
Estatuto

Sindicato crítíca
retirada deprojeto

Liga Futsal
Goleadosno
oestegaúcho
Depois de um bom

primeiro tempo, CSM/
Pré-Fabricar voltou a

sofrer com as falhas no

goleiro-linha e acabou

goleada pelo Atlântico,
por 4 a 1. Página 22

Para o presidente do Sinsep, Luiz Carlos Ortiz, decisão do Executivo atrasa a implantação de
melhorias aos servidores. Prefeito lrineu Pasold disse que, por ser ano de eleição, amatéria pode ser
interpretada como beneficio ilegal. Uma 'nova avaliação jurídica será solicitada pelo líder sindical hoje.
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Primeira parte da série de reportagens especiais desta semana traz as reivindicações da comw1idade de Schroeder. Entre os

pedidos está ameUtoria na iD.fraestrutura do município, com,:,-a il1Dl1inação pública em ruas afastadas do Centro. Páginas 4: e 5
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seus alunos.

ste é o tecIDa de
palestra beneficente
alj�erproferida pelo 'I

professor Marins, no
dia 30 de maio, na Mitra
Diocesana de Joinville.
O valor da inscrição será
destinado ao tratamento

de pacientes renais. O
patrocínio é do Pró Rim.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Enfim
/\ campanha Outono-Inverno dessa grife jara
Ilguaense tem como apelo o tema 'Asas para
inspirar". Ela foi desenvolvida pela Central de Ma
rketing de Comunicação (CMC).A ideia é falar so- .

bre o romance, a busca pela liberdade e o quanto
o sonho de um podemotivar o sonho do outro.

No elenco dessa campanha, duas celebrida
des em alta: Bruna Linzmeyer e Raphael Viana.
Além, é claro, das estampas coloridas, acessórios
e roupas com as tendênciasmundiaismais dese-

,

jadas namoda.
A campanha prevê a inserção de anúncios

nas revistas mais importantes, além de mídias
externas, como outdoors e placas de estrada. Na
web, a marca aparece como patrocínio em di
versos blogs e lança uma ação promocional ino
vadora, com foco .no engajamento dos usuários
das redes sociais.

Conselho Administrt;J,tivo
de Recursos Fiscais.
A advogada responsável pelo escritório de Brasília do Martinelli Advocacia
Empresarial, Fábia Regina Freitas é a mais nova Conselheira representante
dos Contribuintes junto � Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARE O mandato tem três anos
de duração. Este conselho é a esfera administrativa para recursos na área fiscal e
conta com representantes do governo e iniciativa privada nos julgamentos.

Crédito
O crédito para as empresas está ficando
mais barato com a queda nas taxas de
juros, mas o fundamental não mudou. O
acesso ao benefício é privilégio de quem
não precisa dele, pois tem um cadastro
muito sólido e as melhores taxas vão

sempre para as empresas mais fortes.
Claro que não existe nada de estranho
nisso, porque o banco precisa confiar no
tomador. Neste ponto é fundamental a

ação do governo e dos bancos estatais.

Estratégia da Vale
Agigantescamineradora brasileira
está reavaliando alguns de seus

investimentos. A empresa está

propensa a vender ativos de carvão
térmico. O foco agora é apenas o
carvão metalúrgico - vendido para
seus clientes de minério de ferro. Além
disso, continuam os investimentos
em projetos de potássio. Essa meta
faz parte do objetivo de ampliar a
atuação na área de fertilizantes.

'EDITAL

Registro de imóveis da comarca
de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do registro de Imóveis da co

marca de Jaraguá do sul/Se, torna publico pelo presente edital, que
SILVIO JOSE ZOZ, el n° 597.638-3-SESp-Se, CPF n° 310.423.259-
87, vendedor autônomo e a sua esposa LEONITA STENGHER ZOZ,

Cl n° 543.264-2-SESp-Se, CPF 350.985.629-53, do lar, brasileiros, casados pelo regime de
comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua
40-Victor Rosemberg n° 1.134, bairro Vila Lenzi, nesta cidade, requereram com base no art.
18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 40-Victor
Rosemberg e 584-Leopoldo Klein, Bairro Vila Lenzi, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/Se,\

abaixo caracterizado, aprovado pela prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme cer-

tidão n° 352/2011, expedida em 07/12/2011, assinando como responsável técnico, o técnico
em agrimensura José Clenio Vargas de Oliveira, eREA n° 14266-2 ART n° 4799655-0. O des
membramento é de caráter residencial, possui a área total de 2.615,02 m2, sendo constituído
de 1 (uma) parcela e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publica
ção do presente edital, e devera ser apresentada por escrito perante a oficiala que subscreve
este, no endereço da Serventia: Rua 16 Barão do Rio Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaragua
do sul/Se.
JARAGuÁ DO SUL, 15 de Maio 2012

Inadimplência
o indicador da BoaVista Serviços
aponta para uma queda de 1,6%
no mês de abril em relação a

março. Em relação a igual mês
do ano passado, no entanto,
o crescimento foi de 20,5%.
Dependendo das fontes, existe
alguma diferença em relação
aos percentuais, mas não há
dúvidas quanto ao grande
crescimento da inadimplência.

Dia das Mãe$
De acordo com os dados da
BoaVista Serviços, as vendas
no período do dia das mães
este ano foram 5,7% maiores
que em igual período do ano

passado. Mesmo sendo menor
que os 7,9% de aumento

registrado em 2011, em relação
a 2010, trata-se de um ótimo
resultado. A BoaVista é a
administradora do Serviço
Central de Proteção ao

Crédito (SCPC).

Pontos fortes
e fracos
Reportagem da revista britânica
The Economist da semana

passada aborda os pontos fortes
e fracos da economia brasileira.

Apesar dos elogios, atribui ao
governo a responsabilidade por
grande parte do "custo Brasil".

Amaior crítica vai para a carga
tributária, aposentadoriasI

supergenerosas e o

esbanjamento de recursos. Ou

seja, nada de novo em relação
ao que sentimos todos os dias.

MEGASENA
SORTEIO N° 1390
04 - 19 - 27 - 28 - 29 - 31

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04659
1° 55.072 600.000,00
2° .20.107 12.000,00
3° 50.070 9.000,00
4° 64.854 8.100,00
5° 71.882 7.698,00

QUINA
SORTEIO N° 2901
01 - 02 - 20 - 36 - 73

DUPLASENA
SORTEIO N° 1073
PRIMEIRO SORTEIO
03 - 18 - 21 - 29 - 32 - 48
SEGUNDO SORTEIO
04 - 22 - 29 - 43 - 46 - 49

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1246
01 - 02 - 06 - 09 - 15
18 - 21 - 26 - 32 - 34
42 - 50 - 54 - 56 - 59
62 - 67 - 68 - 76 - 93

PERÍODO
SELIC 9% 18.ABRIL.2012
...........................................................................................................................................................................................

TR 0,000% 21.MAIO.2012
...........................................................................................................................................................................................

CUB 1.136,34 MAIO.2012
BOVESPA .3,81% 21.MAIO.2012
...........................................................................................................................................................................................

NASDAQ � .. 2,4;6% 21.MAIO.2012

ÁÇÕES········
.. ·· .. ·· .. ······· ....

PETR4············20':·40'·
.......... ···· ..

t:
..

6':·9·70/�···
.... ··· ........ ·· .... ····· .... ········· .. ··

POUPANÇA

VALE5
BVMF3

36,85
9,53

... 3,22%
-t 4,73%

0,5000 22.MAIO.2012

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT
OURO

CÂMBIO

·t 0,92%
.11- 0%

US$ 109,740
US$ 1593,550

COMPRA VENDA VAR.

DOLAR··ccúiERCiAL··(EM··R$·) ···2·:·6"4fÚ3············· ··2:·6"46'á······· ··:t··iá80i�·
:i?p.��::!.�:*-!:$.�:ª3�:�::�:�L:::: :::::�:::�:�ª§:::... : ::.::::.�:.!.ªª.§ .:.:::::::!:§§�02�.·:
EURO (EM R$) 2,6140 2,6159 't 1,05%
....................................................... . .

LIBRA (EM R$) 3,2300 3',2324 t 0,9%
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Ponto de vista
Victor danich, diretor do
jaraguatec e professor

da Católica SC

Pior que roubar um.
banco é fundar um banco
NãO se assuste caro leitor. Não es

tou insinuando assumir um ato

ilícito. O título refere-se às palavras
alegóricas de bertold brecht, muito
oportunas para analisar o momento
atual da crisemundial. Agora chegou
a vez do jpmorgan chase, que deve
rá ter perdas de até us$ 2 bilhões por
transações com derivativos (contratos
definidos por variáveis mágicas). Pior
ainda, no setor corporativo, o banco

perderá us$ 800 milhões no segundo
trimestre deste ano. A sua desqualifi
cação por parte da standard & poor's
deve-se a sua desastrosa gestão de

hipotecas residenciais "prime" ou

"subprime", que resultaram de apos
tas mal calculadas em derivativos,
estopim inicial da crise imobiliária de,
2008, que ainda se espalhano planeta
de forma pavorosa Como é possível
que os governos neoliberais ainda

ignorem os riscos da criminosa aven
tura dos grandes bancos na procura
incessante de riqueza parasitária?

Mesmo após as sucessivas crises

que vitimaram em bilhões de dólares
aos coitados contribuintes nortea

mericanos, as apostas com derivati
vos continuaram sendo camufladas

perante o risco potencial de perdas
inimagináveis. A fábula das abelhas
de mandeville ("vícios privados, vir
tudes públicas"), se desdobra na sua

versão modema através da fé cega na

capacidade de regulação dos merca
dos: dogma assentado na ideia de que
estes possuem uma racionalidade in
trínseca que garante o funcionamen
to ótimo da economia. Vamos relem
brarumpouco dahistória econômica
destes últimos 40 anos?

Durante os anos 70 e 80 do século
passado vigorava ummarco regulató
rio chamado "golden age" que foi exa
tamente um processo de regulamen
tação do sistema financeiro, que logo,
no inicio dos atias 90, acabou sendo
desmantelado integralmente em

nome da sonhada eficiência das "fi

nanças comandadas pelo mercado".
A "repressão financeira" que surgiu
logo após a segunda guerra mundial,
atualmente está sendo revista como

única alternativa para a restauração
do controle sobre o sistema financei
ro, de modo a reestruturar a ordem

capitalista. Qual é o significado de tal

argumentação? Cabe às finanças des
tinar recursos para financiar inves
timentos no setor da economia real:

produção, distribuição e consumo

de bens e serviços. Essa é a visão que'
a sociedade deve possuir do sistema

capitalista, e não na criminosa cons

trução de uma pirârrúde invertida
de títulos tóxicos ou derivativos. O
abandono do controle dos merca

dos financeiros privados através da

desregulamentação, principalmen
te nos Estados Unidos, foram os res

ponsáveis iniciais da crise mundial.
É claro que a "financeírízação da

riqueza" ajuda a enriquecer alguns
grupos, que se debruçam maqui
nando feitiçarias sobrenaturais para
justificá-la - totalmente alheios aos

dramas humanos - num deslanchar
de cobiça ilimitada, sem importar
se das consequências. Enquanto
imperem atividades' centradas no

ganho pessoal à custa dos outros,
continuaremos sendo as vítimas

impotentes de semelhante infâmia.

Compartilhe a sua opinião.. Escreva..nos!
Envie sua carta do leitor de no máximo 1.500 Caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.Com.Br.

Claro que os governos não vivem sem os impos
tos, roas QS altos percentu,é\is cobrados eW}JerratP."·
a competitívidade da indústria e abrem porta para
ações ilegais, como a venda de produtos piratea
dos. Em pesquisa realizada pela Confederação Na-

.

; cionãI (la IndústHit(GNI) 1050pe, 65'% aos entrevis
tados consideram a atual carga tributária alta.

Se boa parte desse montante ficasse na mão do
. mercado cansunudot, a '!�cpIl0mia, ',íntetna s��iá;
bem mais aquecida, mais":2o�petitiVa eo mercado·
de trabalho poderia ter mais ofertas de vagas. Mas

,

1

Postura, garotas!
Não tenho nada que ver? Não, não tenho. Mas

achando-asmuito vulgar, considero-me no di
reito de amigo de avisar as minhas amigas quando
elas se excedem. Um exemplo? Muitos. E eu bem
podia falar das roupas que usam ao ir para a facul
dade ou para o trabalho, aquilo é roupa que se vista?

Estamos no outono, outono é inverno, não faz
sentido shortinhos, saias curtíssimas ou decotes
"acidentados", muito menos barriguinha de fora.
Falta de "semancol", Semancol é o remédio pres
crito aos desatentos ... Faz um bem danado tomar
uma boa dose de "semancol" todas as manhãs, an
tes de sair de casa.

Mas não é disso que quero falar, quero falar é das
mensagens enviadas por twitter, celular, facebooks
da vida, essas modernidades que desnudam perso
nalidades, que as deixam ver-se sem disfarces ...

Tem cabimento, por exemplo, alguém es

crever para o mundo ler que - "estou com meu

amoooooooorrr". Ou, "estou acordando com o

meu amorzãoooooo ao ladooooo". Não faz sen

tido alguém escrever que - "estou morrendo de
saudadeeeeeee". Ou então, dizer que tpm enche o

sacoooooo ... E pior ainda: "saco ter que voltar ao
trabalho depois do finzão de semana com o meu

amoooooorrr! É caso para demissão imediata.
'

Outra escreve que está fazendo "check - in" na

boate tal, no clube tal, na espelunca tal e tal. Fazer
check-ín significa estar chegando. E eu com isso?
Sim, eu sei, elas fazem isso para deixar as "amigas"
morrendo de inveja, para dizer que estão numa boa,
que é ummodo de ferir a quem não está. Coitadas.

Os pais tinham que falar disso aos filhos, mais
às filhas, afinal, quem não sabe que ridículo demu
lher émuito mais ridículo que ridículo de homem?
Algumas chegam às raias do despudor com o que
escrevem para o "mundo" saber. Um caso triste.

Como é que alguém com esse tipo de compor
�amento vai encontrar para namorar ou casar um

sujeito de bom gosto, apurado nos modos e nos

gestos, educado, enfim, como? Coitadas, são ridí
culas e não se dão conta.

Nomes
No passado era lei. Falo do sobrenome domari

do que asmulheres eram obrigadas a adotar quan
do casavam. E o sobrenome da mãe dela, coitada,
era tirado, riscado fora. Hoje a lei dá liberdade às
mulheres para manter seus nomes de' solteiras,
sem "manchas", mas poucas se fazem respeitar. A
primeira coisa que fazem aose juntar a alguém é
adotar o sobrenome desse alguém. E eles, por que
não fazem omesmo com o sobrenome delas? Sim- .

plesmente porque eles se respeitam.

Chances
Perdi muito tempo na vida, prates, não pre

tendo mais perder, disse-me ontem um amigo,
quase 60 anos. Todos os dias ouço alguém dizer
coisa parecida. E as pessoas estão enganadas,
elas esperaram pelas oportunidades e esquecem
que oportunidades são criadas, em qualquer
momento da vida. Criadas, eu disse. Sentado, es
perando é que você não vai sair da encrenca em

que está, se estiver...

Falta dizer
o sujeito me encontra. diz que gostamuito de

mim, que me aprecia, que isso e que aquilo e que
eu permitir qualquer hora ele vai me procurar
para tomarmos um café. Concordo. Ele aparece,
faz alguns sorrisos e ... E pede um favor. Todo o

cenário era para pedir alguma coisa. Tem sido a

regra. Vou começar a dizer que não tenho tempo.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino, Diego Rosa e

Elisângela Peuutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br • Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221- i 268
•Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817'Horário de atendimento: 8h às 17h30 ,

• Endereço: Av, PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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• Terça-feira: Schroeder

Segurança precária é
uma das preocupações

Schroedenses também reclamam do atendimento na saúde, abastecimento
de água, falta de vagas em creches e das constantes quedas de energia

SCHROEDER

Pedro Leal

Afinal,
.

o que esperam os moradores
dos municípios do Vale do Itapocu?

O que desejam para os próximos anos?
O que acham que deveria ser feito pelo
próximo governo, e o que foi feito de cer

to pelo atual? Nesta série especial, um re-

trato dos anseios e expectativas da região
na visão de seus moradores, incluindo
os habitantes das zonas rural e urbana.
Iniciamos a série com o município de
Schroeder, apontando as principais reivin
dicações da comunidade.

.{

In egurança

Comerciante é assaltadoCuido de um
menino de 4

anos. A mãe dele
fez inscrição pra
creche ainda

grávida e nunca

foi chamado.

Cristina Ronke

Albrecht,
60ano

--

quatro vezes em quatro anos
"Para nós do comercio,

o anseio maior é pela segu
rança", conta o empresário
Mateus Zandoná, há 12 anos

proprietário de uma loja de
eletrodomésticos no Centro
de Schroeder. A preocupação
não é sem motivas, afirma:
nos últimos quatro anos, o

estabelecimento foi assalta
do quatro vezes. "Depois da
terceira, nós colocamos uma

grade de segurança, mas não
tem muito tempo fomos as
saltados outra vez", lembra.

A situação está complica
da em todo o município, se

gundo Zandoná. "Na minha

vizinhança ainda não tivemos

problema, mas ouvimos bas
tante de conhecidos e amigos
que tiveram a casa invadida
ou que foram assaltados". O

município tem vários outros

problemas menores, de acor

do com o comerciante, mas

na sua percepção este é o mais

grave. "A situação já é muito

ruim, e está piorando. Precisa
muito de melhorias na segu
rança", descreve.

