
Campeonato Estadual Participação
Juventus em jogo de seis pontos Estudantes queremmelhorias

"

Tricolor jaraguaense já está no meio-oeste, onde ,Alunos do terceiro ano do EnsinoMédio de Iaraguá
enfrenta o Concórdia na noite de hoje (20h30), do Sul apresentaram 71 reivindicações aos vereadores
em partida que reúne duas equipes credenciadas para que sejam encaminhadas ao Executivo. Propostas
a brigar pelo acesso naDivisão Especial. destacam infraestrutura, cultura e serviços.
P�16 P�15

,

Denúncia
Vereador Justino da

Luz questiona valores
de obras em Jaraguá.

Daiana
Oonstanttno
Plenário,
página 6

Júri popular

assassinato em 2011
Javerson Custódio Pires da Silva, 20, Jean Hezkler, 21, eAlisson Filipiak Vargas, 18, foram responsabilizados
pelo homicídio triplamente qualificado deWanderley Bezerra, 3.7 anos. A vítima foi espancada até a-morte :.

namadrugada de 29 de outubro do ano passado. As penas variam entre 17 e 18 anos de prisão.
Página 17

----,�

MARCELE GOUCHE

Dona Alida dá,
as boas vindas

Ontem, no dia em que
completou 109 anos, a idosa

foi ao Hospital Jaraguá
receber a pequena Dafne.
A.bebê nasceu na segunda

à noite. Páginas 4 e 5
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TI
QHe a Tecnologia da
Informação ocupa um

espaço crescente nos

negóciosmundiais já era

sabido, mas a consultoria
Gartner estimou
os valores a serem

movimentados por esse,
setor. Em2012, a área de
TI IHeverá,çhegar. a V�$, '"

3,6 trilhões, mesmo com
a� retrações motivadas

'

"
','

I,J
'

""O"' 1,1'.' '.J

pela êrísé Internàclonalê
Os segmentos mais
promissores .sãoa
computação em nuvem

e a infraestrutura
de tecnologia'
compartilhada.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Vias estruturantes
1\ ssim como ocorreu em muitas cí
rldades brasileiras, Jaraguá do Sul
não teve o traçado urbano planejado. A
cidade foi crescendo sob a proposta de
que por aqui passaria uma importan
te via de ligação entre o Paraná e o Rio
Grande do Sul, através do serra de La

ges. Isso bem antes de existir a BR-101.
Além disso, o município, ao longo dos

anos de urbanização, ancorou as ati
vidades pela ferrovia. Como resultado,
até hoje grande parte do tráfego - in
clusive pesado - passa pelo Centro da
cidade e causa inúmeros transtornos.

Faltam vias estruturantes que formem
um anel viário capaz de desviar o trân
sito de passagem para descongestionar
as vias urbanas.

Combustíveis
Diante da falta do etanol, o
governo decidiu pela redução na
mistura do combustível renovável
na gasolina ..Apesar dos preços
aindanão estarem estabilizados, o
ministro Edison Lobão confirmou
estudos para que amistura

passe dos atuais 20% para 25%
de etanol, caso houver aumento
na produção desse combustível.
Trata-se de umamedida que
afetará diretamente a atual

importação de gasolina.

Erro de edição
O nome correto do
dos responsável pela
implantação do Zoológico
de Pomerode foi Albert
Weege e nãoWandérWeege,
como foi publicado na
coluna deontem. -

. o Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do
SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 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

'A
Mcnsoi

MAR ISO L S.A.
CNPJ/MF na 84.429,752/0001-62
Rua Bernardo Dornbusch, 1300 - Vila Lalau - 89256-901 - Jaraguá do Sul, SC

FATO RELEVANTE
A Marisol SA ("Marisol" ou "Companhia") informa que em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada nesta data, conforme disposto no item 5.2. do Edital da Oferta Pública de Aquisição de Ações
Ordinárias e Preferenciais de Emissão da Marisol, publicado em 4 de maio de 2012 ("OPA" e "Editai", res
pectivamente), e no parágrafo 50 do Artigo 40 da Lei na 6.404/76, foi aprovado o resgaie de 949,126 ações
nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia remanescentes em circulação, das
quais 15.590 ordinárias e 933,536 preferenciais,
As ações foram resgatadas pelo preço por ação ofertado na OPA, ou seja, R$3,05 (três reais e cinco
centavos), ajustado pela Taxa SELlC acumulada, pro rata temporis, desde a data de liquidação da OPA,
ocorrida no dia 08 de junho de 2012, até a data do efetivo pagamento do preço do resgate, nos termos do
item 5.2. do Edital.

