo
o mote: Quem viver, verá!

Feij ada do Moa
Quem quiser patrocinar a 110 Feijoada do
Moa, que acontece dia 20 de agosto, pode
'entrar em contato pelo (47) 3370-2900. Um
dos shows que marcará o evento é o do
cantor Nasi, Banda Ira!

'\

Niver da Rose
Na condição de Darling das Darlíngs, a
empresária Rosângela Schmitz, esposa
do meu querido Moacir Schmitz, Lecimar
Malhas, pode preparar a bochecha,
a champanhe e toda a sua alegria de

sempre, pois uma galeramandou avisar

que irá invadir a sua bela casa para
cumprimentá-la pela passagem de mais
um aniversário. Cheers!!

LOVE Daniel Robins llanzler
foerster festejou intensamente a
idade nova, ontem, ao lado de sua
namorada Karina dos Santos

o homem

deseja
tantas

colsas, e
no entanto

precisa de
tão pouco.

Goethe

LOIRAS Marciana Olsen e Elisangela GrampaneW.
Duas belas loiras nos corredores da London

Onde comer bem
em Jaraguá
No restaurante do Mime. Um dos
melhores bufês da cidade. Temmais de
60 variedades de comida. Demais!

-, Frango à espanhola
O meu amigo e DJ NeniWolf, movimenta hoje à
noite uma deliciosa Galinha Espanhola, em torno

do seu aniversário, hoje, na ala dos Looks, no
Society Iaraguã, em frente ao Urbano.

Baile de gala
o lo Baile de Gala,
promovido pela APAE de

Iaraguá do Sul, já está se

aproxímando. Será dia 30
de julho, no aristocrático
Clube Atlético Baependi. O
evento deve reunir a nata
da nata da nossa região.
Os salões de beleza mais

pontuais da cidade já estão

com as agendas esgotadas.
Pelo sim, pelo não, é
melhor se apressarem.

.COSTELA _Asminha

amigas sempre
animadas�uZanon
Rausis e Simone Rausis'

Rubini, na tradicional
Costela Fogo de Chão,
na Chácara da famiIia

Rausis, em Guaramirim
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CRÔNICA
INVERNO
COM
MANACÁS

LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

Estamos no inverno, mas sempre que saio de casa,

para ir ao trabalho, à academia, à aula de inglês,
ao supermercado, ou simplesmente para caminhar,
encontro no caminho, em algum jardim ou esquina,
um pé de jacatirão. Eu já disse que é inverno? Pois é,
e lá estão elas, pequenas, mas majestosas, às vezes

nem tão pequenas, cobertas de flores de pétalas co

loridas em tons que vão desde o branco até o roxo.

Fico maravilhado com o fato de poder vê-las - as

flores de jacatirão - em junho, julho, quando o frio do
inverno não é propício a uma flor que eu reputava ser
de um tempo mais quente. Esse jacatirão de inverno
é conhecido como manacá-da-serra.

Eu estava acostumado a tê-las a partir de outubro,
na primavera e no verão. No norte e nordeste de San
ta Catarina, as matas, as florestas, as encostas ficam
tingidas de vermelho,. num espetáculo grandioso,
uma esfuziante festa de cores e luzes.

Mas são vários os tipos de jacatirão, as variedades
da belíssima árvore formam uma família bem gran
de. Estamos falando de três delas.

I

A encantadora e inigualável performance da na-

tureza começa emmeados da primavera, com o jaca
tirão nativo, indo até o auge do verão, enfeite natural
de nossos Natais, a explosão de cores para festejar a
chegada dos novos anos.

No carnaval, quando as flores estão acabando em
Santa Catarina - em Joinville, Corupá, Iaraguá, São
Francisco, etc. - recomeça o espetáculo no Paraná,
São Paulo e outros Estados, beleza que pode ser vista

por todos que passam pela BR 101 e outras rodovias.
,

Por volta de abril, perto da Páscoa, as flores de ja
catirão florescem no interior de Santa Catarina, mais

ao sul, e também no

Rio Grande do Sul.
Por isso, os pés de ja
catirão têm também o

nco maravilhado nome de Quaresmei- ,

com o f-.to de poder
'

ra: em alguns Estados
vê-Ias - as Dores de - e eu não vou enu

jacatirão - em junho, merar, pois são mui
julho, quando o f�io tos - os jacatirões flo
do inverno não é

propício a uma Dor
que eu reputava ser
de um tempo mais

quente.

rescem na quaresma,
substituindo, o verde
das matas pelas cores

das pétalas de suas

flores. E é outono. No
Inverno, floresce o

manacá-da-serra.
É uma flor de todas as estações e é uma árvore das

mais belas, só se comparando à luminosidade de um

ipê florido, quando todas as suas folhas desaparecem
para dar lugar às flores amarelas.

A diferença é que esperamos a visão fantástica de
um ipê faiscando luz por um ano e só podemos ver
este espetáculo por uma semana. Os pés de jacatirão,
no entanto, florescem durante meses, são mais hu

mildes' mas mais generosos, mais numerosos, mais,

frequentes. Tão ou mais numerosos que a azaleia,
que também floresce nó inverno, em julho, fechando
de flores vermelhas, brancas ou rosas suas touceiras.
Até porque a azaleia é cultivada nos jardins, enquan
to os jacatirões nativos nascem e crescem livres pela
natureza, apesar de existirem, em sua versão híbrida,
em muitos canteiros, frente as nossas casas - aqueles
que florescem nos tempos frios, embelezando dias

cinzentos, os chamados manacá-da-serra.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essa girafa nem se incomodou com os olhares que a cercavam em pleno
domingo. Fez cara de superioridade e ficou linda na foto capturada pela

leitora Eliane Koslowski. O animal vive no Zoológico de Pomerode.

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Léo segue Marina. Cortez guarda dinheiro em

uma mala para fugir. Marina entrega a gravação com

a confissão de Léo para Nelson. Natalie dá entrevis
tas para os repórteres que estão na porta da casa de

Cortez e .0 delegado Rossi decide segui-Ia. A polícia
intercepta o avíão de Cortez antes da' decolagem. Nor
ma fica contente ao saber que Marina se separou do
marido. Cortez é detido. Cecília pensa em se afastar
de Vinícius. Norma manda Léo procurá-Ia em casa.

• MORDE E ASSOPRA
Eliseu diz que Márcia e o bebê correm risco e

Guilherme pede para acompanhar a operação. Naomi
finge surpresa ao saber que estava sendo investiga
da. Júlia começa a dar aula na universidade. John
comenta que precisa fazer fotos de Júlia na escava

ção para enviar ao patrocinador da pesquisa. Júlia
conta para Abner que voltará para a escavação do
titanossauro e os dois comemoram. Alice se comove
ao saber do filho de Guilherme e Lilian a ampara.

• CORDEL ENCANTADO
Florinda incentiva Petrus a lembrar quem era o

outro cúmplice da duquesa. Jesuíno se entristece
ao saber do baile de Açucena. Augusto revela que
Cesária será seu par no baile. Jesuíno pede para
Galego o levar até Dora. Amália aconselha Cesá
ria a lutar para ficar com Augusto. Filó aproveita
a viagem de Neusa e Batoré para levar Antônia à
Vila da Cruz. Antônia se revolta com Inácio. Filó
vê Cícero e fica apavorada. Úrsula fica animada
com a notícia de que Euzébio dançará a valsa com

.a princesa. Açucena dança com Felipe como uma

verdadeira princesa.

• VIDAS EM JOGO
Raimundo toma coragem e diz que não passou

no vestibular e sequer fez o cursinho preparatório.
Ernesto pede dinheiro emprestado para Francisco.
Ele pega um talão de cheques e assina, deixando o

comerciante feliz. Cleber dorme na casa de Regina.
Para que possam sair, a empresária pede que sua

empregada mantenha Tatiana na cozinha. Patrícia
bate à porta e Tatiana corre para atender. As duas
vão até o quarto de Regina. Quando chegam, encon
tram sua mãe se arrumando junto com Cleber. Patrícia
fica indignada ao ver o ex-policial em sua casa.

ANIVERSARIANTES
27/�
Adão J. de Oliveira
Adolar Jahn
Amilton Krogel
Antenor J. Nicocelli '

Arthur Maffezzolli
Carla V. Staroski
Carlos A. Campregher
Cecilia C. Kasmierski
Claudinei J. Conienck
Cleovan N. Dellani
Daniel K. Foester

Everton L. Mathias
Fernando Fritzke
Fernando Spickert
FemandoWagemowsky
Irineu Volz
Jaime Chrast
Jean C. Riediger
João C. Steilen
Julio A. Soares
Leandro Sieuverdt
Luciane L. Wendorss
Maria M. Spézia
Marlene de O. Venâncio
Marlete Borchardt
Marli Fuck
Michele Alguini
Milene Miks
Paulino Hadlich
Pedro A. Kleis
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Dolores Stein

Ediviga Pinheiros .

Eleonilda Bachmann
Emiliano Campregher
Emilly C. Gerent
Evandro Rux

'
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Renato Basegio
Sonia M. Borchardt
Souane de J. Silva
Talita Maba
Terezinha Pedrotti Stein

Fabiani Forlim

Fabyane Y. Nienes
Femando F. Grem Junior
Giovane de Souza
Guilherme Klein
Guilherme Schaquete
Lavinia R. Demarco
Luzia de F. A. Kienen
Marcia E. Jamoski
Marieli da Costa
Pablo Maffezzolli

Thais Karsten
Vanderlei Marquardt
Zenilda Maia
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Adilson Piontkiewicz
Andréia MlJller
Claudinei V. Cardoso Paulo S. do Nascimento
Cristiane A.A. Marcelino Rildo P. Chaves
Deise R.Gouveia Rondolf Bruch

Diego Paupitz Rosane Bechtel
Edith T. Tomelin Tiago Rueckert
Eloisa Oening Vanessa Schmanski
Elsane Mohr Vanessa Weller
Fabiane Vorpagel
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Um gato espetado numa placa
da Rodovia 50 - uma das mais
solitárias dos Estados Unidos -

revela que nem sempre é fácil
chegarmos ao nosso destino.
O professor Jackson e sua

esposa, a família Caver e o

escritor Jonh Marinville sabem
disso. O trajeto até a cidade de
Desespero indica que a viagem
será sombria e assustadora.
Afinal, ao longo deste
insólito caminho existe Collie
Entragian, um louco disposto
a fazer das suas palavras a

própria lei. Quem conseguirá
sobreviver? Este é o ponto de

partida do novo romance de
Stephen King, "Desespero".

O charmoso e desocupado Scott
Pilgrim (Michael Cera), baixista
da banda de garagem Sex
Bob-omb, acaba de encontrar a

garota dos sonhos, literalmente.
O único problema é que, para
conquistar Ramona Flowers
(Mary Elizabeth Winsttead),
Scott terá que derrotar os
sete ex-namorados do mal
que pretendem matá-lo. Do
diretor Edgar Wright, "Scott
Pilgrim Contra o Mundo" conta
a história de um romântico
preguiçoso em busca do
verdadeiro poder do amor.

Scott nunca teve problemas
em arranjar garotas, e sim em

se livrar delas. Da garota que
deu um pé na bunda dele - e

agora voltou para a cidade - até
o caso amoroso que ele está
tentando ter, o amor não tem
sido fácil. Mas eis que surge
uma nova paixão, Ramona.
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TIRINHAS

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHez

www.aselvaltda.com

CINEMA

SEXO SEM COMPROMISSO
Adam (Ashton Kutcher) ainda sente o fato de ter sido chutado

por Vanessa (Ophelia Lovibond), sua namorada por oito
meses. Para piorar a situação, descobre que ela é a nova na

morada do pai, Alvin (Kevin Kline), um astro da TV. Desejando
esquecê-Ia e seguir em frente, ele fica bêbado e, em seguida,

.

liga para os números de todas as mulheres encontradas no

celular. Quem responde o apelo é Emma (Natalie Portman),
uma jovem médica com quem ele se encontrou algumas
vezes, anos atrás. Adam vai à casa dela e eles acabam tran

sando. Como Emma não deseja ter um relacionamento sério,
já que teme sofrer, propõe a Adam que se encontrem tendo o

sexo como único objetivo. Ele topa, mas, com o tempo, novos
sentimentos florescem entre eles.

. JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Carros 2 - Dub (14h30, 16h40, 19h e 21h10)

• Cine Breithaupt 2
• Água para elefantes - Leg (19h e 21 h20)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (15h e 17h)

• Cine Breithaupt 3
• X-Men: Primeira Classe - Leg (13h50 e 16h20)
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas
Misteriosas - Leg (18h50 e 21 h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt-1
• Carros 2 - Dub (13h, 15h20, 17h40 e 20h)
• Carros 2 - Leg (22h)

• Cine Neumarkt 2
• Carros 2 - Dub (14h15, 16h30, 19h15 e 21 h50)

• Cine Neumarkt 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas
Misteriosas - Dub (13h45 e 16h45)

• Qualquer gato vira-lata (19h30 e 21 h40)

• Cine Neumarkt 4
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h, 15h50, 17h50 e 19h40)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (21 h30)

• Cine Neumarkt 5
• Se beber, não case! - Parte 2 - Leg (13h30, 15h30, 17h30,
19h50 e 22h10)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Meia noite em Paris - Leg (14h40, 17h, 19h e 21 h15)

• Cine Norte Shopping 1
• Carros 2 - Dub (13h30, 15h50, 18h10 e 20h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Carros 2 - Dub (12h45, 15h05, 17h25 e 19h45)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (22h05)

• Cine Norte Shopping 3
• Carros 2 - Dub (11 h55, 14h15, 16h35 e 18h55)
• Carros 2 - Leg (21 h15)

• Cine Norte Shopping 4
• O poder e a lei - Leg (14h20, 19h05 e 21 h35)
• Meia noite em Paria- Leg (12h10 e 16b50)

• Cine Norte Shopping 5
• Sexo sem compromisso - Leg (13h10, 17h50, 20h15)
• Se beber, não case! - Parte 2 - Dub (15h30)

• Cine Norte Shopping 6
• Sem limites - Leg - (16h, 18h20 e 20h45)
• Esposa de mentirinha - Leg (13h40)

• Cine Norte Shopping 7
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h, 17h, 15h e 19h)
• Piratas do Caribe: Naveg. em Águas Misteriosas - Dub (21 h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Carros 2 - Dub (13h45, 16h30, 19h e 21 h45)

• Cine Garten 2
• X-Men: Primeira Classe - Leg (21h30)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h30)

• Cine Garten 3
• Piratas do Caribe: Navegando em

Águas Misteriosas - Leg (13h15, 16h1 O e 21 h20)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (18h50)

• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (14h15,
16h45, 19h45 e 22h)

• Cine Garten 5
• Qualquer gato vira-lata (14h30, 17h, 19h15 e 21h10)

• Cine Garten 6
• Carros 2 - Dub (13h, 15h20, 17h40 e 20h)
• Carros 2 - Leg (22h10)

• Cine Mueller 1
• Carros 2 - Dub (13h45, 16h15, 18h50 e 21 h1 O)

• Cine Mueller 2
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas

- Dub (13h15 e 18h30)
• Se beber, não case! Parte 2 - Dub (16h e 21 h15)

• Cine Mueller 3
• X-Men: Primeira Classe - Dub (21 h30)
• Kung tu Panda 2 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h30)

Juliana Knust é
mais leliz agora
A atriz JulianaKnust se transformou emmãe

coruja nos últimos nove meses. Desde o
que o filhoMatheus nasceu ela deu largada
àmelhor fase da vida. "Hoje sinto que sou
umamulhermais feliz e realizada", afirmou.
"Sei que essa alegria serápor toda vida.Vivo
intensamente cada segundo ao lado domeu
filho", completou.
·

qucena· tem
um novo'allair
A atriz Bianca Bin, que interpreta a

protagonista 'Açucena', da novela global
Cordel Encantado, foi vista aos beijos com
um novo affair. Ela levou o rapaz para a festa

junina do elenco da trama e aproveitou para
namorarmuito. O sortudo também é ator,

.
porém, não muito conheeidono mundo
dos famosos. Ela terminou, faz pouco
tempo, a relação com Humberto Carrão,
que conheceu nos tempos deMalhação.

Marcello Antony
casá com estilista
O atorMarcelloAntony se casou no último
fim de semana. O 'sim' foi dado à namorada,
Carolina Hollinger, na Casa deArte e Cultura
Julieta de Serpa, no Rio de Janeiro. Ao deixar
o carro, ela exibiu apenas o véu, já que vestia
um robe para não estragar a surpresa do
vestido de noiva, que elamesma, grávida de

. seis meses, desenhou. Antony já foi casado
comMônicaTorres.

Ivete Sangalo
enlrenta processo
A cantora Ivete Sangalo está enfrentando

problemas judiciais. É que Antônio da
Silva, o Toninho Batera, entrou com
uma ação contra ela no valor de R$ 5

milhões. O antigo colega reclama danos
trabalhistas e alega que Ivete obrigou
os músicos da banda a abrirem uma

empresa para ela não precisar contratar
o grupo de-maneira formal. Batera foi
demitido em 2010.

Príncipe nega'
interesse em Pippa
Apesar de boatos de que amais nova
solteira da praça, PippaMiddleton, estaria
se aproximando do príncipe Harry, o
irmão deWilliam garantiu que não está
envolvido com a cunhada. Harry anda
ocupado demais para se relacionar co-m

qualquer pessoa. Ele, que é piloto de

helicóptero do exército inglês, disse que
sua amizade com Pippa, irmãmais nova
da duquesa, é estritamente platônica.