Outra demanda é o incen-

tivo para a instalação de no

vas empresas em Schroeder.
"Fizeram agora a pavimen
tação e o asfaltamento do fu
turo parque industrial, o que
deve atrair a indústria para
cá", conta. Porém, ainda há
um pequeno obstáculo para
atrair novos empreendimen
tos para o município: o forne
cimento de energia elétrica.
liA questão aí é com a Celesc,
mas a rede não tem consegui
do atender a demanda muni

cipal' e já perdemos empresas
para Guaramirim por causa

disso", conta.
O setor cultural é outra

área que requer incentivos.
"Nós buscamos sempre tra

balhar junto à prefeitura nes

te sentido, e eles tem feito um
bom serviço, mas ainda pode
melhorar. Em especial fora de
datas como o Natal", conta.

Como a única praça pública
do município fica no Centro,
próxima à prefeitura, uma su

gestão seria a construção de
novas praças nos bairros mais
distantes, para beneficiar um
número maior de pessoas.

.-

SAUDE Cristina reivindica atendimento público 24 horas

,.,

Centr

Atendimento nos postos e falta de
vagas nas creches são criticados

Trabalhando como babá há
oito anos, Cristina Ronke Albre
cht, 60 anos, tem ouvido cons

tantemente a mesma queixa: a

falta de vagas nas creches. Ao
.

mesmo tempo, levanta críticas
em um tema que lhe afeta dire
tamente: a carência de médicos
nos postos de saúde.
A situação é especialmen

te grave quando há algum pro
blema de saúde súbito, ou uma

emergência. "Para ter uma con

sulta tem que agendar com ante

cedência, e quando é algo inespe
rado eles tentam encaixar, o que
nem sempre dá", diz. No Pronto

Socorro, o problema é o mesmo.

"Eles não atendem se não passou
pelo posto de saúde primeiro, e

numa emergênciavocê acaba de
pendendo de sorte", afirma.

Para Cristina, uma medida

desejável seria um atendimento
24 horas na rede pública de saú
de. "Isso já seria de grande ajuda,

ajudar a cuidar dos filhos dos
vizinhos. De repente estavam

me pedindo para cuidar deles

enquanto não conseguiam cre

che", lembra, melancólica.
E a espera por uma vaga nas

. creches pode ser mais longa do

que se imagina. Segundo Cristi

na, algumas vezes a criança passa
da idade para entrar nas creches,
sem ter conseguido a vaga. "Es
tou cuidando de um menino de

quatro anos que a mãe já tinha
inscrito na lista de espera antes

dele nascer, ele já está para entrar
no jardim de infância e nunca

entrou para a creche", conta. Se
gundo a supervisara de ensino
da Secretaria da Educação, Mela
nie Zanfeld, atualmente são 178

crianças na fila de espera, e 209

que estão matriculadas. No se

gundo semestre do ano, deve ser

inaugurado uma nova unidade
no bairro Schroeder I, com capa
cidade para 120 crianças.

porque as coisas às vezes aconte
cem em horas que não tem aten

dimento'" diz. Segundo a secre

tária da Saúde, Nádia Tambosi,
de fato há uma dificuldade para
a contratação de pessoalmédico.
"Estamos fazendo os contatos

para contratar novos profissio
nais, e o que já conseguimos foi
um médico ACT (Admissão em

Caráter Temporário) para aten

der 20h semanais no posto de
saúde do Centro, e dois médicos
para atender a Estratégia de Saú
de da Família. Eles iniciarão as

atividades no dia 21", afirma.
Quanto à educação infantil,

ela tem ouvido os mesmos pro
blemas desde que começou a

cuidar dos filhos dos vizinhos,
após a morte do filho, ocorrida
há 10 anos. Omenino faleceu aos
12 anos, vítima de um problema
cardíaco não diagnosticado.
"Eu passei por uma depres
são muito grande, e comecei a

.

Depois da terceira vez,
nós colocamos uma grade

de segurança, mas
não tem muito tempo

fomos assaltados de novo.

Mateus Zandoná, empresário
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PETISTA Justino questiona
posição do Executivo

SINDICALISTA Ortiz quer nova

avaliação jurídica quanto à lei eleitoral

Estatuto

Sinsep critica
retirada de
projeto de lei

Ortiz procura consultoria jurídica para saber
da possibilidade de votar a matéria este ano

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Opresidente do Sinsep (Sin
dicato dos Servidores Públi

cosMunicipais de Iaraguá do Sul .

e Região), Luiz Carlos Ortiz, la-
.

mentou a decisão do prefeito em
exercício, Irineu Pasold (PSDB),
de retirar da Câmara deVereado
res o Projeto de Lei 002/2012 que
prevê a reforma e a mudança do
Estatuto dos Servidores Públicos

que pertencem à administração,
autarquias e fundações.

Elaborado em 1993, o estatu

to carece de atualização urgente,
afirma Ortiz. Mas só em 2013 a

concessão de benefícios impor
tantes aos trabalhadores será
votada. "Com o novo estatuto, a

gratificação para quem possui
pós-graduação aumentaria. Por

exemplo, quem tem especializa
ção, receberia 13% de gratificação
e não mais 8%", destaca. Conti
nua o líder sindical: "O direito à

licença prêmio, que poderia ser

perdido se o servidor tivessemais
de 15 faltas injustificadas, agora
passaria para 30 dias, benefician
do principalmente as mulheres,
que muitas vezes faltavam por
que o filho estava doente".

Ortiz se reuniu ontem à tarde
com Pasold, pois no ofício enca

minhado ao Legislativo, o Execu
tivo não justificou a retirada do

projeto. Questionado pelo OCp, o
prefeito respondeu que 'amatéria
foi restituída porque infringiria a

legislação eleitoral. "Dentro desse
estatuto existem concessões ao

sindicato, o que poderia ser inter
pretado como benefício ilegal". O
sindicalista irá procurar hoje uma
assessoria jurídica para se certifi
car da explicação do governo.

O vereadorJustino daLuz (Pl')
também reprova a restituição da
matéria. Na Câmara, o projeto
de lei recebeu parecer jurídico
favorável, mas com ressalvas sem
tramitar em regime de urgência,
seguindo para a análise das co

missões.

Reunião

Emendas
"

a proposta
Ontem à tarde, Justino,
Francisco Alves (PT), Jean
Leutprecht (PC do B) e
Natália Petry (PMDB) se
reuniram para discutir
as emendas. "Fui pego
de surpresa, pois o pro
jeto tramitava dentro da

legalidade e as emendas a

proposta seriam apresen
tadas ainda esta semana",
declarou Justino.
Uma delas previa igualda
de na concessão do bene
fício de 8% adicional sobre
o salário somente para os

funcionários efetivos e não
aos comissionados. "Então
iríamos solicitar que o

direito não fosse restrito
aos efetivos". Ainda o artigo
9° do projeto de lei previa
no mínimo 35% dos cargos
de comissão ocupados por

, servidores municipais,
estáveis e pertencentes
à carreira na Câmara.
Mas a assessoria jurídica
da Câmara alegou que o

Legislativo não conseguiria
cumprir esta determinação
sem exonerar cargos

. de confiança.

Na Câmara, o
projeto de lei

recebeu parecer
jurídico favorável,
mas com ressalvas.

Educação
Falta de propostas.

Diante da falta.de propostas durante reunião realizada on

tem entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte) e
o negociador do governo, DécioVargas, a categoria decidiu que
não voltará a negociar sem uma apresentação de proposta for
mal do secretário de Educação, Eduardo Deschamps. "Já são 12
dias do final da greve e não se tem nada de concreto", destaca o

Sinte. Através de ofício, o sindicato pediu autonomia para as es

colas para a definição do calendário de reposição de aulas, que
deveria ter sido elaborado pelo governo junto com as Gerências

Regionais de Educação, no dia 17 de maio.

Situação de creches
é DlOtiVO de denúncia

Curta a nossa página no Facebook e
fique informado também na sua rede social!

\ facebook.com/ocorrelodopovo

Apresidente daUjam (União
Jaraguaense das Associações
de Moradores), Andréa Regina
Terhorst Ziehlsdorff, pretende
protocolar ainda na tarde de

hoje denúncia aoMinistério Pú
blico a respeito da falta de vagas
nas creches domunicípio.

"São duas. denúncias. A

principal é que quando uma

mãe vai fazer a matrícula do
seu filho, as funcionárias di
zem a elas que não podem
fazer porque as mães não pos
suem comprovante de traba
lho. A outra, é que quando os

pais vão até o Conselho Tute
lar para comunicar a falta de

vaga, o Conselho encaminha a

Uma mãe não pode
ser impedida de
matricular seu
filho porque não
trabalha. E como

ela arranjaria
emprego se não
tem onde deixar

os filhos?

Andréa Ziehlsdorff,
presidente da Ujam

família até a Prefeitura, que os

acaba dispensando".
Andréa explica que toda

criança de zero a seis anos

tem direito à creche gratui
ta, de acordo com o Estatuto
da Criança e do Adolescente.
"Umamãe não poderia ser im

pedida de matricular seu filho
porque não trabalha. E como

ela poderia arranjar um em

prego se não tem com quem
deixar os filhos?", questiona.

Desde 2009, a Prefeitura
vem agindo de acordo com

um Termo de Ajustamento de
Conduta que limita a criação
de vagas em 250 por ano. No

entanto, segundo informações
da presidente, a cada mês
nascem cerca de 200 crianças
no município. Hoje, segundo
levantamento realizado por
Andréa, no bairro Ribeirão
Cavalo são aproximadamente
300 crianças sem vaga. "Só no
Dante Minel, segundo levan
tamento feito por uma mora

dora, são mais de 50".
De acordo com o secretário

de Educação, Silvio Celeste, a

Prefeitura vem ultrapassando o

número mínimo de vagas ofe
recidas. "A gente chega a criar
mais de 300 vagas. Além disso,
este ano estão sendo amplia
dos as creches do Tifa Martins,
Jaraguá 99 e uma do Rio da Luz.
E para o ano que vem, serão en

tregues cinco novos centros in
fantis, com cerca de 250 vagas
em cada". Para o secretário, o

número das filas de espera não
�

reflete a realidade. "Tem gente
que põe na fila o filho que aca

bou de nascer, para conseguir a
vaga nos próximos meses".
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Partidos. apostam em pesquisas
1\ definição das alianças entre partidos e
l'\dos nomes dos possíveis concorrentes
à Prefeitura de Jaraguá do Sul deve ficar
mesmo para junho. Boa parte das siglas já
encomendou ou disse que irá providen
ciar pesquisaparamedir apreferência dos
eleitores pelos futuros candidatos dentro
de possíveis arranjos partidários. �

A situação mais complicada é a

da sigla com o maior número de filia
dos (mais de dois mil) no município, o
PMDB, do deputado Carlos Chiodini,
que ainda precisa lançar o nome do pré
candidato para a disputamajoritária.

Ontem à noite, durante encontro

mensal do PMDB, o deputado disparou:
"Definição do nome para a majoritária
só pelo dia 15 de junho". Já sobre o boato
de que o partido estaria se aproximando
do PSD, de Cecília Konell, Chiodini disse
que é balela. "É muito difícil [coligação
entre as duas legendas]. Diria até que é

impossível". Diferente do PSD, o PP e o

PSDB estão cotados para firmar parce
ria. "0 PR também não está descartado",

Há cabeças,
mas faltam vices
Lançado oficialmente o nome de
Evaristo Caviquioli como pré-candidato
do PT de Guaramirim à corrida

majoritária, o partido precisa definir
sobre a composição partidária. O Pp, do
empresário Mauricio Zangheline, é o
cotado para formar uma aliança com a

legenda dos trabalhadores, assim como o

DEM, do ex-prefeito Mário Sérgio Peixer,
mais conhecido como Dego. A princípio,
todos querem sair como cabeça de
chapa. Alguém vai ter de ceder.

Rotatória
na BR-280
Nesta quarta-feira, o vereador
Justino da Luz (PT) e os deputados
Carlos Chiodini (PMDB) e Dieter
Janssen (PP) têm reunião marcada
no Dnit, em Florianópolis. Em
pauta, a construção da rotatória
na rodovia BR-280, que dá acesso

aos bairros Nereu Ramos e

Ribeirão Cavalo.

Festa de aniversário

completou o deputado.
O presidente do Pp, Ademir Isidoro,

continua vendo com bons olhos uma

parceria com os peemedebistas, mas sem
deixar de lado o PR, do ex-prefeito Moa
cir Bertoldi. Nos próximos dez dias, uma
pesquisa de opinião encomendada pelo
PP vai apontar a preferência de Dieter
Janssen em uma composição com as duas

legendas. "Dieter será o cabeça de chapa",
reforçou. .

.

Enquanto alguns partidos. devem
deixar as definições de alianças partidá
rias para a última hora, a presidente do
PSDB, Isaura Silveira, quer bater o mar
telo o quanto antes. Ela destaca que as

conversas estão afinadas com o PP e o

PDT, e com o PR também já houve uma
aproximação.

O PSDB é parceiro do DEM, do vere
ador e pré-candidato a prefeito Adernar
Possamai. Já os tucanos têm Niura Der
marchi como possível concorrente na

majoritária, apesar de nos bastidores o

nome do secretário de Desenvolvimen-

to Regional, Lia Tironi, ser o mais indi
cada para a disputa. Mas, sabe-se que
na política há aquelas figuras ilustrati
vas e pré-candidatos temporários.

Além dos democratas e dos tucanos,
PT, PC do B, PHS e PTN também forma
ram parceria para concorrer ao pleito.
Entre as possibilidades de formar um
frentão constam os seguintes arranjos:
PSDB, DEM, Pp, PMDB, ou Pp, PMDB
e mais os parceiros PT, PC do B, PHS e

PTN, ou Pp, PR e mais os parceiros PT,
PC do B, PHS e PTN.

Nos bastidores, já foi cogitada alian
ça com PSD e PDT, do ex-deputado Dio
nei da Silva. Na 'eleição de 2004, Dionei
e Cecília compuseram uma aliança, mas
perderam para Moacir Bertoldi.

Enquanto as cartas não são postas
na mesa, os eleitores esperam líderes
com poder de decisão. A população tem
a necessidade de confiar em'alguém. E,
principalmente, as pessoas anseiam por
alguém que tenha um projeto para o

município.

DIVULGAÇÃO

Saúde

'i"
'r

"

/)1

u(i{
todas �s'CInCo mil
crianças pelo programa
na gestão passada. Mas,
a prefeitura está levando
essa informação ao

conhecimento do,

governo federal só agora?

Também nesta quarta-
feira, os deputados Carlos
Chiodini (PMDB) e Dieter
Ianssen (PP) conversam
com o secretário adjunto da
Saúde, Acélio Casagrande,
para tratar de repasse de
recursos para a especialidade
de traumatologia do Hospital
São José, de Jaraguá do Sul.

PSDB Jovem
O JPSDB, de Iaraguá, no último sábado,
promoveu macarronada para reforçar o
envolvimento dos jovens com a política

partidária. Durante o evento, o grupo lançou
um blog (www.jpsdbjaragua.blogspot.com)

para a troca de ideias e informações.

IMÓVEIS �

ETA:
www.imoveisRlaneta.com.brO PC do B comemorou os 90 anos de fundação do partido no

Brasil, com a presença de mais de 500 pessoas, em almoço festivo,
no último domingo. Participaram do evento: Carlos Chiodini,
Dieter Ianssen, Natália Petry, Francisco Alves e Justino da Luz. (47) -
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1971

Analfabetos são menos de 4%
Em maio de 1971, o Correio do Povo publicou a

matéria que dizia: "Iaraguá do Sul tem sido a comu

nidade que, de longe data, é portadora do menor

índice de analfabetos no Estado de Santa Catarina.
Diversos censos têm publicado o que afirmamos.
Com a instalação do Mobral - Movimento Brasilei
ro de Alfabetização - e ajuda de colegiais, realizou
se o levantamento dos analfabetos, não atingindo
a 4% do total de habitantes. Locais existem, dentro
do município, que não comporiam a instalação de

uma escola do Mobral, pela falta de analfabetos que
devem compor uma classe. É uma satisfação saber
que o povo de Jaraguá do Sul se instrui, fazendo jus
ao movimento industrial e a aspiração de 3° parque
industrial de Santa Catarina, Contribuindo com

um "dez" maiores arrecadadores de ICM do Esta
do. O próprio povo que habita a "Pérola (doVale) do
Itapocu",contribui gostosamente para o desenvolvi
menta do município. Cumprimentamos ao povo de

Iaraguá do Sul".

.