.

ó pagamento será praticado exclusivamente pelo Banco Bradesco S.A. e seguirá o procedimento abaixo:
(i) para os acionistas correntistas do Banco Bradesco S.A., bem como para aqueles acionistas que tiverem
seus cadastros atualizados e neles identificada conta corrente em instituição financeira no Brasil para re
cebimento de rendimentos, os valores devidos em virtude do resgate aprovado serão transferidos de forma
automática para a conta corrente identificada;
(ii) os acionistas que não possuírem dados bancários registrados e/ou atualizados no cadastro de acio
nistas da Companhia deverão comparecer a uma das agências do Banco Bradesco S.A., munidos dos
seguintes documentos:
(a) se pessoa física: cópia da carteira de identidade, do CPF e de comprovante de residência;
(b) se pessoa jurídica: cópia autenticada do Estatuto Social/Contrato Social, do cartão de CNPJ, cópia
autenticada/original da procuração com firma reconhecida outorgando os poderes de representação, có
pia autenticada/original da carteira de identidade e CPF dos representantes da pessoa jurídica, e cópia
autenticada/original das atas comprobatórias da eleição dos administradores que outorgam o documento
de representação.
Após a apresentação das informações solicitadas acima e sua aceitação pelo Banco Bradesco SA, o

pagamento do valor do resgate será processado por essa instituição financeira.
Os acionistas detentores de ações ao portador da Companhia, as quais foram emitidas anteriormente à
edição da Lei 8.021/90, devem entrar em contato com o atendimento da Companhia (conforme dados abai
xo) para obter mais informações a respeito do procedimento para pagamento do preço de resgate mediante
devolução à Companhia dos títulos originais.
Para informações adicionais, entre em contato com o Atendimento da Companhia:
E-mail: relacoes.investidores@marisol.com.br
Telefone: (47) 3372-6013
Esse Fato Relevante encontra-se disponível no website da Marisol: www.marisolsa.com.br.

Jaraguá do Sul, SC, 10 de julho de 2012,
Ivanildo Paulo Krause - Diretor de Relações com Investidores

Projetos sonhados
Uma compilação de projetos estruturantes - a

maioria já estudada há anos e que já fizeram
parte do Iaraguá 2010 e também do Projaraguá
- foram resgatadas pelaAcijs e divulgadas pelo
empresárioVicente Donini (foto). Trata-se de
uma importante iniciativa que relaciona os
projetos segundo a ordem de importância,
tanto para omunicípio como para as cidades
vizinhas. E, desta forma, tomam viáveis

esforços concentrados em favor dosmesmos.

Algunsdependem de ações dosmunicípios,
outros são de responsabilidade do governo do
Estado e, outros, do governo Federal.

� DIVULGAÇÃO

Data: 20. 07. 2!()12 - Horário: <14hBO às 17h
Local: Centro En'lp'resarial de [araguâ do Sul

----
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BOVESPA 4--3,05% 10.JULHO.2012

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°: 112/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 11/7/2012, das 8h às 11 h30 e

das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 24/7/201214 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do
SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site:
www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
através do telefone 047- 2106-9100.

Bonifácio Formfgari - Diretor Presidente

NASDAQ

Áçóiúi""
"."."." .. "

"PETR4
.-1% 10.JULHO.2012

.................... , ,."
, .

18,39 JUj.. -4,22%

POUPANÇA
COMMODITIES

VALE5 38,98 ... -2,26%
BVMF3 11,00 -0,81%

.................... , .

0,5447 11.JULHO.2012

PETRÓLEO - BRENT '1/11' 0%

OURO ... -0,01%

CÂMBIO

US$ 99,620
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Jornada pela
competitividade
Sistema Fiesc promoverá a Jornada Inovação
e Competitividade da Indústria Catarinense.
O evento acontece de 16 a 20 de julho, em
Florianópolis. No encontro serão discutidos
temas estratégicos para o setor industrial,
como competitividade, educação, inovação
e o crescimento sustentável das indústrias.
O professor José Pastore, uma das maiores
autoridades do Brasil na área de relações do
trabalho, e o colunista da RevistaVeja, Gustavo
Ioschpe, participarão do encontro.