Herson Capri teve
medo demorrer
O atorHerson Capri, intérprete do vilão
Horácio Cortez na novela Insensato

Coração, achou que morreria, há 13 anos,

quando teve câncer no pulmão. Ele contou
que pensava que iriamorrer porque, na .

época, a doença era vista como fatal e
incurável. O ator sentiamedo, pois, não
queria ser vencido pela enfermidade e,

assim, abandonar os filhos. Hoje, pai quatro
vezes, Capri está curado.

ÁRIES
É hora de evitar o comodismo no setor profissional. Sua
habilidade para contornar situações complicadas está em

evidência. O diálogo ajUdará a relação amorosa.

TOURO
Sua mente estará mais inquieta, podendo mudar facilmente
de opinião. Por isso evite tomar decisões importantes, Seu
magnetismo vai atrair o sexo oposto como um ímã.

GEMEOS
É hora de refletir e de se desapegar das coisas que já não
interessam mais. Não se deixe levar pelas aparências, elas
enganam. Bom astral nas amizades e no amor.

CÃNCER
Cuidado com a competição no ambiente de trabalho. Durante
a manhã, o desânimo poderá incomodar: Um romance secreto
não está descartado. Evite reprimir seus sentimentos.

LEÃO
Mudanças inesperadas poderão tumultuar o ambiente
de trabalho. Evite ficar na dependência de terceiros. No

romance, o clima é de total entrosamento.

VIRGEM
Você sentirá necessidade de dar um salto na carreira. As

pessoas com quem convive vão ajudar você a sentir mais

motivação. O romance está protegido por energias positivas.

LIBRA
Procure investir no seu aperfeiçoamento profissional e espante
o desânimo. Úm pouco mais de atrevimento pode apimentar a
relação com seu par: Não tenha medo de lutar pelos seus sonhos.

ESCORPIÃO
Não se arrisque em nenhuma transação comercial. Uma
sensação irreal de insegurança poderá abalar o seu astral.
No campo afetivo, o clima é de mais erotismo.

SAGITÁRIO
Haverá um conflito entre o que você quer e o que os outros
necessitam. O prazer de fazer o que gosta deverá marcar
este dia. Você terá sucesso em parcerias. Avalie sua situação.

CAPRICÓRNIO
Cuidado com o clima de competição no trabalho, não convém
medir forças com autoridade. O convívio com a pessoa amada
será dinâmico, mas pouco afetuoso. Evite tomar muitas decisões.

AQUÁRIO
. Evite negócios de risco, você poderá perder dinheiro. Quem
trabalha com atividades dinâmicas terá um dia bem agradável. A
ousadia deverá esquentar o romance. Quebre a rotina.

Peixes
Você estará muito sensível aos problemas domésticos.
Maneiras alternativas de ganhar dinheiro poderão ser
descobertas. À noite, há sinal de erotismo na vida a dois.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• 28/6
Arte visual: Intervenção Gráfica
Onde: Sesc
Horário: das 9h e 20h

Quanto custa: livre
Informações: (47) 3275-7800

.28A30/6
Curso:Mecânica Básicapara
Casais
Onde:AutoMecânicaABF
Horário: das 19h30 às 22h

Quanto custa.Rs 40
Informações: (47) 3275-7012

,

• 28A30/6 '

Curso:Aprenda as 7 estratégias
mais vencedoras na Bolsa
Onde: TB Investimentos
Horário: 19h às 22h30
Quanto �usta: R$ 290

'

- Informações: (47) 3055-7101

• 30/6.
'

Literatura: abertura da Feira do
Livro
Onde: PraçaÂngelo Piazera
Horário: da 14h

Quanto custa: gratuito
Informações:www. feiradolivro.org

• 30/6
Teatro: uem casa uer casa

Onde: Pequeno Teatro Scar
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: http://ciasapatada.
blogspot.com

• 30/6
Balada: Pagode comDestak do
Samba
Onde: London Pub
Horário: 22h

Quanto custa: R$ 5 (mulheres)
e R$ 15 (homens)
Informações: (47) 3055-0065

• 1/7
Balada: Sexta do Rock
Onde: London Pub
Horário: 22h

Quanto custa: R$ 10 (antecipado)
e R$15 (na hora)
Informações: (47) 3055-0065

Informações: (47) 9973 3167 / (47)
91279053

• 2/7
Jantar: Noite do Marreco
Onde: Sociedade Recreativa e
Cultural Rio da Luz - Salão Barg
Horário: 20h

Quanto custa: R$ 20
Informações: (47) 3370-9795

• 2/7
Festa: Escolha daGarotaCatólica
2011
Onde: London Pub
Horário: 22h

Quanto custa: não divulgado
Informações: (47) 3055-0065

.• 5/7
Exposição: Pássaros
Onde: Sociedade Iaraguaense de
Canaricultura e Ornitologia
Horário: horário comercial

Quanto custa: gratuito
Informações: na RuaAdolfo
Augusto Zieman, 626,
Czerniewicz

• 2/7
Almoço:Macarronada
Beneficente Sabor e
Solidariedade
Onde: Paróquia Luterana
Apóstolo Tiago, BairroAmizade
Horário: l1h30

Quanto custa: R$ 15

Informações: (47) 3372-2895
-

• 2/7
Cicloturismo: Pedal
Onde: Santa Luzia
Horário:8h

Quanto custa: não informado

* QUERDlVULGlIB O
SEUEVENTO lIQUI?

Então. uma semana
antes. junte todas as

informações
a respeito e envie
um e-mailpara

kelly@oc:orreiodopovo.c:om.br.

l O
QUANTO MAIS GENIE,

MAIS QUENTE

Aquece o corpo de quem precisa
e a alma d.e quem doa

·Apoio: �
Lunender

Realização:

() (:(nuu]() I)() ... )\() A gentil cresce com IIWEG

PONTOS DE ARRECADAÇÃO: O Correio do Povo [Lunender
".
Postos Mime (Mime Reinoldo Rau, Mime Weg, Mítne Matriz) I Marisol I Weg

.

Cibernético

BATMAN:
ARDAM
CITY·

oAziloArkham foi reformado,
integrando áreas pobres
de Gotham City. Os piores
criminosos domundo
encontram-se nessa instituição,
que nadamelhora em sua

condiçãomental.
O que pode acontecer quando
se reúne todos os criminosos

nummesmo local?Uma grande
tebelião�el'! disp.uta 'de po�

.,

do asilo�am, ondeODuas-

Caras resolvematar aMulher
Gato para ganhar respeito dos
demais criminosos.
Batman precisa então intervir
mais uma vez! O jogo é

sequência direta do utule
"BatmanArkhamAsylum" e será

lançado no dia 18 de outubro ,

para as plataformas PC, PS3 eWti
,

.
U.Mais informaç- emhttp://j.
mp/I]? 1G@B.

APPS PORTÁTEIS
EVERNOTE
Paranão eS9:11ecermais, tomarunianeta rápida,
fazer unia lista, organizar..ideiaS, registrar foros,'etc,

'
..

Evemote é seu aplicativo!
'

Este incrível software, disponível tanto para
Android, quanto iOS, além de oferecer todos os

recursos para aumentar suaprodutividade, ainda tem sincronização
comWmdows, Mac, plugin paradiversos navegadores.

,

' Paramais informações acesse: ht,:tp:/ /j.mpljPsBN2
Paradowaload em seuAndroid:}1ttp:llj.mp/18wGTa '

Para download em seu iPhone: http://j.mp/lA7hnx

GAME VICIANTE!

Diretamente do seu navegador, um game relaxante, para passar o
tempo! O jogo mostra constelações e o jogador deve descobrir o
que a figura forma! Acesse em: http://j.mp/bhZOea

: AVll1'4R,* ,�

Transforme-se emmassinha demodelar! Faça seu avatar
.' lern:.Rttp:J /j.mp/lF6qKY

• I • I f, ,.

,
• , I • 'I I, ,IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



APOIO

'Empurrãozinho' nos negócios
Sebrae promove
até o próximo
sábado a Semana
do Empreendedor
Individual

JARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI

Qsebrae promove até o próximo
sábado, dia 2, nos municípios

de Jaraguá do Sul e Guaramirim, a
Semana do Empreendedor Indivi
dual. A intenção é trazer para a for
malidade os profissionais autôno
mos que possuem um faturamento
bruto anual de até R$ 36mil.

De acordo com a analista do Se

brae, Maria Elena Loch, é possível
sair da informalidade sem gastar
muito. "Os impostos não ultrapas
sam os R$ 33 mensais. E ao registrar
a empresa, o empreendedor tem
direito a benefícios como aposen
tadoria, auxílio-doença, licençama
ternidade, entre outros", destaca.

O primeiro passo para o cadas
tro é buscar junto àPrefeitura a con
sulta de viabilidade. I'APrefeitura vai
avaliar se no endereço dapessoa, ela
pode ter um negócio do ramo que
pretende. Com a consulta de viabi- I

lidade em mãos, o registro é rápido
e simples. Em 40 minutos, a pessoa
sai daqui com o CNPJ emmãos. Só

é preciso trazer os documentos pes
soais e carnê do IPIU", comenta.

.

A moradora do bairro ilha da

Figueira, Marli Ponsteier, 50 anos,

procurou orientação com os profis
sionais do Sebrae, na manhã de on

tem. IIEu trabalho com salgados, que
ro ampliar as vendas e registrar meu
negócio. Estou pensando até em

contratar um funcionário", revela.
Interessados podem procurar o

Sebrae, que até o próximo sábado
realiza atendimento em tendas ins
taladas na Prefeitura de Guarami

rim e na praça em frente ao museu

(antiga Prefeitura) em Jaraguá o Sul.
O ato da formalização como

Empreendedor Individual é feito

pela internet no endereço: www.
portaldoempreendedor.gov.br.

EDUARDO MONTECINO

da informálidade,
o empreendedor passa
a contar com diversos

benefícios, entre eles
a obtenção do CNPJ
(Çadastro Nacional de
Pess;oa Jurídica), o resgate
tia cidadania, acesso
facilitado ao crédito, além
do direito à aposentadoria,
auxílio-doença, licença
maternidade, e demais
direitos previdenciários. Os
informais que aderirem ao

EI poderão ainda participar
de licitações e de compras.
governamentais, entre outras
vantagens, pagando uma
taxamáxima de até R$ 33,25
ao mês. O Empreendedor
Individual fica isento dos
tributos federais (PIS, Cofins,
IPle CSLL) e conta com
serviços de contabilidade
gratuitos durante um ano.�Ii procurou orientação com os

profissionais do Sebrae ontem

om O apoio do CRAS� milhares de catarinenses
estão dando uma virada na vida.
Muitos catarinenses já encontraram um caminho para melhorar o seu presente e mudar o seu futuro: o CRAS -

Cen�ro.s d� Referê.n�ia de As�istência Soc�al. Lá, famílias em situação de risco social contam com o apoio de

profls�lo�als e�peclallzados e tem acesso a diversos programas de inclusão e oficinas culturais, artísticas, esportivas
e profissionalizantes. Com o CRAS essas pessoas já estão provando hoje que o futuro pode ser melhor.
Mais informações: procure a Secretaria de Assistência Social de sua cidade.

I ., � \ f t t t·,

GOVERNO FEDERAL Secretaria de ESlado
da Assistência Social,
Trabalho e Habll8çio Governo do Estado

www.sst.sc.gov.br SANTA CATARINA
I

PAis RICO � PAiS SEM POBREZA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ROSA CHÁ STUDIO LTDA.
CNPJ Nº 07981 720/0001-24 - NIRE NQ 42204605525 - Jaraguá do Sul - SC

15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
MARISOl S.A., pessoa jurldica brasileira de direito privado de capital aberto, com sede na Rua Bernardo Dornbusch, 1300, Vila Lalau, CEP
89256-901, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, mscrita no CNPJ sob nQ 84429 752/0001-62, com seus atos constitutivos

arquivados na Junta Comerciai do Estado de Santa Catarina sob NIRE nQ 42300009351, em sessão de 04 06 1964, por seus representantes
legais, GIULlANO DONINI, brasileiro, casado sob o regime da separação convencionai de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade
nQ 1 584.802-7 SESP/SC e inscrlto no CPF/MF sob nQ 017 316 199-52, residente e domiciliado na Rua 29 de outubro, nQ 55, ap 600, centro,
em Jaraguá do Sul, SC e IVANILDO PAULO KRAUSE, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, Industrial, portador
da Carteira de Identidade nQ 19/R 1 580 314 SSP/SC e Inscrito no CPF sob o nQ 548 709 509-44, residente e domiciliado na Av Dr Maurlclo
Cardoso n 1555, ap 1003, Bairro Hamburgo Velho, CEP 93 510-250, em Novo Hamburgo/RS, e GFV PARTICIPAÇÕES lTDA., pessoa
Jurídica brasileira de direito privado, com sede na cidade de Jaraguá do Sul - SC, na Rua Professora Esthéria Lenzi Friedrich, nQ 79, Centro,
CEP 89 251-010, inscrita no CNPJ sob nQ 83 872.283/0001-99, com Contrato SOCial devidamente registrado no Cartório de Registro CIVil,
Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da cidade de Jaraguá do Sul sob o nQ 3361, Livro A - 23, Folhas 64, em 17/10/2007, neste ato

representada por seu Diretor Presidente VICENTE DONINI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, Industrial,
portador da Cédula de Identidade n° 145 099-9 SESP/SC e mscrito no CPF/MF sob nº 009 955259-00, residente e domlclüado na cidade de

Jaraguá do Sul- SC, na Rua Professora Esthéria l.enzi Friedrich, nº 79, Centro, CEP 89251-010, Únicos SÓCIOS componentes da SOCiedade
Limitada que gira sob a denominação de ROSA CHÁ STUDlO lTDA., pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro na cidade
de Jaraguá do Sul-SC, Rua Bernardo Dornbusch, nº 1400, prédio 04, pavimento superior, sala 88, bairro Vila Lalau, CEP 89256-901, com
Contrato SOCial devidamente arquivado na Junta Comerciai do Estado de São Paulo, sob nº 35220645336, em sessão de 2704.2006, e
última alteração averbada na Junta Comerciai do Estado de Santa Catarina sob nQ 42204605525, em sessão de 15.12.2010, ínscrtta no

CNPJ sob nQ 07981.720/0001-24, resolvem, de comum acordo, alterar o seu Contrato SOCial da seguinte forma 1- Fechamento e abertura
de filiais: 1. Aprovado o fechamento da filiai estabelecida na Estrada Comendador Orlando Grande, nº 95, Unidade Comerciai nº 2, Bairro
Embu MIrim, CEP 06833-070, em Embu/Sp, CNPJ nQ 07981.720/0005-58 e NIRE nQ 35903707402 2. Aprovada a abertura das seguintes
filiais nos sequintes endereços, todas com capital destacado de R$ 1 000,00 (um mil reais) para fins fiscais e com o seguinte objeto SOCial I)
Comércio varejista e atacadista de artigos do vestuário, calçados e acessórios, bem como artigos de puericultura, II) a concessão de

franquias; III) a concessão de direitos de uso de marcas e de smais de propaganda, IV) a prestação de serviços de consultoria comercial e

financeira; conforme segue' a) Rua Bernardo Dornbusch, 1 300, sala 05, Bairro Vila Lalau, CEP 89.256-901, em Jaraguá do Sul - SC (LOJa
One Store Marísol): b) Avenida dos Autonomistas, 1 400, Shopping União, loja âncora V, bairro VilaVara, em Osasco, SP, CEP 06 020-010,
c) Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5 308, SUC 106, Shopping Bonsucesso, no bairro Pimentas, em Guarulhos, SP, CEP 07 252-

000; d) Rua Carlos Gomes, 791, Shopping Boavista, lojas 207 e 208, bairro Santo Amaro, em São Paulo, SP, CEP 04.743-050.
" - Incorporações e Aumento de Capital Social: 3. Aprovadas as Incorporações pela ROSA CHÁ STUDIO lTDA , adiante denominada

apenas "INCORPORADORA", dos patrimônios líquidos contábeis das SOCiedades MARISOl FRANCHISING lTDA , pessoa Jurídica
brasileira de direito privado, com sede e foro na Cidade de Jaraguá do Sul, SC, na Rua Bernardo Dornbusch nº 1 300, PISO 1 - Superior, sala
04, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-901, com Contrato SOCial devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº

42202870817, em sessão de 08082000, e ONESERVICE SERVIÇOS COMERCIAIS lTDA , pessoa Jurídica brasileira de direito privado,
com sede e foro na Cidade de Jaraguá do Sul, SC, na Rua Bernardo Dornbusch nº 1 300, PISO 1 Superior, sala 4-A, Bairro Vila Lalau, CEP
89.256-901, com Contrato SOCial devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nQ 42203641498, em sessão
de 18 07.2005, adiante denominadas apenas "INCORPORADAS", nos exatos termos da Proposta, Justificativa e Protocolo de Incorporação
(Documento nQ 01) no valor total de R$ 12 368 033,41 (doze milhões, trezentos e sessenta e OIto mil, trinta e três reais e quarenta e um

centavos), correspondente aos patrimônios lfquidos contábeis da MARISOl FRANCHISING lTDA e ONESERVICE SERVIÇOS
COMERCIAIS lTDA., anteriormente qualificadas, de conformidade com os valores apurados pelos peritos avaliadores. 4 Aprovada sem

restrição a indicação da MARTINElLl AUDITORE?, pessoa Jurídica de direito privado, com sede em .Joinville - SC, na Rua Dona Francisca,
n.º 1 113, 10° e 11 ° andar, Bairro Saguaçu, CEP 89221-006, inscrita no CNPJ sob o nº 79 370 466/0001-39, registrada no CRC/SC sob nQ