Personagem histórico

Gérard de Nerval
Nascido em 2 deMaio de 1808, foi urn notório poeta do sé

culo XIX, considerado urn expoente da poesia francesa. Seu
nome verdadeiro era Gérard Labrunie, e foi educado pelo pai,
urna vez que sua mãe teve morte prematurá. Conhecia a lite
ratura de diversos países, bem como as línguas clássicas. Aos
20 anos traduziu Fausto, de Goethe, na qual Berlioz se baseou
para criar a sinfonia I� Danação de Fausto" No ano seguinte
chegou a se associar aThéophile Gautier na elaboração de urn
folhetim dramático que era publicado regularmente na im

prensa. Em 1836, apaixonou-se por Jenny Colon, atriz que o

inspirou para a construção de sua "Aurélia" mas que o deixou
para se casar com outro. Desde cedo foi atraído pela Iiteratu
ra alemã. Uma viagem ao oriente, despertou o interesse pelo
esoterismo e ocultismo, a esquizofrenia que o acompanhava,
e a forte influência alemã foram fatores que o tomaram pouco
alinhado com o romantismo francês de seu tempo.

telD e Ho·e
ARQUIVO HISTÓRICO MARCELE GOUCHE

As imagens acima registram o antigo prédio do comércio de Wigando
Meier, no bairro Jaraguá 84. O registro é da década de 1940. Hoje,

o local abriga a churr�s"�f�a ,'rI���,�capa Recanto Gaúcho

I GI'llPO Lunelll

Pelo Mundo
1455

Batalha de St. Albans
A Primeira Batalha de St. Albans foi a que deu
começo àGuerra das Rosas. O combate iniciou em
22 de Maio de 1455. SanAlbano Ricardo, Duque
deYork e o seu aliado Ricardo Neville, Conde de
Warwick, derrotaram as tropas da casa de Lancaster,
comandadas por Edmundo Beaufort, duque de
Somerset. Com a intenção de evitar ser superado
pelo flanco pelo exército de três mil homens da Casa
deYork, o exército do reiHenriqueVI de Inglaterra,
com cerca de dois mil homens, concentraram-se
na povoação e ergueram barricadas na colina de
Holywell e em St Peter's Street. Estas barricas tinham
como objetivo a defesa contra urn eventual ataque
da Casa deYork, proveniente dos terrenos a leste da
localidade. O corpo principal das forças deHenrique
foi surpreendido e totalmente derrotado graças a urna
grande velocidade do ataque das forças de Ricardo. Isto
foi devido à esperança que reinava nas tropas do rei, de
se poder chegar a uma solução pacífica, tal como tinha
sucedido em Blackheath, em 1452. Os comandantes
mantiveram negociações poucosminutos antes
do combate. No entanto, os dois assaltos frontais
destruíram o grosso das forças de NovaYork,
com um alto número de baixas.

91

Fundação da Cidade
de Pedenteiras
Até o início da década de quarenta do século XIX, a
região de Pederneiras era habitada por populações
indígenas. Porém, durante a Revolução de Minas e

São Paulo, ocorrida entre 1841 e 1842, fez com que
muitos moradores desses estados se embrenhassem
no meio de territórios inexplorados a fim de fugir
do alistamento militar. Em 1865, a região passa a

pertencer a Lençóis Paulista. Em 1889, é elevada
a Freguesia de São Sebastião da Alegria. Neste
momento, começa a luta pela emancipação,
encabeçada principalmente pelo Coronel Coimbra.
Em 22 de maio de 1891 foi criado o Município de

S�o Sebastião da Alegria. Em 1895, o município
volta a se chamar "Pederneiras". A luta continua,
agora, para a instalação da comarca, pois muitos
munícipes reclamavam de ter que percorrer longas
distâncias para resolver seus problemas em Lençóis.
Tentando amenizar o problema, o governo da
província transfere Pederneiras para a comarca

de Iaú, em 1895. Porém, o verdadeiro interesse
dos munícipes era a criação da comarca. Esse

desejo foi atendido apenas em 1928.
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ORBlTATO/DIVULGAÇÃO
Curso oferece ferramentas
de modelagem voltadas

para a indústria
Aliança entre técnica e criação são pontos
fundamentais para a inserção profissional
no mercado de moda atual. Alguns cursos e

ferramentas podem auxiliar o desenvolvimento
profissional têxtil concretizando a busca pela
qualidade e inovação. Desde 2007 o Orbitato
realiza a oficina de Moulage e Planificação,
comAna Lucia Niepceron, que de lá pra
cá, já formou centenas de profissionais das
principais indústrias catarinenses e de todo o

Brasil. Trata -se de um curso prático aparado
\

numa pedagogia que aponta a efetividade do
conhecimento e sua utilização. Nos próximos
dias 28 e 29, uma nova oficina será realizada no
Orbitato, em Pomerode. Segundo a professora
que ministra o curso na intituição, Ana Lucia
Nlepceron, até os anos 90 ainda existia a ideia
de que apenas era possível aplicar Moulage
na alta costura ou em roupas sob medida.
"Dez anos depois o industrial entendeu que
o conhecimento dessa técnica ampliava a

habilidade produtiva e criativa do modelista
e do estilista, justamente pela visão do
tridimensional, no entendimento do-corpo, da
qualidade. É sempre importante lembrar que
uma nova técnica aprendida não exclui outros

conhecimentos, e sim, amplia o repertório de
fazeres profissionais" afirma. "Muitos estilistas
fazem Moulage, pois, perceberam que não
há mais espaço para um profissional que não
seja completo. Hámuito, o currículo de um
estilista exige habilidades que vão muito além
do desenho", afirma Niepceron. A carga é de 16
horas com certificado.
O investimento é de R$ 750. O Orbitato fica na
15 de novembro, 426, Centro - Pomerode.
Mais informações: www.orbitato.com.br.
contato@orbitato.com.br ou (47) 3395-0447.

IBGC promove ncontro
o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa realiza no dia 22 café
da manhã com empresários e lideranças da região com temas como

governança corporativa e empresas familiares. Serão abordados no
encontro os principais desafios enfrentados pelas empresas familiares,
como sucessão familiar, acordo de acionistas e conselho de família,
além de detalhar os conceitos e asmelhores práticas de Governança e

apresentar amissão e valores do IBGe. O palestrante será o advogado
Robert Juenemann, que atua em escritório nas áreas de direito
empresarial, tributário, família e governança corporativa, com especial
dedicação às famílias empresárias. Com apoio daAcijs, o evento vai
ocorrer no Centro Empresarial, das 7h45 às 9h30.

•

M lheres eq
·

i rist
AApevi (Associação. das Micro e Pequenas Empresas e

Empreendedores do Vale do Itapocu) promove no dia 30 de maio
palestra que conclui a programação em homenagem ao mês dedicado
às mães. "Mulheres equilibristas - Carreira, família e sonhos" é o tema

que será apresentado por Adriana Loch, mãe, empresária e instrutora
do Programa Empretec (Sebrae/ONU), às 19h, no grande auditório
do Centro Empresarial de Iaraguá do Sul. Conforme a palestrante,
a proposta é dirigida a mulheres protagonistas da sua história,
situando-as em um novo contexto, onde o empreendedorismo é
o ponto de equilíbrio para a superação e conquista do bem-estar.
Adriana também é diretora de treinamentos da Associação
Empresarial de Florianópolis e diretora administrativa da
Associação Nacional por uma Economia de Comunhão. O
investimento é de R$ 38 (nucleados), R$ 42 (associados Acijs-Apevi,
CDL, ABRH, sindicatos patronais e estudantes)., e R$ 63 (demais,
interessados). Informações pelo 3275-7024 ou e-mail capacitacao@
apevi.com.br. Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria da
Apevi, rua Octaviano Lombardi, IDO, bairro Czerniewicz.

TAtENTOS
Se você tem 17 a,nos 04 mas.co
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MétJio, tem "facmttáde com matem ê' raciocínio lógico e procura'tJm
na área de TIC, aproveite esta excelente oportunidade,

In.;,thu10
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Secretariade Estada
dtDesenvolvl.entt
EceatRllee Susteatável
www.sds.sc.gov.br
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doTe
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Sã Miguel
do Oeste

T Â
15° 24°

Ar abafado
e umidade
Sol e temperaturamais
elevada no Estado, com
sensação de ar abafado
devido a elevada umidade
do ar. No decorrer do dia,
as .nuvens aumentam e à
noite há previsão de chuva
com trovoadas no Oeste
e parte do Meio Oeste do
Estado, por influência de
um cavado (área alongada
de baixa pressão) que se

intensifica, com o avanço
de uma frente fria pelo RS. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Ensolarado Instável

Nublado Chuvoso

Cano'
T ...
9° 26°

Joaçaba
TÂ
10° 24°

Lages
T Â
10° 23°

Parcialmente
Nublado

Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 6km/h Nenhum vento

favorável
• 12h Vento não favorável Oeste
• 15h
• 18h

6km/h
6km/h
11km/h

0%
de possibilidade

de chuva.

Vento não favorável Leste
Vento não favorável Leste

Promoção no emprego
o sujeito vai pedir aumento para o chefe:
.- Eu acho melhor o senhorme promover! Tem muitas empresas me

procurando ...
- É mesmo? - pergunta o chefe, irônico - Quais são essas empresas?
- A empresa de eletricidade, a empresa de saneamento, a empresa de
telefone e as maiores empresas de cobrança do país!
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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1

5

9 8

3 9

3
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Joinville
T ...
14°23°

Jaraguá oS
T ...
14° 25°

HOJE

Jaragua do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 25°C

QUINTA
MíN: 19°C
MÁX: 24°C

Tempo abafado.
Você não

necessitará de
casacos pesados

SEXTA

MíN: 17°C
MÁX: 24°C

Rio do Sul
TÂ
10° 24°

Blumenau
TÂ
14° 27°

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2h36: 1m
• 15h36: 1,1m
• Baixamar
• 7h51: O,2m
• 20h06: O,4m

Florianópolis
• Preamar
• 2h47: 1,1m
• 15h49: 1,2m
• Baixamar
• 7h28: O,2m
• 21 h04: O,4m

Florianópolis
T Â
14° 22°

São Joaquim
T ...
7° 18° 1::

Laguna
T Â
16° 22°

Tábua
das marés Italai Imbituba

Criciúma
T Â
12° 25° CRESCENTE 28/5

• Preamar
• 1h53: 1,1m
• 14h02: 1,1m
• Baixamar
• 6h16: O,4m
• 20h34: Om

• Preamar
• 1h17: O,6m
• 14h45: O,6m
• Baixamar
• 8h56: Om
• 21h43: Om

CHEIA 4/6

,MINGUANTE 10/6

NOVA 19/6

as Cruza as

HORIZONTAIS
1. (Fig.) Marcado, assinalado
2. As iniciais de Segall (1891-1957), famoso pintor / O

quinto imperador romano, desumano e matricida
3. Falta de sensibilidade e, também, de vontade / Os ex

tremos de ... Galápagos
4. Deter o curso de água com dique, paredão etc.
5. Não fazer 'certo / Abreviatura (em português) do Pa

quistão
6. Forma reduzida do local onde são expostos animais

de diferentes espécies / Peixe parecido com a pira
nha, de carne excelente

7. Cidade gaúcha, importante centro pastoril e agrícola
8. Regiões nas cercanias do lugar em que se está
9. Parte de uma cidade situada na sua periferia
10. Quadrúpede macho, hfbrido de jumento com égua /

(Fig.) Nos esportes, vitória por elevado escore
11. República asiática com capitallerevan
12. Local apropriado para se lavar as mãos, as louças

etc.! (Bíbl.) Apóstolo, irmão de Simão Pedro, "o pri- "10
meiro chamado"

13. (Arquit.) Elemento estrutural quase sempre curvo, 11
usado para cobrir um vão! Substância usada em

medicina como anti-séptico.

VERTICAIS 13
1. Luminosidade ou brilho (próprio do que é limpo, ter-

so) / O estado brasileiro com a foz do rio Amazonas
2. Que tem o sabor acre da fruta verde / Arder, causar

comichão a

3. Dar a autorização para / Museu de Arte Contempo
rânea

4. Prefixo: dentro / A língua falada no Egito
5. Conhecido bairro da cidade do Rio de Janeiro / Mo

rada paupérrima
6. O político mineiro Venceslau (1868-1966), o oitavo

presidente do Brasil / O violinista italiano Niccolo

(1782-1840), um dos mais famosos de todos-os
tempos

7. Uma combinação de preposição com artigo / Pronto
para ser inaugurado

8. O ator Paulo (1911-1995) / Símbolo da unidade física
de atividade radioativa rutherford

9. Inte�eição usada na correção de um erro / Cerca de /
Elemento de composição: novo, moderno.
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COlDpre, use, guarde!
Esses dias eu estava olhandominhas revistas de moda preditas, a Elle e aVogue,
quandome deparei com urnamatéria super bacana, e da qual não poderia deixar de
dividir com vocês: o que comprar, usar e guardar nesse próximo inverno. Inclusive
comentei durante minhas dicas demoda na Stúdio FM. Mas assim... preciso dizer
antes demais nada que guardar não significa jogar fora, ok?Vamos pensar que
amoda é algo impressionante e o que hoje não se usamais amanhã é tendência
novamente. Lembrem-se sempre! Agora, vamos lá?

Compre: urn primer.
Use: corretivos iluminadores do tipo caneta.

Guarde: o pó. Aposente os produtos que
tirem a iluminosidade natural da pele

Bolsa

Compre: a box estruturada
USe: a clutch

- Guarde: as maxi bolsas.

Peça
Compre: urn conjuntinho

Use: o macacão
Guarde: os vestidos

super justos
Saia

Compre: a lápis
Use:amídi
Guarde: a longa

Blusa

Compre: a blusa
transparente

� Use: a com gola peter pan
� Guarde: a de laço '

�
<"(
Make

'1"'1"',� J
.,

,

'"
\ t

�\ d

Iea de eleza:

�._--

Estilisando C m

bom e velho ... 1
FOTOS REPRODUÇÃO

Pensem vocês quantas vezes por
semana (aham, issomesmo),

I

enquanto estão olhando seus

armários, vocês se pegam
pensando "ai, minha vontade é
usar um tênis e acabou!". Eu posso
dizer que isso acontece comigo
com frequência, é sério! Nada
mais natural também, até porque
quem em pleno dia a dia aguenta
um salto agulha durante 8 horas

quase seguidas? Eu é que não!
Não ao menos todo o dia. E outra,
quantas de vocês não podem
trabalhar de salto por conta do

,

seu tipo de trabalho e namaioria
das vezes se rendem às deliciosas
e simpáticas sapatilhas? Uma boa
parte, que eu sei. Mas, agora com
o frio chegando, e como ninguém
quer passar friozinho nos pés,
separei uns lookzinhos bem fofos
(a pedido de uma leitora especial)
, com o nosso querido, bom e

velho All Star, afinal'não são todas

que se renderam à tendência dos
sneakers com saltos, mas todo
mundo quer se sentir confortável
e estilosa e um tênis.

anho e ve

Já que as dicas para cabelo e corpo fazem tanto

sucesso aqui na coluna, resolvi prosseguir, e decidi
dividir com vocês, minhas leitoras queridas o que
uso e abuso nesse quesito. Até porque a gente
adora saber como cuidar melhor da gente, não
é mesmo meninas? E aliás, tenho urna boa para
contar para vocês. Sabem aquele dia que seu

cabelo está totalmente opaco, sem graça nenhuma
e vocês não sabem o que fazer? Pois bem garotas,
eu tenho a solução: banho de verniz, que é puro
bapho! Indicado paracabelos semvida.com � .. :".J

brilho nenhum, ele não só devolve o brilho (e
diga-se de passagem fica espetacular) como realça
a cor de seus cabelos sem colorir. Como assim?
É simples gente, na verdade o Banho deVerniz é
um tonalizante neutro sem pigmento. Coisa boa
hein? E mais, ele pode ser usado tanto em cabelos
colorios quanto em cabelos virgens. Ah, e para
quem perguntou se ele dura até 30 dias, tudo
depende do seu cabelo. Mega recomendo, além
de dar um super brilho e hidratar, o cheirinho e

maciez que fica no seu cabelo é tudo de bom!
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Fofocódromo
1\ Jão ousem, por favor, convidar
1 \' aqueles dois empresários do
ramo da construção civil para um

mesmo café da manhã. Tudo a ver

com o vídeo que ainda rola por aí,
com cenas de sexo entre homosse
xuais - que juram ser da ex de um
deles a protagonista do babado. Por

gentileza uma taça da espumante
CavePericó na mesa 12?!

�

f
KAY�ÓS
BUStNESS HOTEL

• ..;t

Leitor fiel
. o leitor fiel de hoje é o grande

.

Gilo Mathes, que sempre lê esta

coluna para ficar por dentro das
novidades de nossa sociedade.
Valeu mesmo, amigo!

Pensando bem
"Se Deus é tudo o que você
tem, então você tem tudo de

que precisa. Lembrando que
Deus não éinjusto: ele não se

esquecerá do trabalho de vocês e

do amor que demonstraram por
ele, pois ajudaram os santos e

continuam a ajudá-los."

Voltou correndo.
Depois de ter dado um tempo
no namoro e umas ficadas por
aí, a bela e sarada SoniaAndrade
voltou correndo atrás do seu ex, o

Rogério, assim que soube que ele
estava com novo romance.

Toca. da
Caninana
Pilotada pelo médico Ricardo
Puff, no próximo sábado, rola
na Toca da Canínana.um
concorrido jogo de futebol suíço,
entre "craques" de Jaraguá x
O Galo da Madrugada, de Rio
do Sul. Após a pelada, muita
"bebemoração" Tô nessa!

Moa Gonçalves
FOTOS DIVULGAÇÃO

li

DEBUT A gatíssima Isadora Silva de Simas festejou seus 15 aninhos
com big festa comandada pelos coquetéis da Black Lemon

Toca
Parece folclore,
mas é apura
realidade do
século 21 em

Jaraguá do Sul:

empresários
e políticos
aloprados (pelo
menos a toca de
um eu conheço),
estão projetando
em suas novas

casas e chácaras

esconderijos
para evitar
momentos de
medo. Acredite:
como nos filmes,
paredes se

abrem ao toque
de mecanismos

que só os donos
conhecem. Coisa
de louco!