001132/0-9, nomeada empresa perita avaliadora dos patrimônios uquldos contábeis a serem Incorporados 5. A empresa perita avaliadora

previamente Cientificada de sua escolha, apresentou de Imediato o Laudo de Avaliação Contábil (Documento nQ 02) elaborado com base no

valor das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2010, que, após lido e feitas as Indagações necessárias, fOI aprovado sem

qualquer restrição. 6. Para o fiei cumprimento dos termos do protocolo de Incorporação, ficam aprovadas, neste ato, as seguintes operações
6.1. Em relação às quotas atribuídas em substituição dos direitos de SÓCIOS que se extinguirão, a relação de substituição e a destinação do
patrimônio líquido contábil a ser Incorporado da MARISOl FRANCHISING lTDA 6.1.1. Face à aprovação dos documentos relativos à

Incorporação, fOI declarado expressamente Incorporado na INCORPORADORA o patrimônio llquldo contábil da empresa MARISOl
FRANCHISING LTDA., no valor de R$ 9 447 318,20 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e vinte

centavos) 6.1.2. O capital SOCial da INCORPORADORA, que receberá o acervo líquido da MARISOl FRANCHISING lTDA, será
aumentado em R$ 9447318,00 (npve milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e deZOito reaiS), mediante a parcela vertida do
patrimônio líqUido no montante de R$ 9447318,00 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e deZOito reaiS), sendo que
o valor remanescente do patrimônio líqUido vertido daMARISOl FRANCHISING lTDA , no valor de R$ 0,20 (vinte centavos), será desllnado
à cOl]ta de Reserva de Incorporação da INCORPORADORA 6.1.3. Em relação às filiaiS da MARISOl FRANCHISING lTDA , as mesmas

passam a ser constituídas, todas, como filiaiS da INCORPORADORA, ressalvado a) a sede da SOCiedade localizada na Cidade de Jaraguá
do Sul, SC, na Rua Bernardo Dornbusch nº 1 300, PISO 1 - Superior, sala 04, Bairro Vila Lalau, CEP 89 256-901, b) a filiai 05, localizada na

Rua Visconde de Plrajá nº 221 -lOja A, Bairro Ipanema, CEP 22410-000, na Cidade do RIO de Janeiro - RJ, CNPJ 03979387/0032-64 e NIRE

3390090773-5, c) a filiai 06, no Metrópole Shopping, localizada na Rua Praça Samuel Sabatlnl, nº 200, lOja 102, bairro Jardim do Mar, São
Bernardo do Campo, SP, CEP 09750-700, CNPJ 03979387/0036-98 e NIRE 35903650923, que são extintas nesta data 6.1.4. Em

decorrênCia, ficam constituídas as filiaiS abaiXO menCionadas, com capital destacado de R$ 1 000,00 (mil reais) para cada uma, para finS
fiscaiS e com o segUinte objeto SOCial I) ComérCIO varejista e atacadista de artigos do vestuáriO, calçados e aceSSÓriOS, bem como artigos de
puericultura, II) a concessão de franqUias, III) a concessão de direitos de uso de marcas e de sinais de propaganda, IV) a prestação de

serviços de consultOria comerCiai e financeira, conforme segue F/Ilal- No Shopping Center ReCife, localizada na Av Padre Carapuceiro nº
777, lOja BV216, Bairro Boa Viagem, CEP 50020-280, na Cidade de ReCife - PE, Flllal- No Shopping Cuntlba, locallzada na Rua Bngadelro
Franco, nº 2300, LOJa 304, piSO L - 3, Bairro Batel, CEP 80250-903, na Cidade de Curitiba - PR; Filiai - No Shopping CenterMuller Cuntlba,
localizada na Av Cândido de Abreu nº 127, lOja CA 45146, Bairro Centro CíVICO, CEP 80530-900, na Cidade de Cuntlba - PR, Fillal- No
Shopping Center Crystal Plaza, locallzada na Rua ComendadorAraÚJO nº 731, lOja 437, piSO L-4, Bairro Centro, CEP 80420-000, na Cidade
de Cuntlba - PR; Filiai· Na Rua Joâo Cachoeira, nº 553, Bairro Italm Blbl, CEP 04535-011, em São PaulolSP; Fillal- Na Estrada JoaqUim
Bueno Neto, 9 999, lOjas 52A, 53 e 54A, Bairro RIO AbaiXO, CEP 13295-000, em Itupeva/SP, Filiai - Na Rua Olavo Barreto Viana, nº 36, 3º
piSO, lOja 327, Ba'rro MOinhos de Vento, CEP 90570-070, em Porto AlegrelRS, Flllal- Na Av República Argentina, nº 3521, 3522 e 3523,
Bairro Portão, CEP 80610-260, em Cuntlba/PR, Flllal- Na Av Prefeito Erasto Gaertner, nº 193, Bairro Bacachen, CEP 82510-160, em
Cuntlba/PR, Fillal- No Center Vale Shopping, localizada na Av Dep. Benedito Matarazzo, nº 9403, lOjas 512 e 513, Ba/((o Jardim Oswaldo

Cruz, CEP 12216-580, em São José dos CamposlSP, Fllial- No Belramar Shopping Center, locallzada na Rua Bocalúva, nº 2 468, PISO

Joaquina - L2, lOja 234, Centro, CEP 88015-902, em FlonanópollslSC; Fillal- No Shopping Fashlon Mali, localizada na Estrada da Gávea, nº
899, LOjas 318 a 321, Bairro São Conrado, CEP 22610-001, no R/� de JanelrolRJ, Filiai - Na Rua Bueno Brandão, nº 182, Vila Nova

Conceição, CEP 04509-020, em São PaulolSP, FIIlal- No JOlnVllle Garten Shopping, localizada na Avemda RolfWlest, nº 333, mega lOja 08,
Bairro Bom Retiro, CEP 89223-005, em JOlnvillelSC, FIIlal - No Pallad/Um Shopping Center, localizada na Av PreSidente Kennedy, 4121, P 1 ,

lOjas 1038 e 1039, piSO L 1, Bairro Portão, CEP 80610-905, em Cuntlba/PR; Fillal- No Morumbi Shopping Center, locallzada na Av. Roque
Petrom Jumor, 1089, lOjas 2261227-S, Nível supenor, Bairro Morumbi, CEP 04707-900, em São PaulolSP, Fillal- No Shopping Center

Iguateml Campinas, localizada na Avemda Iguateml, nº 777, L 19 Q2 P2, Bairro Vila Brandlna, CEP 13092-902, em Camplnas-SP, Flllal- No
Shopping Center Via Catanna, localizada na Avemda Atíl;o Pedro Pagam, nº 270, LOJa Mega 03, SUC 159 e 160, Bairro Passa Vinte, CEP
88132-149, em Palhoça/SC, FIIlal- Shopping Centerlguateml, localizada na Av Tancredo Neves, 148, lOja 31A, 30 PISO, Quadra Z5, Bairro
Caminho das Árvores, CEP 41820-908, em SalvadorlBA, Fillal- Na Estrada JoaqUim Bueno Neto, 9 999, LOJa 38-B, Bairro RIO AbaiXO, CEP
13295-000, em Itupeva/SP Fllial- Na Rua ComendadorAraÚJO, nº 126, Centro, CEP 80420-000, em Cuntlba/PR 6.2. Em relação às quotas
atribuídas em substitUição dos direitos de sacias que se exllngUlrão, a relação de substitUição e a destinação do patrimônio líqUido contábil
a ser Incorporado dq, ONESERVICE SERVIÇOS COMERCIAIS lTDA 6.2.1 Face à aprovação dos documentos relatiVOS à Incorporação,
fOI declarado expressamente Incorporado na INCORPORADORA o patrimônio líqUido contábil da empresa ONESERVICE SERVIÇOS
COMERCIAIS lTDA., no valor de R$ 2920.715,21 (dOIS milhões, novecentos e vinte mil, setecentos e qUinze reais e vinte e um centavos),
6.2.2. O capital SOCial da INCORPORADORA, que receberá o acervo líqUido da ONESERVICE SERVIÇOS COMERCIAIS lTDA., será
aumentado em R$ 2920.715,00 (dOIS milhões, novecentos e vinte mil, setecentos e qUinze reaiS), mediante a parcela vertida do patrimônio
líqUido no montante de R$ 2.920 715,00 (dOIS milhões, novecentos e vinte mil, setecentos e qUinze reaiS), sendo que o valor remanescente
do patrimônio líqUido vertido da ONESERVICE SERVIÇOS COMERCIAIS lTDA , no valor de R$ 0,21 (vinte e um centavos), será desllnado
à conta de Reserva de Incorporagão da INCORPORADORA 6.2.3. Em relação aos estabeleCimentos da ONESERVICE SERVIÇOS
COMERCIAIS lTDA., a filiai da SOCiedade passa a ser constituída como filiai da INCORPORADORA, e sua sede localizada Cidade de

Jaraguá do Sul, SC, na Rua Bernardo Dornbusch nQ 1.300, PISO 1 Superior, sala 4-A, Bairro Vila Lalau, CEP 89.256-901 é exllnta nesta data.
6.2.4. Em decorrênCia, fica constituída a filiai abaiXO menCionada, com capital destacado de R$ 1 000,00 (mil reaiS), para fins fiscaiS e com

o segUinte objeto social' I) ComérCIO varejista e atacadista de artigos do vestuáriO, calçados e acessórios, bem como artigos de puericultura;
II) a concessão de franqUias, III) a concessão de direitos de uso de marcas e de sinais de propaganda; IV) a prestação de serviços de

consultOria comerCiai e financeira, conforme segue. localizada no Shopping Tlvoll, na Av Santa Bárbara, nQ 777, Luc 57/58, Jardim Mollon,
Santa Bárbara d'Oeste, SP, CEP 13456-08,7. Dessa forma, a INCORPORADORA, assume todos os direitos e obrigações das SOCiedades
INCORPORADAS de toda ordem, inclUSive trabalhistas (Artigos 10 e 448 da CLT), prevldenclarlos (Lei 8 212/91) e tributáriOS (Artigo 132 do

Código Tnbutárlo NaCional) atuaiS, e futuros que possam vir a ocorrer 8. Face à aprovação da operação de Incorporação nos termos da

Proposta, Justificativa e Protocolo (documento 01) e do Laudo de Avaliação (documento 02), bem como cumpridos, neste ato, os termos
determinados nos referidos documentos, fOI expressamente declarado Incorporado na INCORPORADORA o patrimônio líqUido contábil da
empresa ONESERVICE SERVIÇOS COMERCIAIS lTDA. no valor de R$ 2.920715,21 (dOIS milhões, novecentos e vinte mil, setecentos e

qUinze reais e vinte e lIm centavos) e da empresa MARISOl FRANCHISING lTDA, no valor de R$ 9 447 318,20 (nove milhões, quatrocentos
e quarenta e sete mil, trezentos e deZOito reais e vinte centavos), totalizando o montante de R$ 12.368 033,41 (doze milhões, trezentos e

sessenta e alto mil, trinta e três reais e quarenta e um centavos) 9. Em decorrênCia, o caput da Cláusula 5ª do Contrato SOCial passa a

vigorar com a segUinte redação "CLÁUSULA 5a - O Capital SOCial totalmente subscnto é de R$ 42 068 033,00 (quarenta e dOIS milhões,
sessenta e altomil e tnnta e três reais) composto de 42068 033 (quarenta e duas mIlhões, sessenta e altomil e trmta e três) quotas de capital
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscntas e mtegrallzadas, em moeda corrente nacional e bens, assIm
dlstnbuído entre os SÓCIOS Sócio: MARISOL S A., Quantidade de Quotas: 41 839901; Valor: 41 839901,00, %: 99,46 Sócio: GFV

PARTICIPAÇÕES LTDA , Quantidade de Quotas: 228 132, Valor: 228 132,00, %: 0,54 Total: Quantidade de Quotas: 42.068.033; Valor:
42.068.033,00; %: 100%.111- Alteração da Denominação Social: 10. Aprovado que a denominação SOCial da SOCiedade passa de ROSA
CHÁ STUDIO lTDA. para MARISOl COMERCIAL DO VESTUÁRIO lTDA. Desta forma, o caputda Cláusula 1ª do Contrato SOCial passa
a vigorar com a segUinte redação "CLÁUSULA 1 ª - A SOCiedade gIra sob a denominação SOCial deMARISOL COMERCIAL DO VESTUÁRIO
LTDA , com foro e sede na Cidade de Jaraguá do SullSC na Rua Bernardo Dornbusch, nº 1400, prédiO 04, pavimento supenor, sala 88, bairro
Vila Lalau, CEP 89256-901, e adota como nome fantaSia "MARISOL COMERCIAL" Parágrafo único: A SOCiedade pOSSUI as seguintes
fIliaiS, destacando-se para as mesmas o capital de R$ 1 000,00 (mil reais) pa[_a fms fIscaiS, com objeto social Igual ao da sede. Filiai - Na Rua

Quatá, nº 807, BaIrro Vila Olímpia, CEP 04546-044, na Cidade de São PaulolSp' Inscnta na JUCESP sob o NIRE 35 903 896 001 e CNPJ
07981 72010006-39; Fillal- No Shoppmg Center Rectfe, localizada na Av Padre Carapuceiro nº 777, lOja BV 216, Bairro Boa Viagem, CEP
50020-280, na Cidade de ReCIfe - PE, Flllal- No Shoppmg Cuntlba, localizada na Rua Bngadelro Franco, nº 2300, LOJa 304, piSO L - 3, Bairro
Batel, CEP 80250-903, na Cidade de Cuntlba - PR; Fillal- No Shopping Center Muller Cuntlba, localizada na Av Cândido de Abreu nº 127,
lOja CA 45146, Bairro Centro CíVICO, CEP 80530-900, na Cidade de Cuntlba - PR, Fillal- No'Shopping CenterCrystifl Plaza, localizada na Rua
ComendadorAraÚJO nº 731, lOja 437, pISO L-4, Bairro Centro, CEP 80420-000, na Cidade de Cuntlba - PR, Flllal- Na Rua João Cachoeira, nº
553, Bairro Italm Blbl, CEP 04535-011, em São PaulolSP, Fillal- Na Estrada JoaqUim Bueno Neto, 9999, lOjas 52A, 53 e 54A, Bairro RIO

AbaiXO, CEP 13295-000, em Itupeva/SP, Fillal- Na Rua Olavo Barreto Viana, nº 36, 3º piSO, lOja 327, Bairro Momhos de Vento, CEP 90570-

070, em PortoAlegrelRS, Flllal- Na Av República Argentma, nº3521,3522 e 3523, Bairro Portão, CEP 8061 0-260, em CuntlbalPR, Fillal- Na
Av Prefeito Erasto Gaertner, nº 193, Bairro Bacachen, CEP 82510-160, em Cuntlba/PR, Fillal- No Center Vale Shoppmg, localizada na Av

Dep Benedito Matarazzo, nº9 403, lOjas 512e 513, Bairro Jardim Oswaldo Cruz, CEP 12216-580, em São José dos CamposlSP, Flllal- No
Belramar Shopping Center, localizada na Rua Bocalúva, nº 2 468, PISO Joaquina - L2, lOja 234, Centro, CEP 88015-902, em Flonanópollsl
SC, FIIlal- No Shopping Fashlon Mali, localizada na Estrada da Gávea, nº899, LOjas 318 a 321, Bairro São Conrado, CEP22610-00 1, no RIO

de JanelrolRJ, Filiai - Na Rua Bueno Brandão, n° 182, Vila Nova Conceição, CEP 04509·020, em São PaulolSP, Filiai - No JOlnvllle Garten

Shopping, localizada na Avemda RolfWlest, nº 333, mega lOja 08, Bairro Bom Retiro, CEP 89223-005, em JOlnvlllelSC, Flllal- No Pallad/Um
Shopping Center, localizada na Av PreSidente Kennedy, 4121, P1, lOjas 1038 e 1039, piSO L 1, Bairro Portão, CEP 80610-905, em Cuntlba!

PR, Fillal- No Morumbi Shopping Center, localizada na AI( Roque Petronl JUnior, 1089, lOjas 226/227-S, Nível supenor, Bairro Morumbi, CEP
04707-900, em São PaulolSP, Flllal- No Shopping Center Iguateml Campinas, localizada na Avenida Iguateml, nº 777, L 19 Q2 P2, Bairro

, , , , I'

Vila Brsndine, CEP 13092-902, em Campmas-SP, Fitte!- No Shopping Center Via Catanna, localizada na Avenida AtíllO Pedro Pagam, nº
270, LOJa Mega 03, SUC 159 e 160, Bairro Passa vinte, CEP 88132-149, em Palhoça/SC, Fltis!> No Shopping Center tqueteml, localizada na
Av Tancredo Neves, 148, toie 31A, 30 PISO, Quadra Z5, Bairro.Caminho das Árvores, CEP 41820-908, em SalvadorlBA, Filiai - Na Estrada

Joequim Bueno Neto, 9999, LOJa 38-B, Beirro RIo Abeixo, CEP 13295-000, em Itupeva/SP, Fillal- Na Rua Comendador Areújo, nº 126,
Centro, CEP 80420-000, em Cuntlba/PR, Füte!> LOJa One Store Mansol, na Rua Bernardo Dornbusch, 1 300, sala 05, Bairro Vila Lalau, CEP
89256-901, em Jaraguá do Sul- SC, Fillal- No Shopping TIVOII, na Av Santa Bárbara, nº 777, Luc 57158, Jardim Mollon, Santa Bárbara

d'Oeste, Sp, CEP 13456-08, Filiai - Na Avenida dos Autonomistas, 1 400, Shoppmg União, toje âncora V, bairro VlIa Yara, em Osasco, Sp,
CEP 06020-010; Fitie!> Na Estrada Juscelmo Kubitschek de Oliveite, 5308, Shoppmg Bonsucesso, no bairro Pimentas, em Guarulhos, Sp,
CEP 07252-000, Fillal- Na Rua Carlos Gomes, 791, Shopping Boeviste, toies 207 e 208, bairro Santo Amaro, em São Paulo, Sp, CEP
04 743-050" IV - Composição Diretoria: 11. Aprovado que a administração da Sociedade, que é exercida por um Diretor Presidente e um

Diretor Executivo, passa a ser exercida por 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Executivo, e 02 (dols) Diretores sem titulação
específicatz. Desta forma, o caputdaCláusula 12 eCláusula 17 do Contrato Social passam a vigorar com a seguinte redação "CLÁUSULA
12 - A administração da Sociedade será composta por 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Executivo e 02 (dois) Diretores sem

titularidade específica, eleitos e destituiveis a qualquer tempo em Reuniêo de Quotistas" "CLÁUSULA 17 - Aos demais Diretores competem
a) Exercer as funções executives e os poderes que lhes são atnbuídos no sentido de planejar, desenvolver e controlar os neqocios da
Sociedade e suas controladas b) Substituírem-se entre SI, em suas eusénces ou Impedimentos, exceto no caso do Diretor Presidente, que
será substituído pelo Diretor ExecutlVo."V - Alteração do objeto social. 13. Aprovado que o objeto social da Sociedade passa de comércio
atacadista e varejista de artigos do vestuário, calçados e acessórios; explorar a Importação e exportação de artigos do vestuário, calçados e
acessórios para I) Comércio varejista e atacadista de artigos do vestuário, calçados e acessórios, bem como artigos de puericultura, II) a
concessão de franquias, III) a concessão de direitos de uso de marcas e de sinais de propaganda, IV)-a prestação de serviços de consultoria
comercial e financeira 14. Desta forma, a Clausula 3ª do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte redação' "CLÁUSULA 31! - A
Sociedade tem por objeto social' I) Comércio varejista e atacadista de artigos do vestuáno, calçados e acessónos, bem como artigos de

puencultura, II) a concessão de trenquies, III) a concessão de direitos de uso de marcas e de suuus de propaganda, IV) a prestação de

serviços de consultona comerciel e tlnencelte" Em decorrência da formalização das operações de Incorporações ora realizadas, bem como

das demais deliberações aprovadas neste ato, o Contrato Social consolidado passa a vigorar com a seguinte redação MARISOl
COMERCIAL DO VESTUÁRIO lTDA. - CNPJ N° 07.981.720/0001-24 - NIRE NQ 42204605525 - Jaraguá do Sul - SC - CAPíTULO 1-

DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO - CLÁUSULA i' - A Sociedade gira sob a denominação social de MARISOl
COMERCIAL DO VESTUÁRIO lTDA., com foro e sede na Cidade de Jaraguá do Sul/SC, na Rua Bernardo Dornbusch, nº 1400, prédio 04,
pavimento superior, sala 88, bairro Vila Lalau, CEP 89256-901 , e adota como nome fantasia "MARISOl COMERCIAL" Parágrafo ÚniCO - A

Sociedade pOSSUI as seguintes filiais, destacando-se para as mesmas o capital de R$ 1.000,00 (mil reais) para fins fiscais, com objeto social
Igual ao da sede Filiai - Na Rua Quatá, nº 807, Beirro VIla Olímpia, CEP 04546-044, na Cidade de São PaulolSp' inscnte na JUCESP sob o

NIRE 35903.896.001 e CNPJ 07.981. 72010006'39, Fitiel- No Shopping CenterRecife, localizada na Av Padre Carapuceiro nº 777, loje BV
216, Bairro Boa Viagem, CEP 50020-280, na CIdade de Recite - PE, Filie!> No Shopping Curitlbe, localizada na Rua Briqedeiro Franco, nº
2300, LOJa 304, piso L - 3, Bairro Batel, CEP 80250-903, na Cidade de Curitlbe - PR, Flllal- No Shoppmg CenterMullerCuritibe, localizada na
Av Cândido de Abreu nº 127, toie CA 45146, Bairro Centro CíVICO, CEP 80530-900, na Cidade de Cuntiba - PR; Pitiel- No Shopping Center
Crystal Plaza, localizada na Rua ComendadorAreújo nº 731, toje 437, piso L-4, Bairro Centro, CEP 80420-000, na Cidade de Curitlbe - PR;
Flllal- Na Rua João Cachoeira, nº 553, Bairro lteim eu», CEP 04535-011, em São PaulolSP, Flllal- Na Estrada Joeauim Bueno Neto, 9 999,
toies 52A, 53 e 54A, Beirro RIO Abeixo, CEP 13295-000, em Itupeva/SP; Fltie!» Na Rua Olavo Barreto VIana, nº 36, 3ºpiso, lOja 327, Bairro
MOinhos de Vento, CEP 90570-070, em Porto AlegrelRS, Fillal- Na Av República Argentina, nº 3521, 3522 e 3523, Bairro Portão, CEP
80610-260, em Cuntlba/PR; Flllal- Na Av Prefeito Erasto Gaertner, nº 193, Bairro Bacachen, CEP 82510-160, em Cuntlba/PR, Flllal- No
Center Vale Shopping, localizada na Av Dep Benedito Matarazzo, nº 9.403, loies 512 e 513, Bairro Jardim Oswaldo Cruz, CEP 12216-580,
em São José dos CamposlSP, Filiai - No Beitemer Shopping Center, localizada na Rua Boceiúve, nº 2 468, PISO Joaquina - L2, loje 234,
Centro, CEP 88015-902, em FlonanópollslSC; Fillal- No Shopping Feshion Mali, localizada na Estrada da Gávea, nº 899, LOjas 318 a 321,
Bairro São Conrado, CEP 22610-001, no RIO de Jeneiro/Hl; Flllal- Na Rua Bueno Brandão, nº 182, Vila Nova Conceição, CEP 04509-020,
em São PaulolSP, Filiai - No Joinvltte Garten Shopping, localizada na Avenida Rolf Wlest, nº 333, mega toje 08, Bairro Bom Retiro, CEP
89223-005, em JomvillelSC; Fitiet : No Peltedium Shopping Center, localizada na Av Presidente Kennedy, 4121, P1, tojes 1038 e 1039, piso
L 1, Bairro Portão, CEP 80610-905, em Curitibe/Pii, Flllal- No Morumbi Shopping Center, localizada na Av Roque Petroni Junior, 1089, tojes
2261227-S, Nível supenor, Beitro Morumbi, CEP 04707-900, em São PaulolSP; Fiíiel - No Shoppmg Center Iguateml Campinas, _/ocallzada
na Avenida Iguateml, nº 777, L 19 Q2 P2, Bairro Vila Brandma, CEP 13092-902, em Cempines-Ss'; Filiel> No Shopping Center Via Catarina,
localizada na Avemda Atttto Pedro Peqeni, nº270, LOJa Mega 03, SUC 15ge 160, Bairro Passa Vinte, CEP88132-149, em Palhoça/SC; Filiai
- No Shopping Center tqustemí, localizada na Av Tancredo Neves, 148, lOja 31A, 30 PISO, Quadra Z5, Bairro Caminho das Árvores, CEP
41820-908, em SalvadorlBA; FIIlal- Na Estrada JoaqUim Bueno Neto, 9.999, LOJa 38-B, Bairro RIO AbaiXO, CEP 13295-000, em Itupeva/SP,
Filiai - Na Rua Comendador AraÚJO, nº 126, Centro, CEP 80420-000, em Cuntlba/PR, Filiai - LOJa One Store Mansol, na Rua Bernardo

Dornbusch, 1.300, sala 05, Bairro Vila Lalau, CEP 89 256-901, em Jaraguá do Sul- SC; Flllal- No Shopping TIVOII, na Av Santa Bárbara, nº
777, Luc 57158, JardIm Mollon, CEP 13456-08, em Santa Bárbara d'Oeste - SP, Flllal- Na Avenida dos Autonomistas, 1400, Shopping
União, lOja âncora V, bairro Vila Yara, em Osasco, Sp, CEP 06020-010, Flllal- Na Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308, SUC 106,
Shopping Bonsucesso, no bairro Pimentas, em Guarulhos, Sp, CEP 07 252-000, Fillal- Na Rua Carlos Gomes, 791, Shopping BoaVista, lOjas
207 e 208, bairro SantoAmaro, em São Paulo, Sp, CEP 04 743-050 CLÁUSULA 2ª - A Sociedade poderá por deliberação da Diretoria, Criar,
Instalar, manter ou extinguir filiaiS, escritórios e depósitos em qualquer ponto do terntórlo nacional ou do exterior Paragrafo 1 Q - Criada a filiai,
escritório e depósito, a Diretoria fará Inscrever no Registro Público de Empresas Mercantis da sede e local onde funcionará o estabeleCimento,
Indicando o respectivo endereço e o valor do capital que para o mesmo sera destinado Parágrafo 2Q - A SOCiedade somente poderá
participar em outras sociedades, como aCionista ou quotista, dentro e fora do país, em carater permanente ou temporáriO, como controladora
ou minOritária, em negócIos e empreendimentos, desde que com anuênCia de SÓCIOS representando três quartos do capital social.
CLÁUSULA 3ª - A Sociedade tem por objeto I) ComérCIO varejista e atacadista de artigos do vestuário, calçados e aceSSariaS, bem como

artigos de puericultura, II) a concessão de franquias, III) a concessão de direitos de uso de marcas e de sinais de propaganda, IV) a prestação
de serviços de consultoria comerCiai e financeira CLÁUSULA 4' - A Sociedade InicIou suas atividades em 02 05 2006 e seu prazo de

duração é indeterminado CAPíTULO" - CAPITAL SOCIAL E QUOTAS - CLÁUSULA 5ª - O Capital SOCial totalmente subscrito é de R$
42 068 033,00 (quarenta e dOIS milhões, sessenta e alto mil e trinta e três reais) composto de 42.068.033 (quarenta e duas milhões, sessenta
e alto mil e trinta e três) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subSCritas e integralizadas, em
moeda corrente naCional e bens, assim dlstrlbUldo entre os SÓCIOS. Sócio: MARISOL S.A; Quantidade de Quotas:.41.839 901, Valor:
41839.901,00, %: 99,46 Sócio: GFV PARTICIPAÇÕES LTDA; Quantidade de Quotas: 228.132, Valor: 228132,00, %: 0,54 Total:

Quantidade de Quotas: 42.068.033; Valor: 42.068.033,00; %: 100%. Parágrafo 1 Q
- A responsabilidade de_cada SÓCIO é restrita ao valor de

suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela Integralização do Capital Social. Parágrafo 2Q - Os SÓCIOS não respondem
subSidiariamente pelas obrigações sociais Parágrafo 3Q - Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais e e IndiVisível em relação
à SOCiedade. Parágrafo 4Q - As quotas da SOCiedade e todos os direitos a elas Inerentes são ImpenhoráveiS, não podendo ser liqUidadas
mediante requerimento de credores dos SÓCIOS, sendo nulas de pleno direito todas as transações que onerem as mesmas CLÁUSULA 6' -

Os SÓCIOS são obrigados, na forma e prazo preVistos, às contribUições estabeleCidas no contrato SOCial, e aquele que deixar de fazê-lo, nos
trinta dias seguintes ao da notificação pela SOCiedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora, devendo pagar-lhe os juros
legais, a atualização monetária fixada pelos índices ofiCiaiS aplicáveiS e a multa de 2% (dOIS por cento) sobre a ImportânCia não integralizada
(art 106, parágrafo 2Q, da Lei nº 6404/76) Parágrafo único - Poderá, ainda, verificada a mora, a maiOria dos demais SÓCIOS prefenr, à
Indenização, a exclusão do SÓCIO remiSSO, ou redUZir-lhe a quota ao montante já realizado. O Capital SOCial sofrerá, então, a correspondente
redução, salvo se os demaiS SÓCIOS supnrem o valor da quota CLÁUSULA 7ª - O Capital SOCial poderá ser aumentado ou redUZido, segundo
as neceSSidades da SOCiedade, nos termos e na forma pela qual deliberarem os SÓCIOS em Instrumento próprio Parágrafo 1 Q - O aumento do

Capital SOCial mediante conferênCia de bens podera se dar pelo valor contábil declarado, ou por valor constante em laudo de avaliação, a
CritériO dos SÓCIOS. Parágrafo 2Q - Nos casos de aumento do capital, cada SÓCIO quotista terá o direito de preferênCia para subscrever as

quotas correspondentes ao aumento, na proporção daquelas por ele possuídas na ocaSião Se qualquer SÓCIO quotista não exercer o direito
de preferênCia aquI estabeleCido, tal direito transferlr-se-á automaticamente aos outros quotistas Porém, os direitos de preferênCia para
aumento de capital não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, sem o préVIO e expresso consentimento dos demais SÓCIOS quotistas.
CLÁUSULA 8ª - Os SÓCIOS poderão ceder e transfenr livremente, entre SI, as quotas que possuírem. Não poderão, porém, ceder e transfenr
as suas quotas a terceiros, no todo ou em parte, sem antes oferecê-Ias a todos os demaiS SÓCIOS, os quais gozam do direito de preferênCia
na sua aqUISição, proporcionalmente às respectivas participações no Capital Social. Parágrafo 1 Q - A oferta das quotas deverá ser f8lta por
carta dirigida à Diretoria da SOCiedade, contendo a quantidade, preço e condições de pagamento das quotas ofertadas, a qual remeterá
cópia a todos os quotistas, que poderão, dentro do prazo de 30 (tnnta) dias, contados da data do recebimento da Citada carta-oferta pela
Diretoria, adqulnr as referidas quotas total ou parCialmente Poderão ainda os quotistas, no mesmo prazo, apresentar ao alienante contra

proposta, sendo ao mesmo facultado aceitar ou não Caso mais de um SÓCIO resolva adqulnr tais quotas, as mesmas serão rateadas

proporcionalmente, conforme a participação de cada SÓCIO no Capital SOCial Parágrafo 2° - Decorndo o prazo aCima sem que haja exercíCIO
do direito de preferênCia, ou tal seja feito apenas sobre parte das quotas ofertadas, poderão as quotas ser transferidas ou cedidas a

terceiros, desde que no prazo máXimo de 60 dias e nas mesmas condições anteriormente ofertadas. Parágrafo 3Q - Ficam dispensadas as
formalidades e prazos dos parágrafos anteriores se houver concordância expressa por escrito por parte de todos os demaiS SÓCIOS quanto à
cessão ou transferênCia das quotas Parágrafo 4Q - Será Ineficaz, em relação à SOCiedade, a cessão ou transferênCia de quotas feita com

Infração a estas regras CAPíTULO III - DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS - REUNIÕES DE QUOTISTAS - CLÁUSULA 9ª - A ReUnião
Ordinária dos Quotistas será realizada dentro dos quatro primeiros meses segUintes ao términO do exercíCIO SOCial, para deliberar, OUVida a
Diretoria, sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do
lucro líqUido do exercíCIO e, quando for o caso, reeleger ou deSignar novos administradores, fixar as respectivas remunerações e outras

matérias de Interesse da SOCiedade Reuniões Extraordinárias poderão ser realizadas sempre que os Interesses sociais o eXigirem
Parágrafo 1 Q - Dependem da deliberação dos SÓCIOS, as seguintes matérias I - Aprovação das contas da administração, II - DeSignação dos
Administradores, quando f6lta em ato separado; III - Destituição dos Administradores, IV - Remuneração dos Administradores,V - Modificação
do Contrato SOCial, VI - Incorporação, fusão, transformação e dissolução da SOCiedade, ou a cessação do estado de liqUidação; VII -

Nomeação e destitUição dos liqUidantes e o julgamento das suas contas, VIII- Pedido de recuperação JudiCial e extrajudiCial; IX - Aprovação
do planejamento estratégiCO, planos orçamentáriOS e de investimentos da SOCiedade, X - Definição sobre a distribUição do Lucro líqUido do

exercíCIO, XI - Autorização, quando o valor exceder àquele que for pré-estabelecido pelos quotistas para os atos descritos no parágrafo 2Q,
XII - Escolha e destitUição dos auditores Independentes, quando houver, XIII - A participação em outras SOCiedades, como aCionista ou

quotista, dentro e fora do país, em caráter permanente ou temporáriO, como controladora ou mlnorltárla:em negócIos e empreendimentos
Parágrafo 2Q - Os SÓCIOS, em ReUnião de Quotistas, estabelecerão os limites que aDlretorla deverá observar para a prática dos atos a seguir'
-AqUISição, alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente, -Contratação de empréstimos e/ou financiamentos, -EstabeleCimento de
limites de crédito a clientes, -Prestação de aval, fiança e outras garantias a favor de empresas coligadas, aSSOCiadas ou controladas

Parágrafo 3Q - Não será realizada Reunião de Quotistas quando todos os SÓCIOS deCidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da
mesma CLÁUSULA 10 - A Reunião dos Quotistas t8\á quórum de Instalação eqUivalente a SÓCIOS representantes da maiOria do Capital
SOCial, com poderes para deCidir sobre todos os negócIos SOCiaiS, bem como, para tomar as resoluções que julgar necessárias ou

convenientes à proteção e desenvolVimento da SOCiedade, sendo preSidida e secretariada pelos SaCiaS, terceiros e/ou administradores
escolhidos pela maiOria dos presentes Paragrafo único - É estabeleCido quórum de deliberação para os seguintes casos a) pelos votos

correspondentes, no mínimo, a três quartos do Capital SOCial, para a modificação do contrato SOCial, a deSignação de administrador SÓCIO no

contrato SOCial, a Incor-poração, fusão, transformação, e a participação em outras SOCiedades, como aCionista ou quotista, dentro e fora do

país, em caráter permanente ou temporáriO, como controladora. ou minOritária, em negócIos e empreendimentos, b) pelos votos

correspondentes à totalidade (lo Capital SOCial, enquanto o mesmo não estiver Integralizado, e de dOIs terços, no mínimo, após a

Integralização, para a designação de administrador não SÓCIO, c) pelos votos correspondentes à maiOria do Capital SOCial, para, ressalvado
o disposto nas alíneas a e b, a deSignação de sacIo nomeado administrador em ato separado e a destitUição de administradores, SÓCIOS ou

não, o modo de sua remuneração e o pedido de recuperação JudiCial e extrajudiCial, d) pelos votos correspondentes à maiOria do Capital
SOCial presente à ReUnião, para quaisquer outras materlas para as quais a Lei ou o Contrato SOCial não eXIjam quórum malar de deliberação,
e) pelos votos correspondentes à totalidade do Capital SOCial para a dissolução da SOCiedade ou a cessação do estado de liqUidação
CLAUSULA 11 - A Reunião dos Quotistas será convocada pela administração, mediante aVIso transmitido por carta registrada com aVIso de
recebimento ou telegrama com antecedênCia mínima de 8 (alto) dias, contendo local, data e hora de realização, bem como a Ordem do Dia.