BALADA

Elisângela
e Lidiane'
nosembalos

daTheWay

www.oco

•A bonita Lize ento,
da Esquadrias Bento, é a

.,' grande aníversaríante de ....

\'1 I
li. ":,fr!',', � i "/,:', ",

ij _pi; ,;;- , ,t ,

hoje eNa! adorar saber que'
foi lembrada. Parabéns. O
meu desejo é que você e

toda asua família sejam
plenamente felizes.

• O fusca bala, banco
vermelho cor da paixão
e som de última geração
é novomimo do
dentista Luiz Fernando
Dellagiustina. O
fusquinha está inteirinho,
só falta falar.

'.

• Demuito bom gosto os

produtos da Fino Tratto
Chocolates & Cestas
',' .1[.',,',;::. I' ','_; ,'o

Especi�s, que Pranciane.
Marcatto comanda no

espaço daGiacomini
•

I" Garqe,';h"Para Q �;i�,'dbS" "

Namorados a dica é o

legítimo chocolate belga.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

o fantástico
da vida é estar
com alguém que
saiba fazer. de um

pequeno instante

umgTande
momento ...

Anônimo
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Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - Leg, - 13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30
• Cine Breithaupt 2
• American Pie - O Reencontro - Leg. - 14h40, 17h, 19h1 O, 21 h20
• Cine Breithaupt 3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 19h, 21 h30
• Piratas Pirados - Dub. -13h45, 15h30, 17h15

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H .

Virgílio não conta para Angélica sobre o paradeiro de Rodrigo, Rodrigo fala com Ieda
e lone. Virgílio conta para Melissa sobre Angélica e ela se preocupa. Gabi reage mal ao
saber que Beatriz jantará em sua casa, Gil prepara a reportagem sobre o Pará, Melissa
conta para Dimas que Angélica está viva, Gil e Beta se encantam com Jacira. Beatriz che

ga para o jantar na casa de Gabriel. Angélica implora para ir embora e Zenóbio fica atônito,
Gabriel dispensa Gabi de comparecer no jantar para Beatriz, Fernando coloca um pendrive
no computador de Beatriz sem que Regina perceba.

CIIEIIlS DE CIIIIRME • GLOBO· 19H
Elano descobre que Penha está na delegacia, Socorro pede demissão a Máslova

para trabalhar na casa de Chayene, Rosário, Penha e Cida são presas por desacato
à autoridade, Inácio chega à delegacia e encontra Rosário, Sarmento repreende Cida
e Elano apoia a doméstica, Inácio avisa a Sidney que.Rosário foi detida, Chayene
comemora a prisão das empregadas e exige que Socorro cumpra o acordo feito com

ela, Elano tenta descobrir quem publicou o clipe das empregadas na internet Socorro
concede uma entrevista na rádio elogiando Chayene como patroa e Penha, Cida e

Rosário ouvem. Valda pede para Sarmento tirar Cida da cadeia, Lygia é procurada por
uma repórter para dar sua opinião sobre a prisão das Empreguetes,

AVENIDA BRASa. • GLOBO· 21H
Jorginho ameaça entregar N"ina para a sua família. Max vai ao encontro de Carmi

nha no apartamento de Nina. Iran resgata Suelen do apartamento de Adauto, Carminha
comenta com Nina que não acredita que Rita tenha ido embora, Suelen afirma que não
voltará para a casa de Diógenes. Zezé desconfia ao ver que Nina ganhou uma pulseira de
Carminha, Jorginho cobra de Lucinda a verdade sobre Nina. Noêmia conta para Cadinho

que Verônica descobriu que o marido tem um caso com Alexia. Suelen procura Muricy. Jor
ginho vai falar com Valdo, Leleco desconfia de Sidney, Iran ameaça contar para Monalisa
a farsa de Silas se ele impedir Suelen de entrar em casa.

MlÍSCIlRIlS - RECORD - 22H

Big Blond se surpreende com a sugestão de Otávio (Martim), O líder da gangue diz a
Otávio (Martim) que ele foi induzido a matar Otávio, Otávio finge se lembrar de reuniões em
Dallas para convencer Big Blond. Big Blond diz a Otávio (Martim) que ele precisa de outro

codinome e o fazendeiro escolhe Little Blond. Valéria pede a Caio que convide Manuela

para o jantar. Caio promete a Eneida que a encontrará depois do jantar. Flávia sugere a Va
léria que Gino cante no jantar, Vara pressiona Nair para saber se Evaldo está em sua casa,

CORAÇÕES :ri:Rmos • SBT • 20H30
Saulo informa Olavo que Aline vai ser acusada de mais um atent�do, Olavo afirma que

quer ver Aline na cadeia por muitos anos, Vitor mostra os papéis do divórcio a Aline e conta

que o juiz determinou a separação sem precisar da assinatura dela. Vitor sai para jantar com
Priscila e afirma que está livre de Aline. Os dois trocam beijos. Amanda e Eduardo estão de

partida para a fazenda ao lado de Vera e Lucy, Loreta manda editar livro de Dante, que não

gosta da ideia. Chega o dia do casamento de Janaína e Luciano. Loreta ajuda Janaína a se
preparar para a cerimônia. Com a 'demora de Janaína, Luciano está aflito no altar,

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal
Envie a foto do seu
animalzinho para

contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre um

companheiro de estim{lção
nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos
Carentes Jaraguá do Sul

o pequeno felino Davi
comemorandó seus

8 meses de vida
na companhia do

.

padrinho Arthur

lOORO
o astral é favorável para a troca de
ideias. No setor sentimental, uma boa
conversa com o par pode resolver os
mal-entendidos e restabelecer a sintonia
do relacionamento. Cor: creme.

Horóscopo
ARlES

CYl Não tenha receio de lutar por beneficios.'

l' Bom dia paramelhorar seu relacionamento
com pessoas do seu convívio. No amor,
procure ampliar o diálogo e fortalecer os
vínculos. Cor: marrom.

� AQuARIO
NY\ Versátil e responsável, você vai mostrar do

que é capaz no serviço. Na paixão, Lua e

Vênus, no paraíso astral, vão realçar seu
carisma. Momento ideal para quem deseja
conquistar. Cor: branco.

GÊMEOS
Atmosfera positiva para correr atrás dos
sonhos. Se estiver só e em busca de

companhia, há chances de reencontrar um
amor do passado. Um assunto antigo pode
voltar à tona Cor: preto.

CÂNCER
Dedique-se às suas atividades profis
sionais. Terá pique para cuidar da sua
aparência Uma conversa animada fará
maravilhas ao seu poder de conquista.
Aproveite a boa fase! Cor: marrom.

LEÃo
Tudo indica que terá que enfrentar
desafios .em casa e no trabalho. Conte com
a ajuda de pessoas experientes.
A dois, assuntos do passado podem vir à
tona Cor: creme.

VIRGEM
Realize suas tarefas profissionais com
entusiasmo. Cuidado para não colocar sua
famma em segundo plano. No romance,
relembrar o passado será uma deliciosa
diversão a dois, Cor: bege.

UBRA
Seu maior desafio será manter o foco,
pois há uma tendência a se distrair com
facilidade. No relacionamento amoroso,
valorize o diálogo colll'sua cara-metade.
Cor: azul-claro.

ESCORPIÃO
Reflita sobre os acontecimentos, tire lições
de suas experiências, mas não convém
se deixar levar por um sentimento de

angústia, Nos assuntos do coração, viva o
presente. Cor: cinza

SAGITARIO
No emprego, você terá a oportunidade de
convencer parceiros e aliados sobre um
novo projeto de negócios, Na vida a dois, é
hora de unir forças com sua cara-metade,
Cor: creme.

CAPRiCÓRNIO
Uma caminhada ao final do dia irá lhe

proporcionar o relaxamento. Se estiver só
e em busca de alguém, poderá começar
um romance. Cor: vermelho.

PEIXES
Procure dar um toque de alegria em sua

vida. Relembre algum momento engra
çado, compartilhe, leve mais alegria às
pessoas que fazem parte do seu dia Nos
relacionamentos estáveis, aproveite para
curtir o seu par. Cor: marrom,

Aniversariantes
19/5 Frank J. Knaesel Mario S. Rocha Agnaldo de J. M,Ribeiro Luis R. Paiter

Hilda Rosália Raboch Franklin J. Knaesel Matheus R. Hermann Aguinaldo de J. M, Ribeiro Lurdes Cucca
Verbinenn Gimar Lemke Mauro Petry AndersoÍ1 Darei da Cruz Marcelo Grah

Maria Elisa Verbinenn Graziele Greiner Michele Luiza Kreff Antônio C. Pirassoli Marcos Cureio
dos Santos Guihlerme Emilio Giese Norberto Wackerhage Arlete Fischer Mª Helena da C. Rodrigues

Gustavo H. Scholl Olivio Vicente Bruna Carolina Campregher Marlene G. Tissi

21/5 Isabela C, Monteiro Paulo H. Eggert \ Clarissa H. Borba Marlise Urbanski
Adelia Schiochet Jandira Fatima Muller Rita de Cássia Seben Claúdio D. Zils Marquele Pfiffer

Adenor Franzner Jean Carlos Kreff Samela S. de Matos Crisleia Maria Lennert Miriam Pascoalli

Adriana Hornburg Jefferson A. Nogueira Tiago Schroeder Daniele Maria Espezim Miriam S. luvasaki

Alessandra S, de Souza João A. de Souza Pinheiro Vanildo Schmelzer Elfrida P. Kiatkoski Oriovaldo Schroeder
Alfredo de Jesus Medeiros João Vitor Preuss Viviane B. Dalinghaus Fabiane V. Hoeft Rita C. Junkes
Alido Franzner Josiani Dalri Willy Engel Fabiasna Neujorks Rufino Vieira

Angela Stingher Laura D. Satler Yonar C. Minatte Narloch Emendoerfer Ruth K. Kath
Camile Eduarda Krassota Luana Baumann Ingelore Wudke Sabrina F. Dias

Douglas Schunke Lucas Termes Cunha.: 22/5 Jones Fodi Tamiris de S. Simm

Elmira Gascho Luis A. G, Vaz Adelda Backmann Joni Kal Bento

Enio V Brandt Marcelo G, Souza Afonso da Silva Luci Baade..
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Feliz aniversário
paraAngeIa

Mareli Stinghen
que comemorou

aniversário dia 21.

Os tUbos

Fernando,
Debo�;í;

Eduardo'e

Mario
. Nogueira
recebe os

parabéns
pela

passagem
do seu

Quer publicar sua foto? MÉ só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

. ".

aruversarIO .,;

de 54 anos,
no dia 19.

A família
envia um

abraço e

felicidades

.�.
,

Grupo Escoteiro
Jacoritaba está

resgatando a sua

história desde 1968,
para isto trouxe no
dia 20, o fundador,
senhor Lourival

Rothenberger, hoje
-r com 66 anos. Ele

. contou histórias
desde a fundação e

deixou várias fotos
ao grupo, as quais
pretende adicionar

no documentário que está sendo feito. Ele também aproveitou e solicitou

que quem foi integrante nas décadas de 70 e 80 e tem relatos ou materiais,
entre em contato por e-mail estaniw@hotmail.com ou telefone 3370-4128,
assim estará contribuindo para manter a história desta entidade

Parabéns a mamãe Taís Gasparetto Bernardi
e ao papai Dirceu Lazzaris pela primeira filha

do casal, a princesinha Isadora, que nasceu dia 9.

"Que Deus abençoe esta família!"

Afofura
Thaeme
Mokwade4
meses vive
fazendo
suas

bagunças. A
dindaNaye
o tio Andrei
amam

demais

participar
delas

/
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Dia do Consumidor

Um chega para
lá nos impostos

Postos, restaurante e farmácia irão vender

produtos com preços livres de tributos

JARAGUÁ DO SUL conscientização da população.
Existem pessoas que acham

que não pagam impostos", afir
ma a coordenadora do Núcleo
Graziela Bordin.

Nilson Antonio

O engenheiro Marcia Tur

chet, 42 anos, gasta em

média 223 litros por mês de
combustível. A quantidade re

presenta um gasto de R$ 400. O

Turchet não concorda com

o valor cobrado. Para encher o

tanque'de combustível, com 40
litros de gasolina, ele gasta em

média R$ 111,56. IIÉ um absur
do!", exclama. Sem a taxa de im

posto, o valor seria de R$ 52,40.
Na próxima sexta-feira, ha

verá uma tenda na Praça Ãnge
lo Piazera, onde serão vendi

mobilização acontece no dia dos os tickets de combustível,
25. '110 objetivo principal é a -a partir das 9h. "Serão 20 litros

que causa surpresa é que mais
da metade deste valor é impos
to. Para esclarecer à população
sobre a carga tributária, o Nú
cleo de Jovens Empreendedores
da Acijs-Apevi vai aderir ao Dia
de Respeito ao Contribuinte. A·

por CPF e por automóvel",
destaca Graziela. As 200 se

nhas para a aquisição do com
bustível serão distribuídas no

local. Além do combustível, a

Farmácia Popular (ao lado da

Caixa, na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca) venderá
durante o dia medicamentos

genéricos sem o acréscimo dos

impostos. Já o Restaurante Bra
sileirinho vai vender o almoço
por quilo, das 13h às 14h, sem o

valor das taxas.
Haverá no local a distribui

ção de informativos referente
o Dia de Respeito ao Contri

buinte, um abaixo-assinado do
Movimento Brasil Eficiente e a

venda de quatro mil litros de
combustíveis (gasolina), divi
didos em dez postos da cidade.

III
EDUARDO MONTECINO
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CHEGA DE
IMPOSrOS!

IR

,

Eum

absurdo!

Marcio- Turchet,
engenheiro, sobre o

peso dos impostos
nos combustíveis.

J

CONSUMIDORES
Graziela Bordin
diz que ação será
para conscientizar
a população

Produto

Almoço - Kg
Preço com imposto Preço sem imposto

, ., .

R$ 24,90 R$ 17,85
Imposto
32,21%

\rr� ?��.?���.�.. : .

c:.dk> Amoxilina 500 mg

R$ 2,798 R$ 1,31

R$17,00 R$ 11,20

Nimesulida (genérico) R$ 16,22 R$10,70

::"'. '::I Diclofenaco potássico R$ 11,40 R$ 7,50 34%

53%

34%

34%

Os postos onde serão vendidos os combustíveis .sem impostos
• Posto Cidade - RuaMarechal
Floriano, 167, Centro

• PostoMime - Rua Reinaldo
Rau, 215, Centro

• Posto Pérola - Rodovia BR-
280 km 56, Guaramirim

• Posto Marcolla - Rua

Joaquim Francisco de Paula,
Chico de Paula

• Posto Pezzini - Avenida
Prefeito Waldemar Grubba,
1.281, Baependi

• Posto Rudnick - Roberto
Zimmermann, 2091,
Amizade

• Posto Amizade - Rua João
Januário Ayroso, 2485,
Jaraguá Esquerdo

'Contabilidade

Credibilidade

gumz@gumz.L'om.br

mpreen írnentos e artíctpações
C.N.P.J./M.F. n": 14.841.307/0001-20 - N.LR.E.: 35.300.416.619
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ata, Hora e Local: Realizada em 06 de fevereiro de 2012, às 09:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado d
ão Paulo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona n° 818, 9° Andar, conjunto 92
airro Jardim Paulista, CEP 01405-001. Convocação: Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4°, da Le
° 6.404/76. Quorum de Instalação e Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social
onforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Sociedade. Mesa: Presiderite
r. Vicente Donini; Secretária: Sra. Florilda Enke Donini. Ordem do Dia: (i) Alteração da denominação social d
ocíedade, com a consequente alteração do Artigo 1 ° do Estatuto Social da Sociedade; (ii) Alteração do endereç
a sede social da Sociedade, com a consequente alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Sociedade

iii) Aceitação da renúncia dos atuais diretores da Sociedade, Sr. Cleber Faria Fernandes e Sra. Sueli de Fátim
erretti; (iv) Eleição dos novos diretores da Sociedade, Sr. Vicente Donini e da Sra. Florilda Enke Donini