O referido aVIso podera ser dispensado, quando todos os sacias comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes dos dados que lhes
seriam Informados por meio da convocação Parágrafo 1Q - Na omissão da administração, a Reunião dos Quotistas poderá ser convocada

por SaCIO, quando os administradores retardarem a convocação por mais de 60 (sessenta) dias, ou por titulares de mais de 1/5 (um qUinto)
do Capital SOCial, quando não atendido no prazo de 8 (alto) dias, pedido de convocação fundamentado, com Indicação das matérias a serem

tratadas Parágrafo 2Q - O SÓCIO pode ser representado na reunião por outro SÓCIO ou por advogado, mediante procuração com poderes
.(,. Continua
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específicos, independentemente de modificação do Contrato Social, que deverá ser arquivada na sede da Sociedade. Parágrafo 3Q - Dos entrará em liquidação, pela retirada, exclusão, falência, insolvência ou impedimento de qualquer dos quotistas, efetuando-se a apuração de

trabalhos e deliberações tomadas na Reunião de Quotistas será lavrada, no Livro de Atas de Reuniões de Quotistas, ata assinada pelos seus haveres na forma do disposto na cláusula 22. Parágrafo 1 Q - A Sociedade também não se dissolverá por falecimento de qualquer dos
membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram quotistas, caso em que os herdeiros ingressarão na Sociedade, respeitando a distribuição de quotas que vier a ser feita no inventário

assiná-Ia, podendo, a critério dos sócios, ser arquivada no Registro Público de Empresas Mercantis cópia devidamente autenticada pelos respectivo, salvo se no prazo de 90 dias, a contar da distribuição, optarem por dela se retirar obedecendo ao disposto na cláusula 8ª.

administradores ou pela mesa. Parágrafo 4Q - Os livros sociais poderão assumir a forma de folhas digitadas, a serem posteriormente Parágrafo 2º - fJ. permanência dos herdeiros na Sociedade poderá ser vetada por sócios que representem a maioria do Capital Social, caso

encadernados, hipótese em que cada livro terá no máximo 20 folhas. Parágrafo 5º - As deliberações tomadas de conformidade com a Lei e em que aplicar-se-á o disposto na cláusula 22. CLÁUSULA 22 - Ocorrendo qualquer dessas hipóteses, os haveres do sócio falecido ou

o Contrato Social vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. CAPíTULO IV - ADMINISTRAÇÃO - CLÁUSULA 12 - A retirante, falido, concordatário, incapaz ou interdito, insolvente, impedido, excluído serão apurados com base em balanço especialmente
administração da Sociedade será composta por 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Executivo e 02 (dois) Diretores sem titularidade levantado para esse fim; e serão pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, acrescidas dos juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
específica, eleitos e destituíveis a qualquer tempo em Reunião de Quotistas. Parágrafo 1 º - O prazo de gestão da Diretoria será indeterminado. ao mês, e de correção monetária equivalente à variação de índice geral de preços (conceito de disponibilidade interna) calculado pela
Parágrafo 2Q - Os Diretores serão investidos nos seus cargos, mediante assinatura de Termo de Posse no Livro de Atas de Reunião de Fundação Getúlio Vargas, ou índice similar que preserve o valor real da moeda, a partir da data em que ocorrer o evento. Parágrafo 1º - Os

Diretoria. CLÁUSULA 13 - O Diretor Presidente, dentro dos limites fixados em lei e por este Contrato Social, fica investido de amplos e gerais sócios remanescentes poderão, se assim o permitir a situação econômica financeira da Sociedade, estabelecer condições e prazos mais

poderes de gestão que possibilitem a prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade, com vistas à consecução favoráveis que os previstos no parágrafo anterior, ao sócio retirante, interdito, falido, insolvente, impedido, excluído ou falecido. Parágrafo 2º
dos seus objetivos sociais. Parágrafo 1 º - A representação ativa e passiva da Sociedade, bem como a prática de todos os atos jurídicos que - Somente é facultado aos sócios retirar-se da Sociedade, nos trinta dias subseqüentes à reunião, nos casos em que forem dissidentes de

criem, modifiquem ou extingam quaisquer direitos e obrigações, compete ao Diretor Presidente. Paráqrafo z? - A Sociedade será representada modificação do contrato, fusão da Sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra e transformação, quando terão as suas quotas
isoladamente pelo Diretor Presidente, ou por Procurador com poderes para tal, nos casos de recebimento de citações, intimações ou liquidadas, conforme o estipulado na cláusula 22 do Contrato Social. CAPíTULOVII- DA DISSOlUÇÃO E LIQUIDAÇÃO - CLÁUSULA 23

notificações judiciais, ou extra judiciais e na prestação de depoimento pessoal, podendo, para tanto, a Sociedade constituir mandatários ou - Ocorrerá dissolução da Sociedade quando houver insuficiência de capital, impossibilidade de execução do objeto social, falta de pluralidade
prepostos. Parágrafo 3Q - A representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo, compete ao Diretor Presidente ou a um Procurador ou a de sócios, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nas hipóteses previstas na Lei, ou por deliberação dos sócios que

um preposto, com poderes específicos. Parágrafo 4º - Para os efeitos legais determinados, os Diretores autorizados ao uso da denominação representem a totalidade doCapital Social. Parágrafo único - Determinada a dissolução, cumpre àAdministração providenciar imediatamente
social assinarão juntamente com a denominação. CLÁUSULA 14 - O Diretor Presidente, poderá, por prazo não superior a dois anos, a investidura do liquidante que poderá ser um dos sócios ou um terceiro, devidamente escolhido pelos sócios que representem mais da

constituir em nome da Sociedade, procuradores com os poderes "ad negotia" a serem especificados no instrumento de mandato. Para metade do Capital Social. Procedendo-se a liquidação da Sociedade, e uma vez saldado todo o passivo, o ativo restante será partilhado
representação da Sociedade em Juízo, os mandatos poderão ser outorgados por prazo indeterminado, com poderes específicos. CLÁUSULA entre os sócios, proporcionalmente às suas participações no Capital Social. CAPíTULO VIII - EXERCíCIO SOCIAL, RESERVAS,
15 - A Diretoria reunir-se-á, sempre que os negócios e interesses sociais o exigirem, convocada pelo Diretor Presidente ou pelo seu substituto DISTRIBUiÇÃO DE lUCROS - CLÁUSULA 24 - O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro do

legal, lavrando-se ata das deliberações tomadas, em livro próprio. Parágrafo Único - As deliberações serão tomadas por maioria de votos mesmo ano, devendo, o administrador, nesta ocasião, prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das

com a presença mínima de cinqüenta por cento dos membros, cabendo ao Diretor Presidente, além do voto normal, o voto de desempate. demonstrações financeiras exigidas em lei, que não precisarão ser arquivadas perante o Registro do Comércio ou publicadas. Parágrafo 1 º

CLÁUSULA 16 - Ao Diretor Presidente compete: a) Exercer a representação institucional da Sociedade e dirigir as suas atividades gerais; b) - Do lucro apurado, depois de deduzida a provisão para o imposto de renda, nomínimo 25% será distribuído aos sócios como distribuição de
Estabelecer políticas para o desenvolvimento da Sociedade e de suas controladas; c) Propor o planejamento estratégico, planos lucros e/ou juros sobre o Capital Próprio, o remanescente terá a destinação que for atribuída pelos sócios representando a maioria do Capital
orçamentários, e de investimentos da Sociedade a ser deliberado em Reunião de Quotistas especialmente convocada para esse fim; d) Social, em reunião que para tal finalidade deverão realizar. Ocorrendo prejuízos, serão compensados com resultados positivos futuros, com
Convocar e presidir as reuniões da Diretoria. CLÁUSULA 17 - Aos demais Diretores competem: a) Exercer as funções executivas e os lucros acumulados, ou absorvidos pelo Capital Social, com sua conseqüente redução, nos termos da lei. Os sócios participarão nos

poderes que lhes são atribuídos no sentido de planejar, desenvolver e controlar os negócios da Sociedade e suas controladas. b) resultados proporcionalmente a participação social de cada um. Parágrafo 2º - A Sociedade poderá levantar demonstrações financeiras
Substituírem-se entre si, em suas ausências ou impedimentos, exceto no caso do Diretor Presidente, que será substituído pelo Diretor intermediárias, proceder com a apuração contábil mensal de lucro e distribuir lucros apurados a qualquer tempo, observadas as limitações
Executivo. CLÁUSULA 18 - É vedado aos Diretores prestar aval, fiança ou oferecer garantias pessoais a terceiros. Não se inclui na proibição,' legais, e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último balanço patrimonial. Parágrafo
os atos que forem praticados em benefício ou a favor da própria Sociedade, suas associadas, coligadas ou controladas. Para tanto serão 3Q - Não poderão event'uais credores dos sócios,mesmo na hipótese de insuficiência de bens dos mesmos, fazer recair a execução sobre o

necessárias as assinaturas do Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor. Parágrafo Único - Fica a Diretoria autorizada a contratar que a estes couber nos lucros da Sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. CAPíTULO IX - DISPOSiÇÕES FINAIS - cLÁUSULA
com bancos e instituições de crédito, financiamentos e empréstimos, podendo para tanto, dar em garantia hipotecária ou pignoratícia, os 25 - A Sociedade não terá Conselho Fiscal, sendo, portanto, vedada a sua instalação, sem prévia alteração do presente Contrato Social.

bens móveis ou imóveis da Sociedade, assinando os respectivos contratos, cédulas, escrituras e outros documentos, assumindo, em CLÁUSULA 26 - Nos casos omissos neste contrato, não serão aplicadas as disposições das Socieâades Simples, desta forma, a Sociedade
decorrência, em nome da Sociedade, todas as obrigações do contrato firmado, ressalvado o disposto na cláusula 9ª, parágrafo 2Q desse se regerá pelos dispositivos referentes às Sociedades Limitadas, constantes na Lei 10.406 de 10.01.2002, e, terá regência supletiva, no que
Contrato Social. CLÁUSULA 19 - Os Diretores receberão mensalmente, a título de pró-labore, a importância que for fixada, em Reunião dos for aplicável, pela Lei nQ 6.404 de 15.12.1976, do conhecimento de todos sócios, que a elas se sujeitam como se de cada uma se fizesse aqui
Quotistas, por deliberação de sócios representantes da maioria do Capital Social. CAPíTULO V - EXCLUSÃO DE SÓCIO - CLÁUSULA 20 especial menção. CLÁUSULA 27 - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer
- A Sociedade poderá, mediante deliberação de sócios representativa de mais da metade do Capital Social, efetuar a exclusão de qualquer a administração da Sociedade, nem estão condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por

sócio, mediante justa causa. Parágrafo 1 Q - A deliberação de exclusão deverá ser tomada em Reunião de Quotistas convocada especialmente crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

para tal fim, sendo facultada ao sócio acusado, nesta ocasião, a apresentação de defesa. Parágrafo 2Q - Entende-se como Justa Causa, além nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. cLÁUSULA 28 - Os

de outras hipóteses causadoras de prejuízo aos negócios sociais ou a aftectio societatis, a violação de cláusula contratual, a concorrência contratantes, neste ato, elegem o foro da cidade de Jaraguá do Sul, SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
desleal, o uso indevido da firma ou da denominação social, a recusa à prestação de serviços necessários ao desenvolvimento dos negócios resultantes deste contrato, bem como para a solução de quaisquer litígios que dele possam decorrer, renunciando a qualquer outro foro, por
sociais, a superveniência de incapacidade moral, a falência ou insolvência civil, e incompatibilidade com os demais sócios. Parágrafo 3Q - O mais especial ou privilegiado que outro venha a ser. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em
sócio também poderá ser excluído nos termos da Cláusula 6ª, parágrafo único. Parágrafo 4Q - Existindo direitos e haveres, deverá ser 84 (oitenta e quatro) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas, para que produza todos os efeitos legais. Jaraguá
aplicado ao sócio excluído as disposições previstas na cláusula 22. CAPíTULOVI- DA RETIRADA, IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO DE do Sul, SC, 01 de janeiro de 2011. Registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nQ 20110376900, em 17.05.2011. Maria

QUALQUER DOS SÓCIOS - CLÁUSULA 21 - Não obstante contratada por prazo indeterminado, a sociedade não se dissolverá, nem Dilma Koerich - S.ecretária-Geral.
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Estância
Celular à·
bordo
UmAírbus Aô ls da
TAM que opera na ponte
aérea Rio-São Paulo
está equipado com o

sistemaOnAir e, desta
forma, os passageiros
podem realizar chamadas
telefônicas, enviar

.

mensagens e acessar a

internet pelo telefone
durante o voo. Embora
não seja uma novidade
total, é a primeira vez que
isto é proporcionado'
para passageiros da

ponte aérea.

Há nove anos contamos com'

a EstânciaRibeirão Grande,
que inaugurou um novo

segmentos de estabelecimentos
de hospedagem na região. Além

de ser um lugar encantador,
colocou jaraguá do Sul na rota
das pessoas que buscam relaxar
em lugares onde a natureza é o

principal atrativo.

Rodril
LOTERIAS Nem sempre nos damos conta

do volume de empresas no setor
metal-mecânico de nossa região
que exploram nichos de mercado.
Uma delas é aRodril, que
completa hoje 17 anos de atuação
e que tem em seu currículo a

produção de equipamentos
únicos no país.Atualmente está
instalada ao longo da SC-413, em
Guaramirim.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04565
l° 61.152 600.000,00
2° 08.640 12.000,00
3° 26.862 9.000,00
4° 04.848 7.410,00
5° 36.473 6.000,00

QUINA
SORTEIO N° 2628
04 - 37 - 49 - 51 - 68

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 646

01 - 03 - 05 - 06 - 09
10-14-15-17-18

19 - 20 - 21 :. 23 - 25

peR
São definidas como PCH as usinas hidrelétricas com potência
instalada entre 1 e 30Mw. Como são pequenas, causammuito
menos impacto sobre o meio ambiente é por isto, em teoria, seu
licenciamento é menos complexo. Isto na teoria, pois não faltam
obstáculos para sua aprovação e existem casos como o do Paraná
em que de maio de 2003 amaio de 2010, uma lei estadual proibia
a análise dos projetos. Por isto, por lá existem 114 projetos em
análise. SC é o quarto estado no ranking, com 310 MW instalados
em 45 PCH em. funcionamento mas, a principal força vem da

Weg, que oferece soluções completas para a instalação deste

tipo de empreendimento fornecendo todos os equipamentos de
geração, transmissão e controle. Recentemente forneceu todos os

equipamentos para a PCH Lídice no Estado do Rio.

MEGASENA

SORTEIO N° 1295
02 - 05 - 15 - 20 - 43 - 57

LOTOMANIA

SORTEIO N° 1152
01 - 03 - 08 - 16 - 17

19 - 20 - 21 - 25 - 33

34 - 39 ', 40 _ 47 - 52
71 - 79 - 87 - 88 - 99

� "I ,. ,

Sincor-sc
comemora

o Sindicato dos Corretores de

Seguros no Estado de Santa
Catàrina completa neste mês
de junho seu cinquentenário.
Para celebrar os 50 anos de

conquistas dos corretores
de seguros, promove uma
solenidade especial, no Teatro
Carlos Gomes, em Blumenau, na
próxima quinta-feira, 30.

Pessoas com deficiência
A unidade do Senai em Iaraguá do Sul lançou o curso de

qualificação profissional em "Operador Eletromecânico", que é

gratuito e destinado exclusivamente a pessoas com deficiência
e com idade a partir de 16 anos. A seleção para as 16 vagas do
curso será feita per meio de entrevistas. No curso, com duração
de 204 horas, os alunos vão desenvolver conhecimentos como
em desenho técnico, instrumentos de medição, eletricidade e

elementos de máquinas. O programa do curso também contempla
palestras motivacionais e sobre meio ambiente.

�iso pl�évio plGopol(jcional
A decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a um julgamento
troux.e à tona a questão do aviso prévio que, /Conforme o artigo 7°

da Constltuição Federal em seu inciso 21, estabelece "aviso prévio
proporcional ao tempo de serviço". O Supremo não decidiu quais
seriam as regras, mas corno esta é uma solicitação na ação que está
sendo Julgada, espera·-se meu pronunclamento da suprema corte em

relação a isto, pois esta questão nunca foi regulamentadamotivo
pelo qual seaplica o tempomínirno que é de 30 dias.
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Interior de [araguá
namira dos ladrões

didos. A Polícia Militar até que
realiza rondas nos bairros mais

afastados, porém, a falta de efe
tivo dificulta uma presença mais

maciça de policiais, admite o

comandante do 14° Batalhão de
Polícia Militar, Rogério Luiz Ku
mlehn. Hoje, Iaraguá reúne 150

policiais militares. Se for seguir a
referência da Onu (Organização
das Nações Unidas) de que para
500 habitantes deveria existir um

policial, a cidade ·precisaria de

pelo menos 280 profissionais.
O índice de ocorrências di

árias- uma média de 130-, tam
bém dificulta as rondas de rotina.
"Pela demanda de ocorrência, há
pouca ronda", enfatiza.

Ele acredita que a situação
pode melhorar em setembro,
com a chegada de mais dez mi
litares formados. Em outubro, a

promessa é que mais 40 homens
devem assumir efetivamente em

abril do ano que vem.

Lugares mais afastados do centro da
cidade viram alvos de arrombamentos

JAMOUÁ DO SUL virada. Os ladrões entraram pelo
telhado, desligaram a central de
alarmes e desceram pelo aces

so ao teto do banheiro. Foram
levados dois televisores, DVDs,
retroprojetor, perfumes, celula

res, máquinas digitais, além de

roupas e até carnes congeladas
que estavam na geladeira. uÉ a

terceira vez que o sítio e arrom

bado. Estamos todos num clima
de insegurança, commedo até de
ficar em casa", diz o empresário.

CAROLINA CARRADORE

POi-se se o tempo que a paz
reinava em lugares mais afas

tados do centro. O interior de Ia
raguá do Sul virou alvo fácil da cri
minalidade. A falta de movimento
nas ruas, vizinhos afastados e au

sência de iluminação contribuem

para a ação dos bandidos.
Neste fim de semana, o sítio

do empresário lnvald Siewerdt,
49 anos, foi arrombado, no bair
ro Rio Cerro I. Esta é a terceira
vez que o local é invadido. pelos
ladrões, em três anos.

lnvald e os familiares estavam
em outra residência da família,
quando no sábado de manhã,
ao retornarem para o sítio, en

contraram a casa totalmente re-

..............,_�........ Feriado foimarcaclo por fluxo intenso de�cuIos
e graves acidentes nas rodovias catarinenses

Três pessoas perdem a vida
nas estradas da região Norte

Diliculdade
. de ronda

O feriado prolongado de Cor

pus Christi fez com que o fluxo
de veículos, nas rodovias federais
do Norte catarinense, aumentas
se cerca de 40%. De acordo com

levantamento da Polícia Rodo
viária Federal de Joinville, foram
registrados 49 acidentes, que
deixaram 26 feridos, três pessoas
gravemente feridas e pelo me

nos dois mortos, na região. No
ano passado, no mesmo feriado,
foram contabilizados 54 aciden

tes, 28 feridos e três mortes. Os
números consideram apenas as

mortes registradas no momento

e local do acidente.
Um dos óbitos ocorreu na

última sexta-feira, no Km 82 da
BR 101, em Barra Velha, quando
uma pessoa foi vítima de atro

pelamento. A outra morte foi

provocada por uma batida entre

dois carros, no km 38 da mesma

rodovia, na altura do município
de Joinville. Nas demais regiões
do Estado, outras dez pessoas
perderam a vida nas rodovias,
desde a última quarta -f eira.

Os dias de folga também foram
marcados porgrandes congestiona
mentos, principalmente no trecho
não duplicado da BR 280, que liga
os municípios de Iaraguá do Sul e
São Francisco do Sul. Em outros

-

trechos da rodovia, o trânsito fluía

lentamente, e a situação só foi nor
malizada após as 19h de domingo.

De acordo com o chefe de

Polícia, Everson Feuser, além do

policiamento reforçado, o mo

nitoramento dos veículos foi in
tensificado durante o feriadão,
nos municípios do Norte catari
nense. Uma pessoa foi detida por
embriaguez ao volante, e outras

108 autuações por infrações de
trânsito foram registradas.

Apesar do índice de ocorrên
cia ainda ser liderado em lugares
de maior concentração, o inte
rior passa a ser alvo fácil de ban-

I -
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Casa ficou totalmente revirada, após arrOmbamento, noRio Cerro I

Homem defende o amigo e é baleado na barriga
GUARAMIRIM A briga continuou no lado de

APolícia Civil deGuaramirimin- fora, até que um homem, iden
vestiga o autor do disparo que atin- tificado até agora apenas como

giu Hélio Ramos Gobbi, 31 anos, na Paulista, apontou a arma para
madruga deste sábado. A vítima foi um amigo de Hélio. Ele se jogou
atingida na barriga, em frente ao na frente e acabou levando um

Bailão GralhaAzul, próximo do Pos- tiro. Hélio foi encaminhado em

to Guaramirim, na BR-280. estado grave ao hospital São José,
Segundo informações da de- em Iaraguá do Sul. O homem

legacia da cidade, a confusão ini- ,

passou por cirurgia e está fora de
ciou dentro do estabelecimento: I perigo. O autor dos «lisparos fu-,;

giu em um táxi. A polícia já tem

pista do suspeito.
Em Iaraguá do Sul, um ho

mem de 29 anos foi esfaqueado,
nos fundos do Líder Club, naVila
Lalau. A vítima foi ferida no pei
to, braços e costas, na madruga
da de sábado. Foi encaminhado
ao hospital São José e não corre

risco de morte. O autor do crime
não foi identificado.
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FUTEBOL FEMININO

OI pya sai atrás
na final do Estadual
Equipe de Jaraguá precisa de duas
vitórias para conquistar título inédito

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

sua escalação titular, com Grazi;
Andiara, Leila, Aline e Ana Cláu

dia; Marina, Nathalia, Samantha
e Suelen; Juliana e Marise. Apesar
das comandadas do técnico Luiz

"Polenta" terem jogado em casa,

quem levou a melhor foi a equi
pe de Caçador, que marcou os

três gols da partida no segundo
tempo: Chaiane abriu o marca

dor aos 16 minutos, Andressinha
marcou o segundo aos 31 e Nata

ne fechou o placar aos 41.
Enquanto o Kindermann ga

rante o tetracampeonato esta-

TITAPRETTI

Nemmesmo o campo enchar
cado da Arsepum poupou o

"time de meninas" no domingo,
26. Buscando a vitória na primei
ra partida da decisão do Campe
onato Catarinense de Futebol Fe

minino, o Olympya foi derrotado
por 3 a O no confronto contra o

Kindermann, de Caçador.
Com a recuperação das jo

gadoras lesionadas, o time jara
guaense entrou em campo com

dual com apenas um empate, na
segunda partida da decisão do

Estadual, as jaraguaenses pre
cisam vencer no tempo normal
e ainda na prorrogação para ga
rantir o bicampeonato. Segundo
o técnico, a estratégia da equipe
era vencer a partida em casa e

jogando em Caçador levar o jogo
para a prorrogação, mas os pla
nos tiveram que ser mudados:

"Agora teremos que ir com tudo

para garantir a vitória já no jogo
normal", afirma. O segundo em

bate da decisão do Campeonato
Catarinense de Futebol Femini
no acontece neste domingo, 3 de

julho, no Estádio Carlos Alberto
Costa Neves, em Caçador, às 15h.

MARCELE GOUCHE
-��.

Equipe de Caçador não tomou conhecimento das jaraguaenses na Arsepwn

Em viagem ao Sul de Santa Catarina, para
dois jogos pelo returno do Campeonato
Estadual de Futsal Feminino, a equipe daADJ
perdeu uma e venceu outra. Na sexta-feira, as ,

jaraguaenses perderam por ,2 a 1 para Criciúma

e, no sábado, golearamAraranguá por 7 a 1.

BASE

Molequinhos jogam hoje
Enquanto a equipe profissional se prepara para a disputa do
estadual, que começa no dia 7 de agosto, os garotos da base
do Iuventus entram em campo hoje para enfrentar oXV de

Outubro, em Indaial, pela 1 a rodada do returno do Campeonato
Catarinense.,o t�e juvenil joga às �3h30 e os juniores, às
15h30. Nos últimos jogos, as duas equipes do Moleque Travesso
venceram o Camboriú, por 2 a 1, jogando fora de casa.

DIVULGAÇÃO

Lenzi representará o Brasil emmais
wn CampeonatoMundial de Jet SId

[araguaense levamais um
título nacional de IetSki

tados Unidos. "Vou me preparar
para mais um mundial", afirma
Lenzi, que já venceu a competi-

1

ção em duas oportunidades.
O local da última etapa do 24°

Campeonato Brasileiro de Iet Ski
dá sorte e traz boas lembranças
para o piloto jaraguaense, que
conquistou seus outros 13 títulos
na cidade mineira. Acostumados
em acompanhar 'as manobras

radicais, o público de Boa Espe
rança compareceu. De acordo
com a assessoria de imprensa
da competição, cerca de 16 mil

pessoas assistiram às duas eta
pas. Compareceram pilotos de
sete estados brasileiros, além de

representantes de outros quatro
países daAmérica do Sul.

ESTADUAlI rEMINlNO
ADJ permanece com chances de classificação

O técnicoVitorAlexandre ficou satisfeito com
o desempenho das meninas, pois "tinha um
grupomais jovem que as adversárias". Com
os resultados, as jaraguaenses seguem na 5a
pósição,do campeonato, runoa com chances de

classificação, já que passam as quatro primeiras.

Absoluto. Essa é a palavra que
pode definir o jaraguaenseAlessan
der Lenzi, que conquistou seu 14°

título consecutivo do Campeonato
Brasileiro de Iet Ski, na categoria
Freestyle. O triunfo de Lenzi foi ga
rantido com vitórias nas duas bate
rias da quarta etapa da competição,
que aconteceu no último fim de

semana, na represa de Furnas, em
Boa Esperança, Minas Gerais. "Fiz
tudo que sei fazer e garantimais um
título", resume o piloto.

Agora, Lenzi se prepara para
disputar campeonatos pela Eu

ropa e Oriente Médio, que servi
rão de treinamento para o Cam

peonato Mundial, que acontece

entre os dias 1 e 9 de outubro,
em Lake Havasu, no Arizona, Es-

AR CONDICIONADO

Projeto .Instalação • Manutenção
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CAMPEONATO BRASILEIRO • SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO 6DRODADA

Sábado, 25/06
Flamengo 4 x 1 Atlético-MG
Atlético-PR O x 2 Bahia
Cruzeiro 2 x 1 Coritiba
Domingo, 26/06
Corinthians 5 x O São Paulo
Ceará 2 x O Palmeiras

Botafogo 2 x 1 Grêmio
, Avaí O x 1 Fluminense "

Internacional 4 x 1 Figueirense
Atlético-GO O x 1 Vasco

SG A

83

i3 !514 :86
11 !6 ! 3 161

,,1116 i,f.3 .1161;Llj6,f .3 161
10 1 6

'

3 6 i 1 i 55I I ! !

ia 16 j2 6 i 7'j1.559 j 6 ! 3 O 61-2 )50
9 16 I 2 3 8 i 4 150
8 i 6 I 2 9 ; 1 144

! ; ! 1

8 16 j 2 8 i o 144
! j r

7 ! 6 2 1 3 7 I O ; 38
7 ! 6 2 1 3 7 i 8 -1 :38
7 i 6 2 1 3 7; 11 -4 ,38

� ! � � � � �; : �1!!�
5 ls 1 2 2 7 11 -4 33

4 ! 6 1 1 4 9 10 -1 22

1 i 6 O 1 5 1 10 -9 5

1 16 O 1 5 4 18 -145

2° Corlrrthians
3° Palmeiras

4° Botafogo

6° Figueirense
7° Flamengo
8° Fluminense
9° Internacional
10° Atlético-MG

78RODADA
Quarta-Feira, 29/06
19h30 - Vasco x Cruzeiro
19h30 - Grêmio x Avaí
19h30 - América-MG x Flamengo
21h50 - São Paulo x Botafogo
21h50 - Rgueirense x Santos
21h50 - Bahia x Corinthians
Quinta-Feira, 30/06
19h30 - Palmeiras x Atlético-GO
19h30 - Coritiba x Ceará
21h - Fluminense x Atlético-PR
21h - Atlético-MG x Internacional

11° Bahia

12° Atlético-GO

13° Grêmio

14° Ceará

15° Cruzeiro

16° Santos

.... 17° América-MG

.... 18° Coritiba

.... 19° Atlético-PR

.... 20° Avaí
ií?!."!"L��rF!lIjl'l(1�if,ll!J,gjl!il$�W:'l!1qtt�iifi:M"#I,".l1§".. j���.,�.,,'iJ,,;�N"'i5M�I,c.,�/I�iiZ
Classftcados Copa Sul-Americana

....Rebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO • SÉRIE B
7"RODADA
Terça-Feira, 21j06
Bragantino O x O Guarani

Quarta-Feira, 22/06
São Caetano 4 x 2 Duque de Caxias
Sexta-Feira, 24/06
Paraná 2 x O lcasa
Boa E.C. 2 x O Grêmio Barueri
Sport O x O Criciúma
Sábado, 25/06
ABC 1 x O Náutico
Ponte Preta O x O Vitória
Goiás 1 x 4 Portuguesa
Americana 1 x O Salgueiro
ASA 1 x O Vila Nova-GO

CLASSIFICAÇÃO

� Coi. Times

... 1° Portuguesa

... 2° Ponte Preta

P J i V E ! D i GP i GC i SG iA
14 7! 4 2 i" 1 ! 20 I 8 112: 66, '

14 7 i 4 2 ! 1 i 15 i,I 5 i 10 i 66
!, ,

... 3° Paraná 14 7 i 4 2 ! 1 : 10; 4 i 6 i 66

... 4° Americana 14 7 j 4 2 ! 1 ! 9! 6 i 3 i 66
5° ABC 13 7 I 3 4 ",,: O2 i",i 1611",1 7: 4 161
6° Boa Vista 11 7 I 3 2 4 ! 2 ;

52

7° Vitória 11 7 I 3 2 I 2 I 8 I 7! 1 152
8° Sport 10 7 1 2 4 11 i 5 j 5 lo 147
9° Criciúma 10 7! 2 4 11 i 5 I 5! O !47
10° Guarani 9 7 i 2 3 i 2 I 9 I 8 11 142

��: �!�t�::tano �; i � � I � ! � I : I � l:�
13° Vila Nova-GO 8 7 i 2 2 i 3 I 7 I 6 i 1 l38
14° Salgueiro 8 7 I 2 2 I 3 I 6; 6 lo 138
15° Grêmio Barueri 7 7 I 2 1! 4 ;

5
!
9 j -4 '33

16° ASA 7 7 1 2 i : 4 '5 13 1-8 33

6 7 I 2 O ! 5 ! 6 13 I -7 28
! . ,

.... 18° Bragantino 6 7' 1 3 I 3 '7 13! -6 28

.... 19° Icasa 5 7 1 1 2 1 4 I 6 11 1-5 23

.... 20° Duque de Caxias 2 7 I O 2 j 5 I 7 15 1-8 9

Jogadores comemoram resuItacIo que os levaram àpróxima fase da competição

INTERNACIONAL

Garotosdo
Brasil estão
nasoitavas

a" RODADA

Terça-Feira, 28/06
19h30 - Portuguesa x São Caetano
19h30 - Duque de Caxias x Náutico
19h30 - Sport x ABC
19h30 - Americana x Grêmio
Barueri
19h30 - Guarani x Vila Nova-GO
21h50-Criciúma x Bragantino
21h50 -Icasa x ASA
21h50 - Vitória x Paraná
21h50 - Salgueiro x Ponte Preta
21h50 - Goiás x Boa E.C,

.... Rebaixados para Série C

.... 17°Goiás

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/Vara da Família, Infância e Juventude
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova'- CEP 89.259-
300, Jaraguá do Sul _ SC -:- E- mail:

Jagfam@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Márcio Renê Rocha
Chefe de Cartório: Cláudia Jenichen Janssen

f\

Seleção Brasileira sub-17 empata com
Costa do Marfim e 'vai enfrentar o

Equador amanhã, em Guadalajara
EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA- COM PRAZO DE 30 DIAS

Alienação Judicial n° 036.09.000860-5

Requerente: Oscar Luiz Pincegher
Requerido: Ivanilde Pacher
Intimando: IVANILDE PACHER, brasileira, separada judicialmente,
comerciária, CPF 036.360.109-05, Rua João Klein, 251, Vila Lenzi _

CEP 89.252-380, Jaraguá do SUL-SC.
Hasta Pública: Local: Fórum de Justiça. Datas: 02/08/2011 ás 14:00h
1 ° Leilão/Praça e 12/08/2011 ás 14:00h 2° Leilão/Praça. Descrição do
bem: Um terreno edificado com uma casa, localizado na Rua João
Klein em Jaraguá do Sul, registrado sob o n° 178, fls. 098, noCRI de
Jaraguá do Sul avaliado em R$ 170.000,00. Localização do bem: Rua
João Klein, 251, Vila Lenzi, Jaraguá do Sul/SC. Ônus: Os tributos in
cidentes sobre o imóvel correrão por conta exclusiva do arrematante.
Por intermédio do presente, as partes. Seus cônjuges, se casadas
forem, e os eventuais interessados, ficam cientes de que, neste Juízo
de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como da

realização da venda judicial do bem descrito, no local, datas e horári
os fixados. OBSERVAÇÃO: O v.alor atribuído ao bem será corrigido
monetariamente até a data da hasta pública, como também o débito

exigido. Não comparecendo lançador á primeira ocasião, ou se os

bens não alcançarem lanço superior ao da avaliação, seguir-se-á a

sua alienação na segunda data, pelo maior preço, desde que não
se oferte quantia vil. Quando os bens penhorados não excederem o

valor correspondente a 60 (sessenta) vezes maior salário mínimo, e,
dispensada a publicação do edital pela imprensa, não poderá, neste
caso, o preço da arrematação ser inferior ao da avaliação (art. 686,
inciso VI, e§ 3°, do CPC). Caso não encontrado o executado, fica o

mesmo ciente, por meio do presente, da realização da hasta pública
acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local
.de costume e publicado e vez, na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 14 de junho de 2011.