(v) Reformulação e consolidação do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: Após a discussão dos iten
a Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, sem qualquer ressalva: (i) a alteração d

enominação social da Sociedade de F.O.C.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. para GFV Holdin
.A., passando, desta forma, o Artigo 1 ° do Estatuto Social da Sociedade a vigorar com a seguinte nova redação
'Artigo 1 ° - A GFV Holding S.A. é uma sociedade anônima regida por este Estatuto Social e pelas demai

isposições legais que lhe forem aplicáveis." (ii) a alteração do endereço da sede social da Sociedade da Cidad
e São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona n° 818, 9° Andar, conjunto 92, Bairro Jardim Paulista
EP 01405-001, para Cidade de Jaraqué do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Professora Estheria Lenz
riedrich, nO 79, fundos, Centro, CEP 89.251-010, passando o Artigo 2° do Estatuto Social a ter a seguinte nov

edação: "Artigo 2° - A sociedade tem sede e foro na Rua Professora Estheria Lenzi Friedrich, n° 79

undos, Centro, CEP 89.251-010, na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, podendo abrir filiais
gências ou escritórios por deliberação da diretoria." (iii) aceitar a renúncia dos atuais diretores da Sociedade
r. Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidad
G n° 23.360.684-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 192.212.358-74 e Sra. Sueli de Fátima Ferretti

rasileira, solteira, analista, portadora daCédula de Identidade RG n° 7.743.932, SSP/SP, inscrita noCPF/MF so
n" 764.868.778-04, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

om endereço comercial na Rua Pamplona, 818, 9° andar, conjunto 92, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001
os termos das cartas de renúncia apresentadas à Sociedade nesta data; (iv) eleger como novos diretores d
ociedade o Sr. Vicente Donini, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nO 145.099-9
ESP/SC, e inscrito no CPF/MF n° 009.955.259-00, e Sra. Florilda Enke Donini, brasileira, casada, empresária
ortadora da cédula de identidade RG n° 370.270, SSP/SP, e inscrita no CPF/MF nO 435.910.949-00, ambo
esidentes e domiciliados na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Professora Esthéri
enzi Friedrich, nO 79, Centro, CEP 89.215-010 para os cargos de Diretor Presidente e Diretora Adjunta
espectivamente, pelo prazo de 3 (três) anos, conforme os termos de posse apresentados à Sociedade nesta data
(v) reformular e consolidar o Estatuto Social da Sociedade, que passa a vigorar com nova redação, na forma d
nexo I à presente ata. Encerramento: Os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata na forma prevista n

arágrafo 1 ° do artigo 130 da Lei nO 6.404/76 e, nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida
provada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente
icente Donini e Secretária, Florilda Enke Donini. Acionistas: GFV Participações Ltda. e Vicente Donini

�

s acionistas presentes à assembleia representam a totalidade dos acionistas da Sociedade e a presente ata
ópia fiel da via lavrada no Livro n° 1 de Atas de Assembleia Geral, folhas 9 a 18. São Paulo, 06 de fevereiro d
012. Mesa: Vicente Donini - Presidente. Florilda Enke Donini - Secretária. Registro na Junta Comercial d
stado de Santa Catarina sob nOs 42300037664 e 201220747936 em 12/04/2012. Anexo I (Anexo à Ata d
GE da GFV Holding S.A., realizada em 06 de fevereiro de 2012). "GFV Holding S.A. - Estatuto Social
apítulo I. Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1° - A GFV Holding S.A. é uma sociedad
nônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis
rtigo 2° - A Sociedade tem sede e foro na Rua Professora Estheria Lenzi Friedrich, nO 79, fundos, Centro
EP 89.251-010, na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, podendo abrir filiais, agências o

scritórios por deliberação da diretoria. Artigo 3° - O objetivo da Sociedade é participar em outras sociedades
acionais ou estrangeiras, como sócia, quotista ou acionista, em caráter permanente ou temporário. Artigo 4°
Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II. DoCapital Social.Artigo 5° - O capital social é d
$ 500,00 (quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas
em valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. Parágrafo 1°·_ Cada ação corresponde a um voto na

eliberações sociais. Parágrafo 2° - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre o

cionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembléia que deliberar sobre o aumento de capital
arágrafo 3° - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a sociedade poder
dquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capita
ocial, para posteriormente aliená-Ias, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo '"
a Assembléia Geral. Artigo 6° - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiro
eses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais
xigirem. Parágrafo 1° - A Assembléia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará
entre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo 2° - As deliberações da
ssembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo d
isposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco
apítulo IV. Da Administração. Artigo 7° - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, conforme previst
m lei, neste Estatuto e nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 8° - A Diretoria será composta por
o mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no Brasil, eleitos
estituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) DiretorAdjunto e o

emais sem designação específica. Parágrafo Primeiro - Os membros da Diretoria serão eleitos para u

andato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, e permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura d
eus substitutos. Parágrafo Segundo - Compete ao Diretor Presidente, privativa e individualmente, o uso da firm
a representação ativa, passiva e judicial da Sociedade, com toda a amplitude de poderes, inclusive par
onstituir procuradores para substituí-lo na prática dos atos de sua competência, especificando detalhadament
o instrumento de procuração os atosque poderão praticar e o prazo de duração não superior a dois anos, excet
andato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. O DiretorAdjunto exercerá os atos da administração d
ociedade sempre em conjunto' com o Diretor Presidente. Parágrafo Terceiro - Para os efeitos legai
eterminados, os Diretores' autorizados ao uso da denominação social assinarão juntamente com o Direto
residente. O Diretor Presidente sempre em conjunto com o Diretor Adjunto, representando plenamente
ociedade, tem poderes para alienar os bens imóveis da Sociedade. Parágrafo Quarto - É vedado à Diretoria
m nome da Sociedade ou em nome próprio, prestar aval, fiança ou oferecer garantias pessoais a terceiros
ão se incluem na proibição desta cláusula os atos que forem praticados em benefício ou a favor da própri
ociedade,

.

suas controladas, associadas ou coligadas. Artigo 9° - A Diretoria deverá exercer as funçõe
eterminadas por este Estatuto e por Assembleia Geral, ficando estabelecido que os Diretores deverão coopera
auxiliar uns aos outros no exercício de suas funções. Parágrafo Primeiro - Na hipótese de vacância em um do
argos de Diretor, deverá ser convocada uma Assembleia Geral para eleger o substituto, que deverá completar
andato do Diretor substituído. Parágrafo Segundo - Ocorrendo impedimento legal ou permanente de qualque
os Diretores, o que permanecer, o substituirá em suas funções, podendo o mesmo praticar todos os ato
ecessários dentro dos limites.e atribuições conferidas ao Diretor Substituído. Artigo 10 - A Diretoria reunir-se
ar meio de convocação feita por qualquer de seus membros. Artigo 11 - Sem prejuízo aos demais podere
stabelecidos por lei, competirá à Diretoria: a) administrar e gerir os negócios da Sociedade; b) praticar todos o

tos para cumprir o objeto social da Sociedade; c) aprovar os planos, programas e regras gerais de operação
dministração e controle da Sociedade, observando a política estabelecida pela Assembleia Geral; d) preparar
presentar em Assembleia Geral Ordinária um relatório referente ao exercício das atividades da Sociedade
ncluindo as demonstrações financeiras exigidas por lei para cada exercício social; e) gerenciar todas a

tividades da Sociedade, observando as políticas estabelecidas pela Assembleia Geral e o pertinent
tendimento de seus interesses; f) autorizar a criação e extinção de filiais, agências e depósitos e/ou instituir
stabelecimento de escritórios e representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior
g) apresentar parecer em qualquer matéria a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral. Artigo 12
Sociedade será representada por: a) 2 (dois) Diretores, em conjunto; b) 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador
m conjunto; ou c)_2 (dois) procuradores com poderés específicos, nos termos do Parágrafo Único do present
rtigo. Parágrafo Unico - As procurações serão outorgadas em nome da Sociedade pela assinatura de 2 (dois
iretores, sendo um deles o Diretor Presidente, devendo especificar os poderes e o prazo de duração
s procurações deverão sempre ter um prazo determinado, exceto as procurações para fins de representação d
ociedade em juízo e errrprocessos administrativos. Capítulo V. Conselho Fiscal. Artigo 13 - A Sociedade ter
m Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de
o mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não
araqrato Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembléia Geral Ordinária para u

andato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. CapítuloVI. Disposições Gerais. Artigo 14 - O exercício social d
ociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.Quando do encerramento d
xercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigida
or Lei. Artigo 15 - Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembléia Geral lhes der
onforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depoi
e feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 16 - Mediante decisão de acionistas representando a maiori
o capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquermomento, a fim de determinar o
esultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 17 - A Sociedade distribuirá, como dividend
brigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto.e ajustado nos termos da legislação aplicável
rtigo 18 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembléia Geral
om o quorum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de su

iquidação, elsqerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 19 - Qualquer ação entre os acionistas o
eles contra a Sociedade, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de Jaguará do Sul
stado de Santa Catarina.
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As 10 melhores cidades
do mundo para caminhar

A revista Exame destacou as dez melhores
cidades onde o automóvel é dispensável. O
.levantamento é feito com base na lista do

guia Frommer's. As cidades destacadas têm
em comum a paisagem bem conservada,
áreas verdes e ar limpo. Além disso,
segundo estudo do centro americanoWalk
Score, esses locais possuem um trânsito

organizado. As cidades excelentes para
gastar a sola sapato são:

'1I1i:!lII, f/r.::!'
1/II)JHJi,J11Io':31

na

Publicação apresenta 49
espécies de flora e 81 da
fauna recém-descobertas
naAmazônia brasileira.
A obra "Espécies do
Milênio - Novos Animais,
Plantas e Fungos", lançada
pelo Museu Paranaense
Emílio Goeldi, relaciona
130 espécies descritas
entre 2000 e 2011 por
pesquisadores da
instituição. As recentes
descobertas foram
encontradas em ambientes
diversos, desde áreas

pouco exploradas pelo
homem, até locais de
intensa ocupação.

Etanol aDlplia vantagem
sobre a gasolina em SP
Abastecer o veículo com álcool combustível ficoumais vantajoso na
cidade de São Paulo, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe). A relação entre os preços do etanol e da gasolina
diminuiu da primeira para asegunda semana demaio - de 69,90% para
68,92% o uso do etanol deixa de ser vantajoso em relação à gasolina
quando o preço do derivado da cana-de-açúcar representamais de 70%
do valor da gasolina.A vantagem é calculada considerando que o poder
calorífico domotor a etanol é de 70% do poder dosmotores a gasolina.

re
' ,.

OS querem taxa sobre
""

p u nao SUS,tellJ:
Secretários do Meio Ambiente defendem a, criação de fundos financeiros baseados na

taxação de produtos e serviços não sustentáveis. A demanda consta na "Carta Rio pela
Sustentabilidade", assinada por dirigentes de 21 capitais. O documento, com diversas

recomendações, foi apresentado no Encontro de Secretários de Meio Ambiente das

Capitais brasileiras
O objetivo é financiar ações sustentáveis, com base no princípio do poluidor pagador.
Se uma atividade polui e não temos condições de substituí-la imediatamente, é necessário
que ela contribua com um porcentual que vai para um fundo de sustentabilidade.

Porsche revela

esportivo "verde"
de R$ 1,7 milhão
A Porsche revelou na semana passada
imagens do protótipo Porsche 918 Spyder,
considerado o carro "verde" mais potente e

caro da fabricante. Com lançamento previsto
para o Salão de Frankfurt de 2013, o modelo
híbrido deverá chegar ao mercado custando
645mil euros, cerca de R$ 1,7 milhão.

Segundo a marca alemã, essamáquina
sustentável vem com trêsmotores, sendo
dois de propulsão elétrica e um terceiro
a combustão. Juntos, entregam potência
máxima de 780cv, vai de O a 100km/h em

apenas 3 segundos. No modo elétrico, o
veículo percorre até 25 quilômetros com

, velocidade máxima de 150km/h. Já na
condução híbrida, consome um litro

para rodar 35 quilômetros.

Microempresas terão
capacitação gratuita na Rio+20
Estão abertas as inscrições gratuitas para empreendedores dasmicro

- e pequenas empresas para se capacitarem naTenda Sebrae Educação,
que o Serviço Brasileiro deApoio àsMicro e Pequenas Empresas
(Sebrae) vai promover noAterro do Flamengo entre os dias 15 e 23 de

junho. O evento faz parte da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, programada para esse mês.
A proposta é fazer capacitações ligadas à temática da sustentabilidade,
e o público-alvo são empresários que queiram adotar práticas
sustentáveis em seus empreendimentos. Os enfoques serão
eficiência energética, gestão ambiental e tratamento de resíduos.

Uma estudante da Ryerson University
School of Interior Design, em Toronto,
no Canadá, criou uma fazenda vertical.
O objetivo do projeto émostrar aos
consumidores como funciona a

produção de alimentos. A estrutura

semistura com a paisagem urbana,
em um local com potencial para
abrigarmuita gente e onde as pessoas
precisam de alimentos frescos. O

projeto conta ainda com uma praça
no entorno da fazendo vertical,
baseado num modelo autossuficiente,
suportando o cultivo de vários tipos
de verdura, item necessário para
alimentar os grupos sociais que
integram o tecido urbano da região.

Ao corripteror lt8 anos. a Marisof se sente

orgulhosa por ter construído uma
empf1eso que apoio as iniciativas e as

itdeias inovadoros. É com esse princípio
que o Monsof movimenta seus

coíoborodoress o buscar um futuro

promissor e repleto de feUddade_
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 80/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dla 22/5/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 13/6/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul
- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari Diretor Presidente

REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHIlLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h 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 Protocolo: 31435 Sacado: OlGADEVlGlLLE UEER CPF: 582.739.139-53 Endereço: Estrada
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de Bananal n° s/no, Bananal, 89270-000, Guaramirim Cedente: JOSE APARECIDO GARCIA DU-
oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado ARfE ME CNPJ: 07.443.741/0001-96 Número do Título: 123/05 Espécie: Duplicata deVenda
e registrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUlTIPID Data
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ig- Vencimento: 10/05/2012 Valor: 195,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$
noradaou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográ- 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
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. Protocolo: 30962 Sacado: PAPElARIAMARECHAL lIDACNPJ: 04.976.342/0001-00Endereço:
RuaMarechal Castelo Branco nO 7197, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: REVALAIACA
DO DE PAPElARIA lIDA CNPJ: 52.434.156/0001-84 Número do Título: 01 726305C Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA - AGENCIA
GUARAM1RlM DataVencimento: 25/04/2012 Valor: 228,70 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 31205 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco nO 7197, Centro, 89275-000,
Schroeder Cedente: REVAL ATACADO DE PAPElARIA LIDA CNPJ: 52.434.156/0001-84
Número do Título: 01 780078B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 30/04/2012
Valor: 248,74 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 31206 Endereço: RuaMarechal Castelo Branco nO 7197, Centro, 89275-000, Schro
eder Cedente: REVALAIACADO DE PAPElARIA lIDA CNPJ: 52.434.156/0001-84 Número do
Título: 01816027A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CODO BRASILSA - AGENCIAGUARAM1RlM DataVencimento: 30/04/2012 Valor: 389,89 li
quidação após a intimação: R$l1,60,Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31286 Sacado: AIDISIO ALFLEN CPF: 774.941.649-87 Endereço: Estrada Geral
Massarandubinha nO s/n, Massarandubinha, 89108-000, Massaranduba Cedente: CAMPA
NHA INTEGRADADE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA CNPJ: 83.807.586/0001-28 Número
doTítulo: 12429101 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAM1RlM DataVencimento: 14/04/2012 Valor: 20,00 li
quidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31465 Sacado: ANroNIO MARCOS ENGELMANN CPF: 730.076.339-15 Ende
reço: Rua Armide DelaiWeber nO s/n, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONFORMAQ
MAQUINAS EFERRAMENTAS lIDACNPJ: 10.663.510/0001-00 Número doTítulo: 012241-02
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 11105/2012 Valor: 215,89 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 31316 Sacado: ASA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS lIDA ME CNPJ:
03.066.681/0001-89Endereço:Rodovia SC 474, Km21 nO s/no, GuaraniAçu, 89108-000,Massa
randuba Cedente: AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS GG lIDACNPJ: 72.212.855/0001-97 Núme
ro doTítulo: 4207 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 03/05/2012 Valor: 149,50 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31228 Sacado: EFOFICINAMECANICA lIDAME CNPJ: 09.605.896/0001-07 Ende
reço: Rua 1° Braço do Norte nO s/n, Rural, 89108-000, Massaranduba Cedente: SOCCOL BAR
BIERI & CIA lIDA CNPJ: 89.425.615/0003-35 Número do Título: 61477-1 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARA
MIRIM DataVencimento: 30/04/2012 Valor: 300,92 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31038 Sacado: FABIANA FERNANDES VICENTIN FADUL CPF: 030.726.869-12
Endereço:Avenida 7 deSetembro nO 1424, Centro, 89108-000,MassarandubaCedente:MARIA
ADELAIDEFIDRESMECNPJ: 05.232.106/0001-34Número doTítulo: 96495Espécie:Duplica
ta deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
19/04/2012 Valor: 149,91 liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 32,99,Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31133 Sacado: GILSO LUIZ COELHO CPF: 687.772.489-53 Endereço: Estrada
Jaco-Açu nO stno, Iacu-Açu, 89270-000, Guaramirim Cedente: RAÇOES CATARINENSE IlDA
CNPJ: 08.761.945/0001-38 Número doTítulo: 2041526U Espécie: Duplicata deVendaMercan

.

tilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 27/04/2012 Valor: 348,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

rotocolo: 31434 Sacado: GUINCHO BATISTA TRANSPORTES lIDA ME CNPJ:
10.856.875/0001-43 Endereço: Rua Emilio Prusse n° 91, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: JARAGUA11 SISTEMAS E SERVIÇOS lIDACNPJ: 13.385.926/0001-94 Número doTítu
lo: 41 Espécie:Duplicata deVenda Mercantilpor IndicaçãoApresentante: HSBC BANKBRASIL
SA - BANCOMUlTIPID DataVencimento: 10/05/2012 Valor: 150,00 liquidação após a inti-
mação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 f'

Protocolo: 30822 Sacado: H.1.O. SILVA TRANSPORTES lIDA CNPJ: 08.394.997/0001-13 En

dereço: Rua Guilherme Tomelin nO sti«, Caixa D'Água, 89270-000, Guaramirim Cedente:
POSTO MIME lIDA CNPJ: 83.488.882/0001-03 Número doTítulo: 162684 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
20/04/2012 Valor: 12.807,92 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 22,76, Di-
ligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00 .