AGÊNCIA ES_TADO Coulibaly, artilheiro da competi
ção, que driblou o zagueiro Ma
theus e chutou com violência.

E, em um duelo aberto, os

brasileiros desempataram já aos

13 minutos, quando Nathan ta

belou com Lucas Piazon e tocou

para Ademilson, que chutou de
canhota para as redes adversá
rias. Porém, Souleymane Couli

baly estava inspirado e voltou a

empatar para a Costa do Marfim
ainda no primeiro tempo.

Já na etapa final, omesmo Sou
leymane Coulibaly fez, de bicicleta,
o terceiro gol e garantiu a virada da

seleção africana. O gol provocou
uma reação curiosa da torcida local,
que antes apoiava o Brasil e depois
passou a gritar "olé" quando os

marfinenses tocavam a bola.
Mas, apesar do cenário desfa

vorável' a seleção brasileira con

seguiu assegurar o empate aos 48
minutos do segundo tempo. Lucas
Piazon driblou pela lateral, avan
çou pela esquerda e tocou para
trás para o meia Adryan, que che- ,

gou batendo de primeira.

GUADALAJARA

LIGA MUNDIAL

Seleção está
na lase linal

1\ seleção brasileira sofreu, rnas
Ilgarantiu um empate por 3 a 3
com a Costa do Marfim, em jogo
encerrado na noite do último do

mingo, em Guadalajara, no México,
e se classificou às oitavas de final do
Mundial Sub-17 como líder do Gru

po F da competição, com sete pon
tos. Já os marfinenses, com quatro
pontos, também avançaram.

Com a ponta, o Brasil ganhou
a vantagem de permanecer em

Guadalajara para a disputa da pró
xima fase, na qual terá pel� frente
o Equador, amanhã, em novo con

fronto no estádio Omnilife, que
neste domingo recebeu o ótimo

público de 24.943 pessoas.
No duelo diante da Costa do

Marfim, o Brasil abriu o placar
logo aos sete minutos, quando
Ademilson deu belo passe para
Lucas Piazon tocar com categoria
na saída do goleiro. Três minutos
depois, porém, os marfinenses

empataram com Souleymane

A FIVB (Federação
Internacional deVôlei)
confirmou ontem que a

seleção brasileira masculina
já está garantida na fase
final da Liga Mundial, a sei
disputada em Gdansk,
na Polônia, entre os dias
6 e 10 de julho.
Apesar da derrota para os
Estados Unidos, na noite do
último sábado, a equipe de
Bernardinho assegurou a

classificação no GrupoA por
conta do saldo de sets. Pelos
cálculos da FIVB, o Brasil
terminará a atual fase pelo
menos na segunda colocação
da chave mesmo que perca
as duas partidas restantes
por 3 sets a O, contra a

Polônia, amanhã � quínta.: . " '. "
I I

, ,
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REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramírím -

CHRISTA INGEHIU.EWAGNER, Interventora
Rua28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h
. EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoaís)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográ
fica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

I ESTADO DE SANTA CATARINA

t,��;) PREFEITURAMUNICIPAL DE SCHROEDER
\�ii� Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000

SCHROEDER - SC • Caixa Postal 01 • Fonelfax: (O xx 47) 3374-1191
e • mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br- site: http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETiÇÃO
MODALIDADE CONCORRÊNCIA N. 02/2011 • PMS

PROCESSO L1CITATÓRIO N. 82/2011 • PMS
O Prefeito Municipal em exercício no uso de suas atribuições torna

público, para conhecimento dos interessados' através da Comissão de licita

ções, informa que a Sessão Pública para recebimento e abertura dos enve

lopes e abertura da licitação, realizada em 27_ de junho de 2011, na Prefeitura

Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, localizado no piso térreo
da Nova Sede da Prefeitura· Municipal, localizado na Rua Marechal Castelo
Branco nO_ 3201, Centro, Schroeder/SC, credenciamento e entrega dos en

velopes até: às 08h45mim e Abertura do processo: às 09h, para Seleção de

proposta mais vantajosa, visando a permissão de uso, de espaço para explo
ração de copa e cozinha' no Ginásio Municipal de Esportes Alfredo Passold,
localizado na Rua Paulo Jahn, Centro, na cidade de Schroeder/SC, contendo
os seguintes espaços: Bar, 29;76 m2, balcão de atendimento, Cozinha com 15
m2 e área de circulação de 14,79 m2 e depósito de 8,64 m2, totalizando uma

área de 68, 19m2, com a meta de atender aos usuários do espaço permitido, no
qual a permissionária deverá explorar a atividade de lanchonete, fornecendo
refeições, lanches, bebidas e similares, parte integrante no instrumento con

vocatório, foi declarada DESERTA; uma vez que não acudiram interessados' à

presente licitação.
OPrefeito Municipal em exercício comunica aos interessados que a nova

Sessão de Abertura da Tomada de. Preço nO. 02/20tt·PMS, realizar-se-á em

28 de julho de 2011, na Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor. de
Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal,
localizado na Rua Marechal Castelo Branco, n", 3201, Centro, Schroeder/SC,
credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min-e Abertura do pro
cesso: ás 09h.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site
da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fonel
fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 27 de junho de 2011".

Luis Aparício Ribas
Prefeito Municipal em exercício

Protocolo: 17626 Sacado:ALFI BITENCOURf CPF: 518.026.002-72 Cedente: BERrA IMOVEIS
ITDA CNPJ: 09.524.313/0001-13 Número do Título: 51/REANSTE Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
10/06/2011 Valor: 462,5à liquidação após aintimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência:
.R$ 21,70, Edital: R$15,OO

'Protocolo: 17552 Sacado: ALVES & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS ITDA ME CNPJ:
12.986.658/0001-01 Cedente: DJ COMUNICAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ:
03.658.136/0001-81 Número do Título: 0001723604 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/06/2011 Valor: 238,00
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$
15,00

Protocolo: 17568 Sacado: APP DA EEB GENERAL RONDON CNPJ: 83.540.377/0001-60 Ceden
te: DIPWMATA INDUSTRIAL E COMERCIAL ITDA CNPJ: 01.243.305/0009-44 Número do
Título: 0270039-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCOSA DataVencimento: 13/06/2011 Valor: 249,60 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17554 Sacado: ASSOCIAGAO FRATERNA MENSAGEIROS DA LUZ CNPJ:
'05.360.773/0001-00Cedente: ENGETEC EKLEINEMPREENDIMENTOS IMOBIllAiUOS ITDA
- ME CNPJ: 81.360.166íOOOI-l0 Número do Título: 5000000001 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/06/2011
Valor: 437,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17198 Sacado: FERNANDO AUGUSTO PARClANELW CPF: 015.360.551-07 Ce-

Apontamento: 180292/2011 Sacado: ANTONIO DO PRADO Endereço:
R HERCllHO ANACLETO GARCIA 458 - SANTO ANTONIO - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: - Credor: ZUNAREW E RAPOSO lTDA -ME Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 786/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
373,34 - Vencimento: 04/06/2011

Apontamento: 180874/2011 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TECDAINF
lIDA Endereço: RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 1329 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor: DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO
DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0001718012 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 1.800,00 - Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 179254/2011 Sacado: CLElVA MARL:\ ROELL OLSEN
Endereço: R MAXCOENT 80 - SEMlNARlO - CORUPA-SC - CEP: 89278-
000 Credor: MERCADlNHO PEPOS Portador: - Espécie: CH - W Titulo:
000286-0 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.585,00 - Vencimento:
23/03/2011

Apontamento: 180647/2011 Sacado: CRISTIANO LUCAS ZANATTl Ende
.reço: RUAASSIS CHPJEAUBlAND 38 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-446
Credor: RAFAEL CARWS FERREIRA ME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 002026/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 720,00 - Venci
mento: 09/06/2011

Apontamento: 180598/2011 Sacado: CRISTIANO MOREIRA BARROSO
Endereço: OSVAlDOGIATZ 40AP 304 BLl2 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: -

Credor:BRUNOBEHLlNG Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 01-Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 23.000,00 - Vencimento: 31/05/2011

Apontamento: 180741/2011 Sacado: DEMARCHIVIDROS TEMPERADOS
lTDA ME Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ, - CZERNIEWICZ - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor:VAUNEACE$SORIOS lIDA EPP
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 4966/-1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 900,37 - Vencimento: 11/06/2011

.

Apontamento: 180615/2011 Sacado: DENlLSON M. FAGUNDES ROLA
MENTO ME Endereço: RUA 1235, 186 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-
198 Credor: MTF COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA Portador: - Es

pécie: DMl- N° Titulo: 0001024204 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
550,69 - Vencimento: 08/06/2011

Apontamento: 180506/2011 Sacado: DIESSE' RICARDO WURENÇO
Endereço: RUA FREDERICO BARG,253 AP01 - BAEPENDI - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89256-170 Credor: BANCO GMAC SA Portador: - Espécie:
CBI - N'Titulo: 2BB E2149742026 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
4.404,22 - Vencimento: 12/01l2010

Apontamento: 180755/2011 Sacado: DlVIPEL FORROS E DlVISORlAS
lIDA ME Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO ' SL 01 2193 - JA
RAGUA ESQUERDO - JARAGUÁ DQ SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor:
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador: PEDRO BERKENBROCK
MARCENEIRO Espécie: DMI - N° Titulo: 000.071.2 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 754,37 - Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 180795/2011 Sacado: DREI K ELETROELETRONICA lIDA
ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 500 PREDIO JARAGUAT - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-430 Credor: MEGADEF COMPONENTES ELE
TRONICOS LIDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 11785 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 437,00 - Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 180614/2011 Sacado: DUEME MOVEIS lID� Endereço:
RUA BERNARDlNHO BRESSANl 12 - NEREU RAMOS - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89265-747 Credor: S PIETRO ALUMlNIO E ACESSORIOS
lTDA - ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: ROM833001 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 434,00 - Vencimento: 11/06/2011

Apontamento: 180645/2011 Sacado: DUTECH INDUSTRIAL SERVICE

Endereço: RUA DOS IMIGRANTES - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-430
Credor: EIMECA ELETROMECANICA SUL BRASILEIRA [[DA Portador:
- Espécie: DMI- WTitulo: 887325/01 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 6.750,89 - Vencimento: 20/05/2011

Apontamento: 180670/2011 Sacado: FABIO RUDIGER Endereço: R PRE
FEITOWAlDEMAR GRUBBA 2155 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500
Credor: USACAR AUTO PECAS lTDA ME Portador: - Espécie: DMl - N°
Titulo: 23821/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Vencimen
to: 10/06/2011

Apontamento: 180792/2011 Sacado: FARMASCHOP�lNG lTDA Endere
ço: AV.GETULlO VARGAS 268 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89254-000Credor: MARCHETTl ECIA lIDA Portador: - Espécie:DMl- W
Titulo: 6298 02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 368,73 - Vencimento:
25/05/2011

Apontamento: 180467/2011 Sacado: FERNANDO RIBEIRO Endereço: R
JOSE THEODORO RIBEIRO 2744 AP 2 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-
468 Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGEUCA DE JOINVI1LE
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 32832901- Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 265,00 - Vencimento: 07/06/2011

Apontamento: 181004/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONFECCOES lTDA
Endereço: R PAUllNA DEMATHE PICOW 81 - JARAGUADO SUL - CEP:
Credor: MALWEE MAlHAS crDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
1016342008 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 877,42 - Vencimento:
10/06/2011

Apontamento: 181006/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONFECCOES lTDA
ME Endereço: R PAUllNA DEMATI-!E PICOLLI 81 SAO LU - JARAGUA
DO SUL - CEP: Credor: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL $A Portador:
DIKI.ATEX INDUSTRIALTEXTIL S/A Espécie: DMI - N° Titulo: 02418003
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 857,00 - Vencimento: 13/06/2011

Apontamento: 180642/2011 Sacado: GIESE_E SERVELIN lIDA Endereço:
RUA OSCAR SCHNEIDER 01777 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-640
Credor: MOTOR S IMPORT S DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA
Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 015553A05 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 225,00 - Vencimento: 09/04/2011

Apontamento: 180502/2011 Sacado: HEMERSON FRAGA DE MIRANDA

Endereço: RUAANTONIO PETRY,335 - IlHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: - Credor:WALDEMAR SCHROEDER Portador: - Espécie:
NP - N°Titulo: 007/13 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 100,00 - Ven
cimento: 10/02/2011

Apontamento: 180704/2011 Sacado: JAILSON KORCZZAGIN Endereço:
RUAJOAO DALRI 1065 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89266-350 Credor: BAN
CO PANAMERlCANO SA Portador: - Espécie: NP - N° TItulo: 39359114
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$18.700,00 - Vencimento: 11/02/2010

Apontamento: 181020/2011 Sacado: JAIRTO CARWS BELO Endereço:
RUA ALBERTO FAGUNDES LENZI 486 - AGUAVERDE - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-460 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 27922-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 153,45 -

Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 181022/2011 Sacado: JAlRTO CARLOS BELO Endereço:
RUA ALBERTO FAGUNDES LENZI 486 - AGUAVERDE - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-460 Credor: VAlDOClR HAAS ME Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 27642-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 139,00 -

Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 180505/2011 Sacado: JANE FERREIRA PEREIRA GARCIA
Endereço: RUAWALTERJANSSEN 50 APT-O-304 - laraguã do Sul-SC - CEP:
89251-340 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL
(BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 504798642 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$1.749,93 - Vencimento: 05/03/2011

Apontamento: 180734/2011 Sacado: JEFERSON LUIS ANACLETO Ende

reço: ERWINOMENEGOITI 345 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000Cre
dor: CENTRO FORM COND LES lIDA EPP Portador: - Espécie:DM[ - N°
Titulo: 28435 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 137,00 - Vencimento:
10/05/2011

Apontamento: 180307/2011 Sacado: ELENICE WRENZEl'Tl Endereço: _

RUA ANTONIO !'!ENRIQUE MAFFEZOLI 278 CASA - Jaraguá do Sul-SC Apontamento: 180383/2011 Sacado: JOAO NELSON CLEIN Endereço:
- CEP: 89267-130 Credor: COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRA bTDA ANTONlO HENRIQUE MAFFEZOLU 269 - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
ME Portador: - Espécie: DMI- N''Titulo: 5972003 - Motivo: falta de paga- 89250-000 Credor: COMERCIO DE ACOS JARAGUA lTDA EPP Portador:
mentaValor: R$ 36,00 - Vencimento: 10/05/2011 - Espécie: DMI - N° Titulo: 8547 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
-------------------------------------------------------------------------------------- 403,02 - Vencimento: 06/06/2011

.

Apontamento: 178527/2011 Sacado: ELIANE RiBEIRO Endereço: RUA _

CARL??�UGUSTOADOL�HORAl-lN 732 CASA ESql!ERDA - Jaraguá do
... Apontamento: P9.9��/2011 Saca�o: !<A�·0. ÇIOVANI XAVIER WELRlBR

dente: A.S. TECHNOWGYCOMPONENTES ESPECIAIS lTDA CNPJ: 01.786.547/0001-27 Nú
mero do Título: 3446-33 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 05/06/2011 Valor: 185,00
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 17563 Sacado: INACEUA GOMES DE CARVALHO CNPJ: 11.766.298/0001-61 Ce
dente: MARIA ADElAIDE FWRES ME CNPJ: 05.232.106/0001-34 Número do Título: 83854/
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 0;;/06/2011 Valor: 110,51 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, EditaI: R$ 15,00

Protocolo: 17545 Sacado: INDUSTRIA DE ESQUADRIAS RANGHETI1 ITDA ME CNPJ:
95.855.672/0001-95 Cedente: EP.E PRESrADORA DE SERVICOS ITDA. ME CNPJ:
04.159.723/0001-99 Número do Título: 096-H Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA � AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:
15/06/2011 Valor: 1.500,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 77,43, Díli
gêncía: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
-----_._---------,-------------------------------------------------,--.-------------------------------------------

Protocolo: 17600 Sacado: JOÃO ALBERTO MATOS FADUL FIlHOME CNPJ: 01.160.503/0001-
97 Cedente: H I INDUSTRIADE ETIQUETAS SA CNPJ: 00.107.410/0001-36 Número do Título:

.

0002778501 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: lTAU UNI
BANCO SADataVencimento: 21/01/2011 Valor: 405,06liquidação após a intimação: R$1O,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17622 Sacado: KRAMARO CONFECÇOES ITDA CNPJ: 10.279.964/0001-74 Cedente:
TRANSVIllETRANSPORTES E SERVIÇOS ITDA CNPJ: 82.604.042/0001-04 Número doTítulo:
0500465611 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK
BRASILSA - BANCOMUI11PWDataVencimento: 16/06/2011 Valor: 81,19 liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, EditaI: R$15,00 Protocolo: 17623
Cedente: TRANSVIllE TRANSPORTES E SERVIÇOS ITDA CNPJ: 82.604.042/0001-04 Núme
ro do Título: 0500465711 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
HSBCBANK BRASILSA - BANCOMUI11PWDataVencimento: 16/06/2011 Valor: 155,44 li
quidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, EditaI: R$15,OO

Protocolo: 163.61 Sacado: MAlCON RENALDO GIROlA'CPF: 038.482.109-08 Cedente: CEN
TRODEFORMAÇÃO DE CONDUTORES LESSMANN ITDACNPJ: 85.315.042/0001-74 Núme
ro do Tftulo: 19528 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCO SADataVencimento: 10/04/2011 Valor: 229,10 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

. Protocolo: 17292 Sacado: MARCOS ANTONIO GUESSER CPF: 746.643.449-53 Cedente:
INSTITUTO DE ENSINO MASSARANDUBÁ ITDA ME CNPJ: 09.370.238/0001-83 Número do
Título: 7212001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 30/05/2011 Valor: 200,00 liquidação
após a intimação:R$lO,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 17421 Sacado: NETO IMPORT COMERCIO E INDUSTRIADE CONFECÇOES ITDA
ME CNPJ: 07.034.463/0001-13 Cedente: SAIlD CONFECÇÃO E COMEROO DE ROUPAS ITDA
CNPJ: 01.968.595/0002-17 Número doTítulo: 01185002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
10/06/2011 Valor: 766,48 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$15,00

Endereço: RUA OITO HILBRECHT, 1907 --ex 03 SERVID - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Credor: MAT. CONSTR. HORlWNTE lTDA ME Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 06 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 200,00 - Vencimento:
18/05/2011

Apontamento: 180430/2011 Sacado: KONS REPRESENL\COES COMERCIAIS
Endereço: RUA JOSEMARANGONI 330 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-500 Cre
dor:LlBERTEVEICUWS lTDA Portador: - Espécie:DMl- WTItulo: 0004192002
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 115,87 - Vencimento: 11/04/2011

Apontamento: 180672/2011 Sacado: KUHIlAN ENGELMANN Endereço: AFON
SO BARTEL 137.- Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: MECANICAVOIGTCAR
lTDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 5270/1-Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 131,00 - Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 180732/2011 Sacado: LEANDRO BERWlG Endereço: AV. GETU
UOVARGAS 927 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89251-000 Credor: CENTRO FORM
COND LES lTDA EPP Portador: - Espécie: DMl- W Titulo: 28235 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$153,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 180742/2011 Sacado: LENITA ROSA Endereço: CARWS HARDT
250 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-580Credor: MC IND ELETRONICADO BRA
SILLTDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 01/03 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$100,00 - Vencimento: 08/06/2011

Apontamento: 180165/2011 Sacado: LEONARDO FRANCISCO Endereço: HUM
BERTO GAUZE 149 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: HANSATURTRANS
PORTE E TURISMO lTDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 7609 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 72,90 - Vencimento: 3I105/2011

Apontamento: 180166/2011 Sacado: LETlCIA SILVA DE SOUZA Endereço: RUA
EMMA SCHMlDT 226 - JOAO TOZINI - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor:
HANSATURTRANSPORTE ETURISMO lTDA Portador: - Espécie: DMI - N°Ti
tulo: 7622 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$145,80 - Vencimento: 31105/2011

Apontamento: 180517/20n Sacado: LINDAMlR ROSA Endereço: CARLOS FRE
DERICO RAMTHUN 150 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89267-000 Credor: ACQUA
MIRES IND CONF IlDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 40201923/1 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 369,07 - Vencimento: 05/06/2011

A���������:-i-8Õ565-/-2Õ-íi-s��d�:-LOKÃMioCA-O-DE-EQUiPAMENTO�;pi
CONSTo Endereço;'RUA 25 DE JUIHO,331 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000
Credor: FERTEMP COMERCIAL LTDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: WC
0053 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 610,00 - Vencimento: 30/05/2011

Apontamento: 180694/2011 Sacado: MARCONDES PEREIRA Endereçó: RUA
CARLOS SCHUlZ 640 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: VAlDICIR DEMAT
TE Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: S/N - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.500,00 - Vencimento: 06/11/2008

Apontamento: 180865/2011 Sacado: MARIOVOLKMAN ME Endereço: RO MU
NICIPALJGS 494 4831- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: ORGANlZA
COESH GORGES ITDA - ME Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 24055-C - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 333,00 - Vencimento: 13/06/2011

Apontamento: 180879/2011 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DEPROD Ende
reço: LEOPOmO HANNKE 230 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor:
ACEVEDO &DALLAGNOLLTDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 107538-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.499,86 - Vencimento: 03/06/2011

Apontamento: 180473/2011 Sacado: MIGUELDASILVA COLACO Endereço: RUA
JOAO MIGUELDA SILVA 315 - ]araguá do Sul-SC - CEP: 89254-390 Credor: PIRA

.

MIDEAUTO PECAS LTDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo :302/7303
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 355,23 - Vencimento: 09/06/2011

Apontamento: 180474/2011 Sacado: MlGUELDASILVACOIACO Endereço: RUA
JOAO MIGUEL DA SILVA315 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-390 Credor: PIRA
MIDE AUTO PECAS lIDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 007294 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 499,02 - Vencimento: 09/06/2011

Apontamento: 180725/2011 Sacado: NILSO ACACIO P. DEM. JUNTOR Endereço:
ERNESTO LESSMANN 577 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-300Credor: CENTRO
FORMCONDLES lIDA EPP Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 28839 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 256,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 180494/20� 1 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTIpAlS
LIDA Endereço: RUA JOAO nOPELATO,390 - NEREU RAMOS - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89265-300 Credor: COMERCIO DE ACOS JARAGUA lIDA Porta
dor: - Espécie: DM - N° Titulo: 004251-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
3.491,57 - Vencimento: 15/04/2009

Apontamento: 180496/2011 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS lNDUST�IS
LTDA Endereço: RUA JOÃO ROPELATO,390 - NEREU RAMOS - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89265-300 Credor: COMERCIO DE ACOS JARAGUA LIDA Porta
dor: - Espécie: DM - W Titulo: 004251-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
3.491,57 - Vencimento: 22/04/2009

Apontamento: 180499/20!1 Sacado: HADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTIpAlS
eroA Endereço: RUA rOAO ROPELATO,390 - NEREU RAMOS - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89265-300 Credor: COMERCIO DEACOS JARAGUA LTDA POIta
dor: - Espécie: DM - W Titulo: 004304-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.070,79 - Vencimento: 30/04/2009

Apontamento: 180500/2011 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LID.(\. �l1dereço: RUA J,OÃQ �QPELATO,390 - NEREU RAMqS - JARAç:;uA DO
SUL-SC - CEP: 89265-300 Credor: COMERCIO DE ACOS JARAGUA abA Porta-

w_w.__ � ..._---.;-------------------------------------- _

Protocolo: 17440 Sacado: OSMARAVELINO DA SILVA CPF: 381.272.459-68 Cedente: ARNO
FRANOSCO DElÚITTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000158 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM Data Vencimento: 10/06/2011 Valor: 129,86 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, EditaI: R$15,00

Guaramirim, 28 de junho de 2011.
CHRISTA INGEHIU.EWAGNER,Interventora

dor: - Espécie: DM - N° Titulo: 004418-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.125,14 - Vencimento: 03/06/2009

Apontamento: 180501/2011 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUST�S
lTDA Endereço: RUA JOÃO ROPELATO,390 - NEREU RAMOS - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89265-300 Credor: COMERCIO DEACOS JARAGUA ITDA Porta
dor: - Espécie: DM - N° Titulo: 004403-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
431,82 - Vencimento: 05/05/2009

Apontamento: 180488/2011 Sacado: RADJAN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL
LTDA Endereço: RUA JOÃO ROPELA1D,390 - NEREU RAMOS - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89265-300 Credor: COMERCIO DE ACOS JARAGUA lTDA Porta
dor: - Espécie: DM - W Titulo: 004251-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
3.491,57 - Vencimento: 08/04/2009

Apontamento: 180688/2011 Sacado: RONAlD NAUMANN Endereço: RUA
MANOEL FRANÇISCO DACOSD\ 4950 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:
BELLUNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO Portador: BOGO RECA
PADORA DE PNEUS ITDA Espécie: DMI - N°Titulo: 28/3 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 01/06/2011

Apontamento: 181036/2011 Sacado: ROSEqGOMESRIBErnO Endereço:AGUAS
CLARAS 200 - I DA FIGUEIRA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Cre
doe FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
22616005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 707,81-Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 180282/2011 Sacado: ROSEU.LENZ Endereço: RUAERlCHDOU
BRAWA 50APID 104 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: RAFAEWDNOLA
NO COLCHOES Portador: - Espécie: NP - N'Título: 2363.6755 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 162,00 - Vencimento: 10/04/2010

Apontamento: 180729/2011 Sacado: RUDINEI BUENO DA SILVA Endereço:
MARCELO BARBI 514 - laraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM
COND LES lTDA EPP Portador: - Espécie: DMI - WTitulo: 26773 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 199,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 180487/2011 Sacado: SAND\ CA:D\RINACUNICAS lTDA Endere

ço: RVIDALRAMOS 222 - CORUPA-SC - CEP: 89278-970 Credor: fiF INDUSTRIA
BRASILEIRADEFllMES S/A Portador: - Espécie: DMI- N' Titulo: 0011103 01-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 621,40 - Vencimento: 08/06/2011

Apontamento: 180479/2011 Sacado: SMURF lANCHES lTDA Endereço: RUA
RElNOmO RAU 519 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: PVCOBRAN
CAS E SERVICOS aDA ME Portador: DESD\QUE BRINDES Espécie: DMl - N°
Titulo: 229 A LNR - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 300,00 - Vencimento:
09/06/2011

Apontamento: 180531/2011 Sacado: THIAG9 AIROSO MENEZES ME Endereço:
RUA JORGE CZERNlEWICZ 160 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-000 Cre
dor: DEMARSElLLE AUMENTOS E BEBIDAS LIDA Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 04143-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 197,14 - Vencimento:
07/06/2011

Apontamento: 180719/2011 Sacado: THIAGO FILIPE GONCALVES ME. Endere
ço: AV GETULIO VARGAS 268 SL 246, 247 E 248 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: -

Credor: lSAPA IMP COM lIDA Portador: - Espécie: DMl- W Titulo: 4203234204
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 759,00 - Vencimento: 26/05/2011

Apontamento: 180720/2011 Sacado: THIAGO FILIPE GONCALVES ME. Endere
ço: AVGETUliO VARGAS 268 SL 246,247 E 248 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: -

Credor: ISAPA 1MP COM LTDA Portador: - Espécie:DMI- WTitulo: 4203234304
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 671,00 - Vencimento: 26/05/2011

Apontamento: 180314/2011 Sacado: VAlDEMAR DALSOQUlO Endereço: RUA
RODOLFO HEFTER 054 - VIEIRAS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: AFlA
CAO DE FERRAMENTAS GG LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1726
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 90,00 - Vencimento: 02/06/2011

Apontamento: 180770/2011 Sacado: VALDlNEI MACHADO Endereço: RUAMAX
WILHELM 382 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor:
COOP CRED RURAL INTER SOUD LUIS ALVES - CRESOL Portador: - Espécie:
DMI - N'Tirulo: 006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.309,98 - Vencimento:
10/06/2011

Apontamento: 181032/2011 Sacado: VERlDlANA {\pARECIDA SlMOES Endere
ço: RUA PAPA PIOXII 99 - JARAGUA 99 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-775
Credor: BERD\ lMOVEIS Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 40/RENG0200 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$189,50 - Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 181033/2011 Sacado: VERIDIANA APARECIDA SlMOES Endere
ço: RUA PAPA PIO XII 99 - JARAGUA 99 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-775
Credor: BERD\ lMOVEIS Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: RENEGOCIACA
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,00 - Vencimento: 10/06/2011

Apontamento: 180541/2011 Sacado: WAlDEMAR MARINHD CUNtIA Ende

reço: JOAO MARCATIO 265 AP 506 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-670
Credor: GRAMPOFrx [NO E COMERCIO LTDA Portador: - Espécie: DMl - N°
Titulo: 0000057407 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 615,00 - Vencimento:
02/06/2011

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "Correio
do Povo", na data de 28/06/2011.
laraguá do Sul (SC), 28 de junho de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de' títulos põblicadcls�63' l . I , I i l _Il J I

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,TabeliãoTabelionato Griesbach AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589

Notas e Protesto Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento: O9:00h às 18:00h

EDffi\LDE INfIMAÇÃO DE PROfES1D Sul-SC - CEP: 89264-060 Credor: COOPERPJ1VA DE CREDITO VALE !=lO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas ITAJAl-VIACREDI Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 228790007 - Motivo:
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos falta de pagamentoValor: R$ 1.201,74 - Vencimento: 10/04/2011
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) ------------ - _

dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju- Apontamento: 180705/2011 Sacado: ERIBERTO DEFRElN Endereço:
e1icial de protesto e ou oferecerporescrito osmotivos da sua recusa, dentro do SERVIDAO 120 ENTRADAN 742 RUAEM FRENTE NOVIVIADO - Jaraguá
prazo legal. FICAM INfIMADOS DO PROTESTO: do Sul-SC - CEP: - Credor: NARA RUBlA ZIMMERMANN Portador:

- Espécie: CH - N°Titulo: 900043 7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
680,00 - Vencimento: 16/04/2011

Protocolo: 1-757"1 Sacado: DINAMARA DOS SANTOS-CPF: 046.595.809-54' Cedente: GUARA
SAl' ELETRONICA ITDA ME CNPJ: 03.428.652/0001-10 Número do Título: 000015 9 Espécie:
'Cheque Apresentante: GUARA SAl' ElEIRONICA ITDA ME Data Vencimento: 07/02/2011
Valor: 87,50 Liquídação após' a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

.

----------------_-------------------------------------------�---.-------------------------------------------_--
. Protocolo: 17451 Sacado: EDERSON DA SILVA DOS SANTOS CPF: 004.694.129-09 Cedente:
FONOMIDIA COMERCIO FONOGRAFICO ITDA CNPJ: 07.996.219/0001-31 Número do Títu
lo: .FONOCD3450 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 10/06/2011 Valor: 1.000,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução:H$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:'R$15,00

Protocolo: 16368 Sacado: FABIOLA PAULA DE FARIAS CPF: 045.261.759-60 Cedente: PAPE
lARIA RAYON ITDACNPJ: 12.507.363/0001-05Número doTítulo: ped.045/20l Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SAData
Vencimento: 10/05/2011 Valor: 63,40 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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2012

ENTRADA DE +36 X DE

R$29.701 ,80 R$799,oo
-Promoção IIOfertas Imbatíveis" (válida até 28/06/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.01 2012 [cet FAE2) a partir de R$ 26.990,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle
1.612012 (cat EFA2) a partir de R$ 56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% am e 0,00% a.a., 52,2% (R$ 29.701,80) de entrada e Saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade coe com 30 dias de
carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos-e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.465,80, Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 26/05/2011 a partir de 0,31% arn e 3,78%
a.a., através do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito.
O valor de composição do CH poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis
de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CHI a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco
Financiamentos S.A. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I·
Acumule até RS 10.000em descontos na comprade seu Ford Zero,
<:apitai•• ,eçjllles metropolitanas: 4001-4853 I Demais localidades, (180072H858. Ford Empresas: (11) 4174.3900

!'!!��... s:!t MORETTIJaraguádoSul-{4713274.2800

IBOPE
CONFIRMA:

PetA 'Ia VEZ,
A MAIS OtIVIPA.
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