Protocolo: 31232 Sacado: IRANDI TOMAZEill CPF: 384.114.409-82 Endereço: Estrada
2' Braço nO S/N, 2° Braço, 89108-000, Massaranduba Cedente: AGROPECUARIA GIRASSOL
lIDA EPP CNPJ: 80.162.019/0001�73 Número do Título: 1/3002 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 05/05/2012 Valor: 1.542,60 liquidação após a intimação: R$11,60, Condu
ção: R$ 64,09, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30873 Sacado: JACI<ES CKUS JONSE CPF: 907.547.009-68 Endereço: Avenida
7 de Setembro nO 1237, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: NIITON DE ALMEIDA
BERTUUNO CNPJ: 79.433.538/0001-40 Número doTítulo: 210-3 Espécie: Duplicata deVenda.
MercantilApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 19/04/2012 Valor:
310,00 liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 30935 Sacado: JOSIANEDUARfECARINI CPF: 956.936.371-15 Endereço: RuaVic
tor Bramorski nO 82, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO PANAMERICANO
S/A CNPJ: 59285.41110001-13 Número do Título: 000042618686 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: BANCO PANAMERICANO S/ADataVencimento: 24/04/2010 Valor: 30.786,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
�OO

.

Protocolo: 31035 Sacado: LAUROPEREIRADASILVACNPJ: 04.736.987/0001-68Endereço: Rua
Hermínio Stringari nO 937, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: M02051726
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 28/04/2012 Valor: 149,12 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edita]; R$ 15,00

Protocolo: 31378 Sacado: LUMALIN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICOS lIDA CNPJ:
05.049.992/0001-65 Endereço: Rua João Butschardt nO 753, Centro, 89270-000, Guaramirim
Cedente: PEPSICO DO BRASIL IlDA CNPJ: 31.565.104/0127-79 Número do Título: 852093-
3 Espécie: Cheque Apresentante: PEPSICO DO BRASIL lIDA Data Vencimento: 21/03/2012
Valor: 1.514,85 liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00
Protocolo: 31421 Endereço: Rua João Butschardt nO 753, Centro, 89270-000, Guaramirim
Cedente: DJ COMUNICAÇOES E EXPIDRAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/0001-81
Número doTítulo: 0000280303 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO BRADESCOSADataVencimento: 10/05/2012 Valor: 693,33 liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31383 Sacado: MARCOS ANTONIO ALVES GOEIEN CPF: 075.593.259-55 En

dereço: Rua Tibagi n° s/n, Tíbagí, 89270-000, Guaramirim Cedente: OMNI S/A CRÉDI
TO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 92.228.410/0001-02 Número do Título:
101258000038210 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: OMNI
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Data Vencimento: 14/11/2011 Valor:
6.599,89 Liquídação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 20,53, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31455 Sacado: MECANICA DIESEL FELIPPI lIDA ME CNPJ: 13.822.585/0001-77
Endereço: Rua Rudolf Aquilino Buzzi n° s/n, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: RE
CABIDCO REI E RECUP DE CABECOTES E BIDCOS lIDA ME CNPJ: 82.984.980/0001-79
Número do Título: 7226-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/05/2012 Valor:
534,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00

Protocolo: 31248 Sacado: PONT-TUBO MONTAGENS IlDA ME CNPJ: 08.175.103/0001-02
Endereço: Rua Hermínio Stringari nO s/n, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente:VOLPI
INDUSTRIAMSG lIDAME CNPJ: 85.211.571/0001-28 Número do Título: 1855 Espécie: Du
plicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: !TAUUNIBANCO SADataVencimen
to: 17/0112012 Valor: 6.350,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 31345 Endereço: RuaHermínio Stringari n° s/n, Corticeira, 89270-000, Guaramirim
Cedente: VOLPI INDUSTRIAMSG lIDAME CNPJ: 85.211.571/0001-28Número do Título: NS
1985 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO
SADataVencimento: 02/05/2012 Valor: 280,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Con
dução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31127 Sacado: RONIRVOIGT CPF: 928.655.349-87 Endereço: RuaGoias n° s/n°,
Tomaselli, 89275-000, Schroeder Cedente: ARY ELIAS FERREIRA CPF: 317.082.189-04 Nú
mero doTítulo: 001 Espécie: Nota PromissóriaApresentante: ARYELIAS FERREIRADataVen
cimento: 29/04/2008 Valor: 2.734,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30954 Sacado: SOLUCOES INDUSTRIAIS SCHROEDER lIDA - ME CNPJ:
12.338.758/0001-13 Endereço: Rua São Paulo nO 194, Caixa d'Água, 89270-000, Guaramirim
Cedente: OXIMlX COMERCIODE GASES lIDAME CNPJ: 06.538.238/0001-51 Número doTí
tulo: 025560 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIAGUARAM1RlMDataVencimento: 27/04/2012 Valor: 200,00 liquidação
após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 22,76,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31321 Sacado: SUPE{!. CANTEill IlDA CNPJ: 05.049.992/0001-65 Endereço: Rua
João Butschardt nO 753, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: MARIOANTONIO RAMOS
ME CNPJ: 00.551.198/0001-00Número doTítulo: 14563 Espécie: Duplicata deVendaMercan
til por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/04/2012 Valor:
236,79 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00
Protocolo: 31326 Endereço: Rua João Butschardt nO 753, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: MARIO ANTONIO RAMOS ME CNPJ: 00.551.198/0001-00 Número do Título: 14764
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 20/04/2012 Valor: 357,55 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 31334 Endereço: Rua João Butschardt nO 753, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: MARIO ANTONIO RAMOS ME CNPJ: 00.551.198/0001-00 Número do Título: 14589
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 11/04/2012 Valor: 550,40 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 31336 Endereço: Rua João Butschardt nO 753, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: MARIO ANTONIO RAMOS ME CNPJ: 00.551.198/0001-00 Número do Título: 14536
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 09/04/2012 Valor: 763,58 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 31340 Endereço: Rua João Butschardt nO 753, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: MARIO ANTONIO RAMOS ME CNPJ: 00.551.198/0001-00 Número do Título: 14680
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 17/04/2012 Valor: 1.484,54 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condu-
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00 ._

Protocolo: 31341 Endereço: Rua João Butschardt nO 753, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: MARIO ANTONIO RAMOS ME CNPJ: 00.551.198/0001-00 Número do Título: 14641
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 13/04/2012 Valor: 2.039,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 31342 Endereço: RuaJoão Butschardt nO 753, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: MARIO ANTONIO RAMOS ME CNPJ: 00.551.198/0001-00 Número do Título: 14615
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 12/04/2012 Valor: 2.044,36 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 31343 Endereço: Rua João Butschardt nO 753, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: MARIO ANTONIO RAMOS ME CNPJ: 00.551.198/0001-00 Número do Título: 14500
Espécie: Duplicata deVenda Merca.ntil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 06/04/2012 Valor: 1.509,55 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 31344 Endereço: Rua João Butschardt nO 753, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: MARIO ANTONIO RAMOS ME CNPJ: 00.551.198/0001-00 Número do Título: 14486
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 06/04/2012 Valor: 2.994,15 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31089 Sacado: TRAUDI EICHENBERGER IDRENZ ME CNPJ: 07.289.840/0001-65
Endereço: Rua Carlos Krogel nO 79, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: LANCHO
NETE E PASTElARIA MAES LIDA ME CNPJ: 02.821.964/0001-26 Número do Título: 1491
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAM1RlMDataVencimento: 23/04/2012 Valor: 445,50 liquidação após a in
timação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31313 Sacado: USINAGEM SAFANEW LIDA ME CNPJ: 14.765.231/0001-09 En
dereço: RuaAlto GuaraniMirim nO s/n°, GuaraniMirim, 89108-000, Massaranduba Cedente:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do
Título: 1 042023 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA. DataVencimento: 08/05/2012 Valor: 630,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30299 Sacado: VALDIR ULLER CNPJ: 14.296.630/0001-60 Endereço: Avenida 7 de
Setembro nO 566, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: DISTRIBUIDORA OPA BIER
lIDA CNPJ: 85.155.976/0001-96 Número do Título: 0016958-02 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RlM
Data Vencimento: 14/04/2012 Valor: 288,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condu
ção: R$ 32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 22 demaio de 2012.

CHRISTA INGEHlLLEWAGNER, Interventora

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

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 81/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSivEIS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/5/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às
16h
DATA DA ABERTURA: 11/6/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no' escritório QO SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, n� 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Extrato de Contrato nO. 65/2012-PMS
Modalidade Tomada de Preço nO. 07/2012-PMS - Processo nO. 44/2012-PMS
Contratante: MUNiCípIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o na.
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO.
3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA, inscrita no

CNPJ sob o na 03.574.370/0001-20, estabelecida na Rua Princesa Isabel, nO
225, sala 601, Centro, na cidade de Joinville, Estado de Sat:lta Catarina, CEP:
89201-270.
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação asfaltica da
Rua Presidente Costa e Silva, localizada no Bairro Rio Hern, no município de
Schroeder/SC, compreendendo a área total de 9.946,75m2, de acordo com

o Contrato de Repasse nO 374.640-39/2011, com o Ministério das Cidades,
projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que
fazem parte integrante deste Instrumento convocatório, conforme consta na

proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito
fosse.
Valor do contrato: R$ 613.622,54 (seiscentos e treze mil, seiscentos e vinte e

dois reais e cinquenta e quatro centavos).
Data da Assinatura: 21/05/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS N°. 07/2012-PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93 e suas

alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preços n", 07/2012-PMS, Processo de licitação n",
44/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por
ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos

participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação asfaltica da Rua
Presidente Costa e Silva, localizada no Bairro Rio Hern, no município de Schroe
der/SC, compreendendo a área total de 9.946,75m2, de acordo com o Contrato de
Repasse nO 374.640-39/2011, com o Ministério das Cidades, projetos, memorial
descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
deste Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz
parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Empresa vencedora: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRAADRIMAR LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nO 03.574.370/0001-20.
Valor da proposta vencedora: R$ 613.622,54 (seiscentos e treze mil, seiscentos e

vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
Schroeder, 21 de maio de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS N°. 06/2012-PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n", 8.666/93 e suas

alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de
licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preços n", 06/2012-PMS, Processo de licitação n",
43/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por
ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos

participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação asfaltica da Rua
Candido Tomasseli, localizada no Bairro Rancho Bom, no município de Schroe
der/SC, compreendendo o trecho 01, com área de 4.800m2, e o trecho 02 com

área de 2.441m2, de acordo com os Contratos de Repasse nO 367.785-49/2011
e n? 364.490-13/2011, com o Ministério das Cidades, projetos, memorial descri
tivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste
Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte
integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Empresa vencedora: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRAADRIMAR LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n? 03.574.370/0001-20.
Valor da proposta vencedora: R$ 485.337,22 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil,
trezentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos).

\ Schroeder, 18 de maio de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra

instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 78/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIM

PEZA DE UNIFORMES INSALUBRES, EM CARÁTER
CONTINUADO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/5/2012, das 8h
às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DAABERTURA: 6/6/2012 14h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no

escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, na 478-

Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através
do telefone 047- 21 06-91 00

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se en

contra instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 87/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS E CON
EXÕES EM PVC.
RETIRADA DO.EDITAL: A partir do dia 22/5/2012,
das 8h às 11h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 05/06/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados
no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti,
na 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDnALDElNTlMAÇÃODEPR�TO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nes

te Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo •

facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 209569/2012 Sacado: ADALBERTO PAREY Endereço: R JOAQUIM PAREY 13
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CREDIALVES Portador: - Espécie: NCR - N' Titulo:
4300-2010-265-47 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 45.799,97Data para pagamento: 22
demaio de 2012Valor R$2.296,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 43.437,97 - Juros:
R$ 2.273,25 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 51,45

Apontamento: 209645/2012 Sacado: ALDENEI EC IlDA Endereço: RUA ADOLF PUTTIER
294 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-600 Credor: VACHERON DO BRASIL IlDA Portador:
- Espécie: DMI - N° TIMO: 15977/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.67l,81 Data

para pagamento: 22 de maio de 2012ValorR$46,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.601,60 - Juros: R$ 22,95 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209355/2012 Sacado: ALDINO JOSE GETELINA Endereço: RUA PAULO PAPP
125 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-420Credor. POSTOMIME IlDA Portador: - Espécie:
DMI - N'TIMo: 162084 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 681,40Data para pagamento: 22
demaio de 2012Valor R$26,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 631,20 - Juros: R$ 2,94
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209373/2012 Sacado: D PRA MAIBAS IlDA Endereço: R JOSE THEODORO
RIBEIRO 1061- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: JARTEXINDUSTRIATEJa IlDA
EPP Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 9775 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.017,00 .

Data para pagamento: 22 demaio de 2012ValorR$27,57Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 959,77 - Juros: R$ 4,47 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 15,46 '

Apontamento: 209720/2012Sacado: ELAINEERNALUCHIENBERG Endereço: RUADONAL
DOGEHRING 77APTO 1001- JARAGUADO SUL - CEP: Credor: COMERCIO DECELUlARES
BANDEIRA IlDAME Portador: - Espécie: DMI - N'TIMo: 3492200c - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 376,95Data para pagamento: 22 demaio de 2012ValorR$26,79 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 326,00 - Juros: R$ 3,69 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209754/2012 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL IlDA ME Endereço: RUA
JOAOWIEST JUNIOR 969 GALPAO 4 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: ATHENA
BANCO FOMENTO MERCANTIL lIDA Portador: COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
RESITEX II Espécie: DMI - N' Titulo: 0001073901 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
5.115,07Data para pagamento: 22 de maio de 2012ValorR$49,94Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 5.033,10 - Juros: R$ 26,84 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 209741/2012 Sacado: F PIO & CIA ITDA Endereço: RUA BERNARDO DORN
BUSCH 1400 - Jaraguá do Sul-SC - C�P: 89256-901 Credor: METALURGICAMOR SA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 0162615 01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ .5.695,77 Data
para pagamento: 22 demaio de 2012Valor R$36,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$
5.630,63 - Juros: R$13,13 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 209753/2012 Sacado: FIDEUS COME DISTDEBEBIDAS IlDA Endereço: RUA
MAXWILHELM 604 FUNDOS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: CROMUSEMBA
LAGENS IND ECOM IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TIMo: 0091118 02 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 100,16 Data para pagamento: 22 de maio de 2012Valor R$23,32 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 47,93 - Juros: R$ 0,22 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$23,lO Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$14,7l

Apontamento: 209356/2012 Sacado: IG MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS DE MAN En

dereço: RUAFRANCISCO STINGHEN 166 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-010 Credor: FRITZ
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRIC Portador: - Espécie: DMI - N' TiMO: 003740/01
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 670,20Data para pagamento: 22 demaio de 2012Valor
R$26,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 608,70 - Juros: R$ 3,24 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 209682/2012 Sacado: LEONARDO ANTONIO XAVIER DA SILVA ME Ende
reço:AVGETUUO VARGAS 268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor:WLE DESEN
VOLVIMENTODE SOFIWARE E ASSESSORIA IID Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
006000005392002 - Motívo: falta de pagamentoValor: R$ 138,92 Data para pagamento: 22
de maio de 2012Valor R$23,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 91,00 - Juros: R$
0,66 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 209717/2012 Sacado: MAGAZINE D E C LIDA ME Endereço: RUA; WAlTER

MARQUARDT 727 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: ARTELYMOVEIS IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: FAT009860L - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
800,21 Data para pagamento: 22 de maio de 2012Valor R$25,85 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 750,20 - Juros: R$ 2,75 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
------------------------------------7-----------------------------------------------------------------------

Apontamento: 209614/2012 Sacado: MARCIO NELSON GALLlNA FIIHO Endereço: RODO
VIABR 416 226 - RIO CERRO II - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: H SOLDAS E

EQUIPAMENTOS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TIMO: 024333/C - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 2.135,57Data parapagamento: 22 demaio de 2012Valor R$27,91 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.064,76 - Juros: R$ 4,81 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 209730/2012 Sacado: MARCIO NELSON GALLlNA FIlliO Endereço: RODO
VIA BR 416 226 - RIO CERRO II - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: H SOLDAS

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 26

E EQUIPAMENTOS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N' TIMO: 024864/C - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 489,7l Data para pagamento: 22 demaio de 20l2Valor R$24,50 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 422,31 - Juros: R$ 1,40Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 209805/2012 Sacado: MARCOS LEANDRO FREYALVES Endereço: RUA CAR
WS FREDERICO RAMIHUM, SIN - SANTALUZIA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89267-000 Cre
dor: BANCOVOLKSWAGENSIA Portador: - Espécie: CBI - N'TIMO: 18213615 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 2.268,78 Data para pagamento: 22 de maio de 2012Valor R$118,70
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.093,54 - Juros: R$ 95,60 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 209708/2012 Sacado:MASSAFACILCOME FAB DEPROD Endereço: RUALE
OPOLDO MANHKE 230 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO &DALL
AGNOL IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TiMO: 140400/114 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.921,07Dataparapagamento: 22 demaio de 2012ValorR$40,24Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 2.856,67 - Juros: R$17,14Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209482/2012 Sacado: MERCOSUL ESTRUTURAS METAUCAS IIDAME En

dereço: RUAGUIlliERME IGNACIO HRUSCKA 250 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-516
Credor: COMERCIO DEARElASCAMPESTRINI IlDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TItu
lo: 000331-Motivo: falta de pãgamentoValor: R$ 233,93 Data para pagamento: 22 demaio de
20l2ValorR$23,46Descrição dos valores: Valor do título:R$180,00 - Juros: R$ 0,36Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 209430/2012 Sacado: METAL E ARTE COM DE MEIAIS II Endereço: RUA
REINOLDO RAU 545 SL 03 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: SCHIEWE CO-

.

MERCIO S IlDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1008 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 298,42 Data para pagamento: 22 demaio de 2012ValorR$24;26Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 1,16 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209761/2012 Sacado: MICHELE RAMOS GANDRA RODRIGUES DA SILVA

Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 2330 APTO 104 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89256-
100 Credor: BANCOVOLKSWAGEN SIA Portador: - Espécie: CBI - N°TIMO: 24205723 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.438,78 Data para pagamento: 22 de maio de 2012Valor
R$135,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.274,56 - Juros: R$112,21 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,7l

Apontamento: 209721/2012 Sacado: NII1'ON FAGUNDES Endereço: RUA ASSIS CHATE
AUBRlAND 80 IT 06 K - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-446 Credor: INFRASUL - INFRAES
TRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N'TIMo: 0206834001 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 208,76Data para pagamento: 22 demaio de 2012Valor R$24,08
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 155,02 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$l1,60 - Pu

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

Apontamento: 209370/2012 Sacado: PROJ.SOC.ESC.FUTEBOL ESTRELAS Endereço: RUA
ADOLFO EMMENDOERFER 2841- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89259-695 Credor: FIDEUSCOM
DISTBEBID IlDA EP Portador: - Espécie: DMI - N°TIMO: 1240 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.404,46Data para pagamento: 22 demaio de 2012ValorR$30,30Descrição dos valo
res: Valor do título: R$1.350,OO - Juros: R$ 7,20 Emolumentos:R$II,60 - Publícaçãoedital; R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

. Apontamento: 209609/2012 Sacado: RAJO COM DE PRES. IlDA ME Endereço: RUA CEL
PROCOPIO GOMESDEOLIVEIRA 12 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: ROJEMAC
IMPORIACAO E EXPORIACAO LIMITADA Portador: - Espécie: DMI - N' Título: 175669A -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 440,32 Data para pagamento: 22 demaio de 2012Valor
R$24,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 392,15 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209610/2012 Sacado: RAJO COM DE PRES. ITDA ME Endereço: RUA CEL
PROCOPIO GOMESDE OLIVEIRA 12 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: ROJEMAC
IMPORIACAO E EXPORIACAO LIMITADA Portador: - Espécie: DMI - N° TIMO: 175959Ai -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 477,28 Data para pagamento: 22 de maio de 2012Valor
R$23,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 429,17 - Juros: R$ 0,85 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209803/2012 Sacado: ROSILENE irrz Endereço: RUA JORGE VERBIENEN
LOTE 10 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-372 Credor: INFRASUL - INFRAESTRuruRA E
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 0171483020 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 243,49Data para pagamento: 22 demaio de 2012ValorR$24,35Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 187,92 - Juros: R$I,25 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 209672/2012 Sacado: TRANSPORfES SCHNEIDER Endereço: RUA DOMIN
GOS VIEIRA 129 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-400 Credor: REFRIGERACAOVIENA IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N° TIMo: 2299/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 407,41
Datapara pagamento: 22 demaio de2012ValorR$25,18Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 347,07 - Juros: R$ 2,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 209673/2012 Sacado: TRANSPORfES SCHNEIDER Endereço: RUA DOMIN
GOSVIEIRA 129 - Jaraguá c!Q Sul-SC - CEP: 89260-400 Credor: REFRIGERACAO ITAllA IlDA
ME Portador: .: Espécie: DMI - N'Titulo: 1666 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 376,15
Data para pagamento: 22 demaio de 20l2ValorR$24,99Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 316,00 - Juros: R$ 1,89 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na
data de 22/05/2012. Jaraguá do Sul (SC), 22 demaio de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato de Contrato nº. 64j2012-PMS

Modalidade Tomada de Preço n", 06/2012-PMS - Processo n", 43/2012-
PMS
Contratante: MUNICíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n",
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco,
na. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 03.574.370/0001-20, estabelecida na Rua Princesa Isabel,
na 225, sala 601, Centro, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina,
CEP: 89201-270.
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação
asfaltica da Rua Candido Tomasseli, localizada no Bairro Rancho Bom,
no município de Schroeder/SC, compreendendo o trecho 01, com área de
4.800m2, e o trecho 02 com área de 2.441 m-, de acordo com os Contratos
de Repasse na 367.785-49/2011 e na 364.490-13/2011, com o Ministério das
Cidades, projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais
anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório, conforme
consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como
se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 485.337,22 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil,
trezentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos).
Data da Assinatura: 18/05/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

EDITAL

Registro de imóveis da comarca
de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Regis
tro de Imóveis da, comarca de Jaraguá do sul/

SC, torna publico pelo presente edital, que ALVI
NO MOELLER, CI na 247.169.959-68, brasileiro,
separado judicialmente, aposentado, residente e

domiciliado na Rua Manoel Francisco da Costa,
bairro Vieira, nesta cidade; e URIA SCHMIDT, CI
na 3.576.884-SESPDC/SC, CPF na 038.031.149-

69, brasileira, separada judicialmente, aposentada,
residente e domiciliada na Rua Manoel Francisco da Costa, bairro Vieira,
nesta cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGIS
TRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 601- Manoel Francisco
da Costa, 629-Adolfo Tribess e 1300-Erdi Vogel Schmidt, Bairro Vieira, pe
rímetro urbano de Jaragua do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
prefeitura Municipal de Jaragua do sul/SC, conforme Certidão na 197/2010
em 30/06/2012, Proc. na 861/2012, assinando como responsável técnico,
o técnico em agrimensura Mosart Freitas da Rosa na 17446-4, ART na
3767096-1. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total
de 4.955,54 m2 sendo constituído de 8 (oito) parcelas e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data
da ultima publicação do presente edital, e devera ser apresentada por escrito

perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da serventia: Rua 16
Barão do Rio Branco, n ° 414, sala 202, centro, Jaraguá do Sul/SC
JARAGUÁ DO SUL, 15 de Maio de 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SCHROEDER

I ERRATA DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 09/2012-PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 54/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO

GLOBAL
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhe
cimento dos interessados errata de data referente ao Edital de Tomada
de Preço' na. 09/2012-PMS, Processo na 54/2012-PMS, para contratação
de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de

obra, materiais e equipamentos), de construção da praça na Rua Guilher-.
me Zastrow, neste município de Schroeder/SC, compreendendo a área to
tal de 3.650m2, de acordo com o Convenio nO 4387/2012-7, com a Secre
taria de Estado do Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul - SDR,
projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos

que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório, ficando assim
determinado:
Leia-se:
1.1.0s envelopes n°. 01 - Habilitação, na. 02 - Proposta Comercial, bem
como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser

entregues até a data e horário abaixo determinado, a saber:
Data: 06 de junho de 2012.
Local: Prefeitura de Schroeder (SC).
Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura

Municipal, sito à Rua Marechal Castelo Branco na. 3201, Centro, Schro
eder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.

d) Abertura do processo: às 09h. .

4.2- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial
e credenciamentos acontecerão até dia 06 de junho de 2012 às 08h45min,
devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licita-

ções, conforme item 1.1.
..

Schroeder, 22 de maio de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MA)0M'S
concept
noivas

cabeleireiros/manicure
estética

By Luda Andrade
3370-8768

. coiffeur .corn.br

Mauricio e Lucia

já formaram
mais de 50·

profissio.nais em
Jaraguá do Sul

\

Equipe afiada e

antenada com as

novas tendências
do mercado

MAXIM'S CON.CEPT

MODERNIDADE E EXCELENCIA
FOTOS ARISTON SAL JUNIOR

,

I

unidades na cidade -e região.
IITer células Maxim's com o

mesmo padrão de qualidade,
com um quadro de profissionais
alinhados a nossa missão
é um objetivo e já estamos

trabalhando para isso", confessa
Lucia. 110 prazer de atender bem
nossos clientes e poder formar
profissionais aqui na região e

que este fique qualificado para
gerenciar sua própria carreira,
é o que nos motiva a expandir",
completaMaurício.

Enquanto isso o Maxim's

Concept está de portas abertas

para quem quiser fazer parte
da equipe e tenha a intenção
de tornar-se uni profissional
experiente em atendimento -

ponto fundamental do trabalho
na área e conceito queMaurício
não abre mão de manter.

O Maxim's Concept conta com
urna gama variada de produtos
relacionados aos melhores salões
de beleza do País, além de contar
com serviços especiais totalmente
dedicados às noivas e aos noivos.

Ariston Sal Junior

"Responsabilidade" "educação"
e "objetivo de vida", esses são
os pilares que os empresários
Maurício Machado e Lucia
Andrade se sustentam e

construíram seus nomes

no glamoroso mercado dos
salões de beleza.

Há oito anos em Jaraguá do
Sul, os donos do Maxim's Concept
amam o que fazem e sentem prazer
em passar o conhecimento que
possuem. O maior exemplo disso,
é que desde a chegada do casal a
cidade, mais de 50 profissionais já
foram capacitados pela dupla.

Quando chegaram a Jaraguá,
em 2004, pouco mais de 1200
salões de beleza compunham
o quadro na' cidade. Hoje,
esse número passa de 3000
estabelecimentos especializados
em cabelos, unhas, maquiagem
e tudo mais que for relevante

para deixar uma pessoa ainda
mais bonita. Não é exagero
afirmar que boa parte desse
crescimento é o reflexo do
trabalho que o casal desenvolve,
com elegância e maestria.

Aliás, a busca constante pela
excelência dos serviços prestados
faz do Maxim's Concept
referência na região do Vale do

Itapocu. Atravessando a melhor
fase desses oito anos de atuação,
Maurício e Lucia estão com o

objetivo de expandir o Maxim's
com a instalação de outras

o Maxim's Concept está
localizado em um único

endereço na Rua Walter

Marquadt, 155, salas 1 e 2, ao

lado do Pérola Conveniência

Bairro Vila Nova

Agende seu horário pelos
telefones:

3373-6581/3370-8768
e-mail:

rnaxtms concept@yahoo.com.br-
. , \

Visite nosso site:
.

wWw.niaximsêoiffeur.com.br
:;:"<��-'.:.' .:,:, ::,.;,)< :-".;." �"J t • ,,',":.
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CLASSIFICADO Vila Lalau (de preto) jogou em casa

e aplicou uma goleada de 3 a O nos Galácticos (azul)

Varzea..-..-..---

Duas equipes
avançamno
campeonato

Kiferro e Vila Lalau vencem e se classificam
às quartas com uma rodada de antecedência

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

0300 Campeonato Varzeano

de Jaraguá do Sul já tem

duas equipes Classificadas para
as quartas de finais: Kiferro e.

Vila Lalau. A segunda rodada
da segunda fase foi realizada no
sábado, com a rede balançando
34 vezes nos oito jogos.

Pela Chave I, a Vila Lalau
carimbou o passaporte com a

vitória por 3 a O sobre os Galác

ticos, em casa. As equipes do

Operário e Global Pisos empa
taram por 2 a 2, na Arsepum, e

seguem na briga pela segunda
vaga do grupo.

Na Chave J, Amizade e Super
mercado Brandemburg estão em

vantagem. O Amizade goleou o

Sport por 5 a 2, no GuilhermeTri
bess. Já o Brandemburg bateu a

Agrocomercial Jonathan, no San
toAntônio, por 3 a 1.

Na Chave K, Tigre e Néki em

pataram por 1 a I, no Guilherme
Tribess, e seguem na liderança.
Agora as equipes são seguidas
de perto pelo Barrabaxo, que
bateu o Santo Antônio, em seu

campo, por 4 aO.

Pela Chave K, a Kiferro ga
rantiu classificação ao bater o

Iuriti, por 3 a O, na Vila Lalau.

Enquanto isso, Atlético "X' e

Corinthians protagonizaram o

grande jogo da rodada, naArse
pum. No final, vitória atleticana
por 4 a 3, resultado que mante
ve a equipe na briga pela segun
da vaga do grupo.

"Foi 'um jogão, de sete gols,
onde a raça da nossa equipe
prevaleceu", comenta Edi, o ar

tilheiro da tarde 'com dois gols.
"Perdemos para nós mesmos",
lamentaAlípio, zagueiro do Co
rinthians. A competição apre
senta uma média de 4 gols por
partida e prossegue no próximo
sábado, dia 26, com oito jogos
que encerram a segunda fase.

Pomerode

Cruz deMalta
em vantagem
o Cruz de Malta abriu van

tagem nas quartas de finais
do Campeonato Regional da
Liga Pomerodense. Em Gas

par, bateu o Tupi no domingo
por 2 a I, de virada. O jogo
de volta acontece domingo,
às 14h45, no Eurico Duwe.
O Tupi precisar no tempo
normal e na prorrogação para
avançar. O Cruz de Malta se

classifica com um simples
empate nos 90 minutos.

Basquete

Ajabase
reabilita

Os jaraguaenses da Menegot
ti/Delta Equipamentos/Ajaba
conquistaram aprimeira vitó
ria no 70 Campeonato Citadi
no de Joinville, a Liga Norte
de Basquete. Jogando no
ginásio daAssociação Atlética
Tupy, no domingo, bateram o

Monday Rabbits por 81 a 37.
Na próxima rodada a equipe
enfrenta o ABC/Camboriú.
Será no dia 3 de junho, às 18h,
no Ginásio da Duas Rodas.
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Olympya se recupera e vence
.

o Taurus no Catarinense
Em jogo bastante disputado, o

Olympya bateu o Taurus por 2 a O

no domingo, pela terceira rodada
do Campeonato Catarinense de
Futebol Feminino. Nathália e Ma

rise garantiram avitóriano campo
da Arsepum, a segunda do Time
deMeninas' na competição.

O Olympya, de Luiz Polenta,
alinhou com Grazi; Andiara, Ana
Cláudia, Patrícia e Thamires;
Bruna, Nathália, Samantha e

Thaysa; Marise e Gabi. A vitória

começou a ser construída aos 18'
do primeiro tempo, com Nathá

lia, que dominou com categoria
e chutou cruzado entre três ad
versárias para abrir o placar.

O 'Time de Meninas' ampliou
no primeiro ataque do. segundo
tempo. Bruna lançou Marise em

profundidade e a veterana - que
havia colocado duas bolas na tra
ve no primeiro tempo - dominou
a bola e tocou com categoria na

saída de Marli. O Olympya ainda
teveAna Cláudia expulsa aos 10' -

após segunda advertência - e um

pênalti desperdiçado por Saman
tha, aos 3D'. O Taurus desperdiçou
um pênalti no primeiro tempo.

O resultado reabilitou o

Olympya na competição, que na
próxima rodada vai até São José
para enfrentar o Scorpions. Será
no domingo, às 15h.

Nathália e Marise

garantiram a vitória
na Arsepum, a segunda
do 'Time de Meninas'

na competição.

J vent s

Molequinhos seguem 100%
os 100% de aproveitamento na

competição. Gil, Everton e Dio

go marcaram os gols. Nos Ju
niores' derrota por 2 a O. Com o

resultado, a equipe segue sem
vencer no campeonato.

As equipes de base do Iuventus
voltaram à campo no sábado,
pelo Campeonato Catarinense.
No meio-oeste, enfrentaram o

Concórdia. Com a vitória por 3
a O, a equipe Juvenil manteve

Arturo NulÍez :.=
Diretor de Marketing Mercados Emergentes da Nike USA '-r;/

Tema: Gestão de Marcas

Jonah Lehrer
Neurocientista, Editor e Autor das Obras
"Proust Was a Neuroscientist", "How We Decide"

e "Imagine: How Creativity Works"

Tema: Criatividade

Carlos Fadigas
Presidente da Braskem

Tema: Gestão de Pessoas

Wellington Nogueira
Fundador do Doutores da Alegria, Ator e Empreendedor Social
Tema: Comportamento

PAU',tEl

O Segredo das Empresas de Sucesso

José Batista Júnior

Romero Rodrigues
Fundador e Presidente da Buscapé Company
Tema: Comportamento, Inovação e Negócios

Fundador e Membro do Conselho do Grupo JBS

Marcos Samaha
Presidente e CEO do Walmart Brasil

P/4.I(I·,IEl.
As Boas Práticas
de Gestão e
Governança

Jaana Remes

Cenários e Tendências - Brasil e Mundo

Membro Sênior do McKinsey Global Institute (MGI) - USA

Vicente Assis
Country Manager da McKlnsey no Brasil e
Uder de Prática de Operações da América Latina

Guilherme Weege
Diretor-Presidente do Grupo Malwee

Sidney Ito
Sócio Uder em Governança Corporativa e

Gestão de Riscos KPMG Brasil e América do Sul

David Cohen MODERADOR

Editor Chefe da Época Negócios

Todeschini\:?

Alberto Emmanuel Whitaker
Conselheiro Empresarial e Especialista em Governança Corporativa
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EDSON CASTRO 1PRIME COMUNICAÇÃO

Liga Futsal

Goleiro-linha falha e'
causa nova derrota

A CSMjPré-Fabricar foi goleada na noite de
ontem pelo Atlântico, em Erechim, por 4 a 1

JARAGUÁ DO SUL Pré-Fabricar foi castigada e

acabou sofrendo a goleada.
Aos 24:17, Silon aprovei

tou um bate-rebate na área da
CSM/Pré-Fabricar para com

pletar de letra e abrir o placar
para o Atlântico. No minuto se

guinte, o mesmo Silon ampliou
após receber passe de Gallo,
que desarmou o goleiro Gian
antes de armar o contra-golpe,

Grillo marcou o terceiro aos

.31:55, depois de receber livre
um passe em diagonal e con

cluir fora do alcance de Gian.
Em nova falha do goleiro-linha,
o Atlântico. chegou ao quarto
gol, aos 34:51, com Gallo.

Agência Avante!

ACSM/Pré-Fabricar voltou a

tropeçar nas próprias defi
ciências e colheu mais um re

sultado negativo fora de casa

pela Liga Futsal. Na noite de
ontem, os jaraguaenses joga
ram em Erechim - no oeste

gaúcho - onde foram superados
por 4 a 1 pelo Atlântico.

No primeiro tempo os co

mandados de Renato Vieira até
fizeram uma boa apresentação,
levando perigo ao gol de Bara
nha em algumas oportunida
des. Na' segunda etapa a CSMI

,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.coDl

Até quando'?
Ao chegar no campo da Vila Lalau no sábado, me deparei

com três viaturas da Polícia Militar com o 'giroflex' ligado.
De cara senti que o clima estava quente. Não presenciei a con
fusão no jogo entreVila Lalau e Galácticos, mas vi um técnico
com história no futebol local ser levado ao camburão. Certa
mente a situação mais constrangedora de sua carreira. Porém,
antes de julgar seu ato, é preciso entender os motivos que o

levaram a perder a compostura. Neste sentido, alguma atitude
precisa ser tomada. E com certa urgência!

.Situação complicada II
Referente à nota 'Situação Complicada', divulgada no
sábado, dou o direito de resposta ao integrador esportivo
da SDR, Arno Deretti. Ele afirma que as escolas estaduais
não receberam alimentação, mas que o transporte foi pago
pelo Governo do Estado. Quanto ao fato de não existir

Jogos do Ensino Médio e sim JESC 15 a 17 anos, ele há de
convir comigo que é uma nomenclaturamais fácil do leitor
entender do que JESC I e JESC II. Sobre o fato de ser uma

fase microrregional e não regional, admito o erro.

Vila Lalau
Penso que aVila Lalau é a grande surpresa desta
edição do CampeonatoVarzeano. Já são cinco jogos de
invencibilidade, sendo quatro vitórias e um empate. Os
rubro-negros se classificaram nas duas primeiras fases sem

tropeços. Jámarcaram 18 gols, enquanto sofreram apenas
quatro. A defesa forte é mérito do técnico e ex-goleiro Eli..

Os jaraguaenses descon
taram aos 38:25, com Willian.
Desta vez o goleiro-linha fun
cionou e o pivô recebeu livre

após triangulação entre Jedson
e Biolay, para marcar o gol de
honra.

"Novamente pecamos nas

finalizações e vamos ter que
correr atrás. Precisamos da vi
tória de qualquer maneira em

Concórdia", lamenta Vieira. "O
Baranha estava numa noite

iluminada e pagamos o preço,
sofrendo os gols com o goleiro
linha", analisa Elisandro.

Os resultados da rodada jo
garam a CSM/Pré-Fabricar para
a 15a posição, ainda na zona de

classificação à próxima fase. Na

quarta-feira (23) a equipe vol
ta a quadra em Concórdia, às

20h15, no Centro de Eventos.

Hóquei
Hoje é o dia do

hóquei sobre patins.
Poucos sabem, mas
Jaraguá do Sul tem o

seu representante na
modalidade, na categoria
in-Iíne. É o Aliens Roller

Hockey, fundado em 3
de novembro de 1997. A

equipe luta dia após dia
para seguir na ativa em
nossa cidade, que ainda
não possui uma quadra
específica da modalidade.
Ossos do ofício. O preço
do pioneirismo!

Finalistas
Melhores equipes da
fase de classificação,
Glória e Cruzeiro
decidem o Campeonato
Massarandubense de
Futebol no dia 26. Nas
semifinais realizadas
sábado (19), o Glória
passou pelo lo Braço nos
pênaltis, após empate em
3 a 3 no tempo normal.
Na outra semifinal, o
Cruzeiro bateu o Santa
Luzia por 3 a 1. Edson
Lenke, do Glória, é o

artilheiro com 9 gols.

4 a 1 Derrota deixou a CSM/Pré-Fabricar em
situação deücada, ocupando a 15& colocação

GA PEONATO BRASILEIRO -� SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO 1'RODADA

Palmeiras 1x1 Portuguesa
Sport 1x1 Ramengo
Rgueirense 2x1 Náutico

Botafogo 4x2 São Paulo
Corinthians Ox1 Ruminense
Internacional 2xO Coritiba
Ponte Preta Ox1 Atlético-MG
Vasco 2x1 Grêmio
Cruzeiro OxO Atlético-GO
Bahia OxOSantos

15° Grêmio

16° Náutico

o t 1,

O 1

2"RODADA
SÁBADO
18h30 Rarnengo x Internacional
18h30 Portuguesa x Vasco

, 18h30 Atlético-GO x Ponte Preta
21h Náutico x Cruzeiro

" DOMINGO

,1/I� 16h Santos xSport
16h São Paulo x Bahia
16h Atlético-MG x Corinthians
16h Coritiba x Botafogo
18h30 Rurninense x Rgueirense
18h30 Grêrnio x Palmeiras17° Corinthians O 1 O O 1 O 1 -1 0%

18° Ponte Preta O 1 O O 1 O 1 -1 0%
19° São Paulo O 1 O O 1 2 4 -2 0%
20° Corltíba O 1 O O 1 O 2 -2 0%

r§f�I�õl.�J2i�l
Classificados COpa S\lf-Americana
Rebaixados para Série B

�� MARISOL S.A.
,,a Companhia Aberta - CVM nº 8486

Morrsot CNPJ nº 84.429.752/0001-62 - NIRE 423.0000.935-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2012
DATA: 28.03.2012. HORA;. 13:00. LOCAL: Sede Social na Rua Bernardo Dornbusch, nº 1300, em Jaraguá
do Sul, SC. CONVOCAÇAO: Edital de Convocação publicado nos jornais: Diário Oficial do Estado de
Santa Catarina e O Correio do Povo, nos dias 07, 08 e 09 de março de 2012. PRESENÇAS: Acionistas
representando 67,18% do capital corn direito a voto e 75,03% sem direito a voto, conforme assinaturas
no livro de presença. MESA DIRETORA: Presidida pelo Sr. Vicente Donini, Presidente 90 Conselho de
Administração, que designou o Sr. Ivanildo Paulo Krause para secretariá-Ia. DELlBERAÇOES: Aprovados
por maioria os assuntos abaixo, constantes da Ordem do Dia, bem como a redação da ata na forma de
sumário e publicação com omissão das assinaturas: Em Assembleia Geral Ordinária: 12. O Relatório
da Adrninistração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer
do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2011, publicados nos jornais Diário
Oficial do Estado de Santa Catarina e O Correio do Povo no dia 17.02.2012.22• A destinação do lucro líquido
apurado no exercício social encerrado em 31.12.2011, no valor total de R$ 38.033.358,03, em conformidade
com a Ata da RCA nº 222 de 15.02.2012, divulgada ao mercado em 16.02.2012, distribuídos da seguinte
forma: a) Reserva Legal: R$ 1.901.667,90; b) Dividendos: R$ 11.225.371,70, equivalentes a 31,1% do
lucro ajustado. Do referido valor serão deduzidos os dividendos intermediários de R$ 4.490.148,68, pagos
em 17.08.2011. O saldo remanescente de R$ 6.735.223,02, representando o valor de R$ 0,06 por ação
em circulação, será pago sem atualização monetária, na data de 17.04.2012, beneficiando os acionistas
que se acham inscritos nos registros da sociedade em 16.02.2012; c) Reserva para Investimento: R$
24.906.318,43, para fazer frente a investimentos, conforme Orçamento de Capital. 32• O Orçamento de
Capital de R$ 41.106.009,00, para o exercício 2012. 42• A fixação da verba global, anual, para remuneração
dos Administradores da Companhia, de até R$ 1.11,0.000,00, para o período compreendido entre 12 de
março de 2012 e 28 de fevereiro de 2013. 52. Eleitos para ocupar os cargos de membros do Conselho
Fiscal da Companhia, os Srs. Alidor Lueders, CPF 114.466.179-04, CI 19/R 111.496 SSP/SC, brasileiro,
casado, advogado, inscrito na OAB/SC sob n2 1447, residente e domiciliado na Rua Adolfo Sacani nº
36, Apto. 1.102, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul, SC, membro efetivo, e seu suplente, Dimas Vanin,
CPF 290.799.009-82, CI 3/R-438.860 SSIISC, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na
Rua Alfredo Krause, n2 37, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul, SC; Devanir Danna, CPF 154.411.999-
20, CI 191.994-6 SSP/SC, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua José Theodoro
Ribeiro, nº 120, Ilha da Figueira, na cidade de Jaraguá do SuI/SC, membro efetivo, e seu suplente, João
Carlos Cassuli Júnior, CPF 930.617.819-00, CI 3.688.285 SSP/SC, brasileiro, casado, advogado, residente
e domiciliado na Rua José Alves Pereira, 60, Czerniewicz, na cidade de Jaraguá do Sul, se; "ária Bruch,
CPF 069.088.619-53, CI 2/R 410.800-0 SSP/SC, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na
Rua João Picolli, 276, Bairro Centro, na cidade de Jaraguá do Sul, SC, membro efetivo, e seu suplente,
Robert Donath, CPF 121.084.729-91, CI 145.112-0 SSP/SC, brasileiro, separado judicialmente, advogado,
residente e domiciliado na Rua Marina Frutuoso,;914, apto 202, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul,
SC; Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, CPF 486.116.706-04, CI 1.577.718, brasileiro, casado, contador,
residente e domiciliado na Rua Itapoan, 28, Residencial Alphaville, Cararu, na cidade de Eusébio, CE,
membro efetivo, e sua suplente, Sra. Francisca Helena Jaca Alencar Araripe, CPF 258.869.323-72, CI
17553-81 SSP/CE, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na Rua Nunes Valente 1571, apto
502, Meireles, na cidade de Fortaleza, CE; Sérgio Mamede Rosa do Nascirnento, CPF 650.042.058-68,
C16123022, brasileiro, casado, bancário e economiário, residente e domiciliado na Av. Lúcio Costa, 3360,
Bloco 3, Apto 2103, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, membro efetivo, e seu suplente,
José Gilberto Jaloretto, CPF 177.049.879-68, CI 574767 SSP/DF, brasileiro, casado, contador, residente
e domiciliado na SHIS OI 11, conjunto 3, casa 4, Lago Sul, na cidade de Brasília, DF. Fixada a verba
global, anual, para remuneração dos membros do Conselho Fiscal no montante de R$ 260.000,00, para
o período compreendido entre 01.04.2012 e 31.03.2013. Em Assembleia Geral Extraordinária: 62• O
aumento do capital social da Cornpanhia de R$ 25.000.000,00, elevando-o de R$ 250.000.000,00 para
R$ 275.000.000,00, rnediante a incorporação de reservas de investimento, sem aumento do número de
ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte
redação: "Art. 52. O Capital Social é de R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais)
representado por 112.253.717 (cento e doze milhões, duzentos e cinquenta e três mil, setecentas e

dezessete) ações escriturais nominativas e sem valor nominal, sendo 46.244.098 (quarenta e seis milhões,
duzentos e quarenta e quatro mil e noventa e oito) ações ordinárias e 66.009.619 (sessenta e seis milhões,
nove mil, seiscentas e dezenove) ações preferenciais, sem direito a voto". 72. Os jornais Diário Oficial do
Estado de Santa Catarina e Correio do Povo, para publicação dos atos legais da Companhia. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente esclareceu que os documentos citados na ata ficarão arquivados na sede da
Companhia. Jaraguá do Sul, SC, 28 de março de 2012. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina sob nº 20120754525, em 14.05.2012. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral.
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Fora de operação
PM apreende quatro
armas com suspeitos
Revólveres e espingardas foram recolhidos

em ações separadas nas cidades do Vale

REGIÃO
Débora Remor

Em três operações da Polícia
Militar e uma entrega vo

luntária, foram tiradas de circu

lação quatro armas de fogo no

último final de semana. Segun
do a corporação, desde o início
do ano até agora, cerca de 20

foram apreendidas na região do
Vale do Itapocu.

Utilizada na madrugada
de sábado, a espingarda cali
bre 12 foi disparada contra um
homem de 23 anos. Os acusa

dos, um homem de 22 anos e

um adolescente de 17, foram
colocados para fora do Chopp
e Club, no bairro Água Verde,

por perturbar os clientes. Na

rua, atiraram contra a vítima,
que ficou ferida no tornozelo.
Ela disse que não conhecia os

agressores. A dupla foi localiza
da a poucos metros do local. O
homem segurava a espingarda
e o -adolescente portava maco

nha e as munições. A suspeita é

que os dois teriam rixa com um

dos funcionários do clube.
Ainda no sábado, às 5h, os

policiais militares realizaram
ronda· na rua Engebert Oe

chsler, no bairro Estrada Nova,
quando encontraram outra

dupla armada. Os homens, de
23 e 19 anos, tinham um revól
ver calibre 22, com capacidade
para oito tiros.

O revólver Rossi, calibre 38
foi encontrado em Guarami

rim, depois de uma ação da

Agência de Inteligência da Po
lícia Militar, que capturou dois
traficantes no bairro João Pes

soa, em Iaraguá do Sul. Com
os acusados, de 39 e 20 anos,
foram apreendidos aproxima
damente 180 gramas de crack,
430 gramas de maconha e 43

gramas de cocaína, além de te

levisores, celulares e dinheiro.
A arma estava na casa de uma
terceira pessoa.

Em Corupá, durante uma

briga entre vizinhos, um deles

apontou a espingarda e amea

çou o outro. O homem de 78
anos percebeu que a arma está
sem munição e desarmou o

vizinho. A espingarda, calibre
32 e de fabricação caseira, foi
entregue a polícia na tarde de
sexta - feira.

Balanço das operações
a espingarda de fabricação caseira, calibre 32

que retirou do vizinho, em Corupá.
• 20/5, sábado - uma espingarda calibre 12 é
retirada de um homem e um adolescente,
no bairro ÁguasVerdes. Uma dupla é detida
com um revólver no bairro Estrada Nova.
Outro revólver é recolhido em Guaramirim,
numa ação de captura de traficantes
no João Pessoa, em Iaraguá do Sul.

*A pena pelo crime de porte ilegal de armas varia
de dois a quatro anos de reclusão, além demulta.

, ,

IDtimas ações
• 19/5, sexta-feira - homem de 78 anos entrega

• 2010 - 31

Apreensão
• 2012 - 18 (de janeiro amaio)
• 2011 - 61

Não parou na blitz

POste interrompe fuga demotorista
O rali urbano na tarde de

domingo começou quando um

Gol, com placas BRP-417 de Iara
guá do Sul, fugiu da abordagem
da PM na ruaÂngelo Rubini, em
direção a Barra do Rio Cerro. Du
rante a perseguição, o motorista

furou diversos'semáforos verme
lhos, quase atropelando pedes
tres que atravessavam a faixa, e
seguiu em alta velocidade.

A última manobra foi feita
na rua Padre Aloisio Boeing, em
frente a casa número 920 que

teve o .muro destruído, assim
como o poste atingido. O mo

torista, que não tem carteira de

habilitação, ainda tentou fugir a
pé, mas foi capturado. Com ele
estava o irmão gêmeo de 19 anos

e uma adolescente de 13 anos.

DIVULGAÇÃO114BPM

ARSENAL Armas foram recolhidas em ações
realizadas em Jaraguá, Corupá e Guaramirim

Acidente na BR-280

Motociclista com ferimentos
Na tarde de ontem, um aci

dente entre uma moto e um

carro deixou um ferido em es

tado grave. O motociclista Val
demir Francisco Capeleto, de
32 anos, tentava desviar de um
caminhão na BR-280, em Gua

ramirim, quando perdeu o con-

trole e se chocou com o veículo.
Ele foi levado ao Hospital Padre
Mathias, às 14h, mas teve de
ser transferido para o Hospital
São José em Jaraguá do Sul, no
início da noite de ontem, com

suspeitas de fratura no crânio e

lesões na coluna.

SC-474'

Colisão
mata jovem
Duasmotos de Guaramírím se

chocamram na SC-474, em Mas
saranduba. O acidente causou a

morte do condutorEdivaldo Ilário
.da Silva, de 22 anos. Ele dirigia a

CBXque bateu de frente na CG de
José Clóvis, de 21 anos, por volta
das 22h de sábado. Rosane Maga
lhãesAraújo, de 23 anos, estava na
carona da CBX e teve ferimentos
leves. Desde o início do ano, a ro

dovia registrou trêsmortes.

,I

, IMPORTANTE
Tenho conhecimento no

(�m�ilte de v,árlas _oenlas, ,

comó:I'�labete e fígado.
"

Procuro um fabricante de
remédios, para repassar

esta InformallQ.
�!!Enlr. em contato" �i'

(47) 8811·2527
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A Droga Raia é uma das mais antigas e a maior rede.de droqarias do B('.:ssik:
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, GÇ>m 1 ,06 anos de tradição,' contahoje com mais de' 410 filiais eR1 'São PerU"
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i-N.;�'Visité a 'no�sa ,loja e conheça 'o jeito Raia.âe cuidar de você. '
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