QIDNA
SORTEIO N° 2932
10 - 27 - 37 - 45 - 59

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 776
01 - 02 - 03 - 04 - 10
11 - 12 - 13 - 14 - 18
19 - 20 - 22 - 23 - 24

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°: 113/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE PAPEL A4
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 11/7/2012) das 8h às 11h30 e

das 13h às 16h
DATA DAABERTURA: 27/07/2012 14 horas

Vias paralelas
Em todos os projetos de rodovias
existentes, a definição da área
de domínio damesmavai bem
além da rodovia em si. O objetivo
é possibilitar a implantação
de vias paralelas para o acesso
a empreendimentos e áreas
urbanas. Em nossa região isto
ainda não existe. Por isso foi
levantada a necessidade deste
tipo de intervenção ao longo da
rodoviana área Industrial do Rio
Cerro.A região está recebendo
diversas empresas. Omesmo

vale para o trecho da BR-280, que
vai do PostoMarcola até o bairro
NereuRamos. Hoje, todos os
veículos acessam diretamente a

rodoviapor diversas entradas. Isso
aumenta os riscos de acidentes.

Selic
O Comitê de Política Monetária

(Copom) do Banco Central
deverá decidir pela redução
da taxa básica de juros dos
atuais 8,5% para 8% ao ano.

O governo vaimanter a

sequência de reduções.

Valdir Cobalchini
Na última hora, o secretário de
Estado, cancelou a 'presença na
plenária daAcijs/Apevi frustrando
os que esperavam pela presença
dele, na noite daúltima segunda
feira. Ficou remarcado para a
próxima plenária, do dia 16.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes, advogado e professor

Lei de Gérson x Lei
de Zeca Pagodinho

Na última segunda-feira um

dos destaques foi a história de
dois moradores de rua, catadores
de lixo, que encontraram um saco

com aproximadamente 20mil reais,
jogado de um viaduto.

Chegamos, como cidadãos
brasileiros, ao. espanto de dar gi
gantesca ênfase a comportamen
tos desta natureza. Isto é, não

apenas ressaltamos o gesto cor

reto, colocamos-o corno algo tão
extraordinário e fora dos padrões a

.

ponto de ficarmos surpresos com

tanta honestidade. Isso sem con

tar todo um mar de gente que deve
ter pensado: tique trouxas". O casal,
além de um almoço de reis, recebeu
do restaurante dono do dinheiro
uma proposta de treinamento e tra

balho. Que tudo dê certo para todos
os envolvidos. Iniciei com a história

que repercutiu na mídia essa sema

na porque me fez lembrar de uma

tese que defendo: a Lei de Gerson
foi revogada pela Lei de Zeca Pa

godinho. Meus leitores um pouco
mais velhos (ou meus alunos) lem
bram de um anúncio publicitário do
cigarro Vila Rica. A estrela da peça
foi Gerson, o jogador de futebol da
Copa de 70, conhecido como "Can
hotinha de ouro". Ao final do rec

lame Gerson proferiu as famosas e

malfadadas frases: "Gosto de levar

vantagem em tudo. Leve vantagem
você também. LeveVIlaRica".A frase
foi associada ao "jeitinho brasileiro".

Pois bem. Aviso aos leitores de

plantão: a Lei de Gerson foi revo

gada. A Lei de Zeca Pagodinho, por
ser mais abragente, levou a outra

ao ostracismo. A Lei de Zeca Pago
dinho diz: "não basta apenas levar

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorx:.eiodopovo.com.br.

vantagem em tudo, tem que rasgar
o contrato também".

Muitos dos leitores devem re

cordar da campanha publicitária
da cerveja Nova Schin com o slo
gan "Experimente!". Foi uma cam
panha maciça que contou com a

participação de inúmeros artistas
famosos, dando-se destaque ao Sr.
Iessé Gomes da Silva Filho, mais
conhecido como Zeca Pagodinho,
por ser confesso apreciador da

cerveja Brahma.
Ocorre que a referida campanha

mexeu nos números das vendas de

cerveja no país de uma forma ime
diata. E o que a Brahma (Ambev)
fez? Aliciou o Sr. Iessé para fazer

publicidade pela marca do coração.
E ele, apesar de ter assinado um

contrato, o qual estava em plena
vigência, simplesmente o rasgou,
passando a estrelar a campanha da
Brahma. Não sendo suficiente, ai
nda cantou uma música chamada
"Amor de verão", referindo-se ao

"romance" com aNova Schin.

.

A Justiça, contudo, não com

pactuou com tal absurdo e conde
nou o Sr. Iessé a pagar em favor da
empresa Primo Schincariol (dona
da marca Nova Schin) valores bas
tante consideráveis pela quebra
de contrato e por danos morais. A

empresa de publicidade envolvida
que assediou o cantor também foi
condenada.

Por isso a lição da mãe de um
dos catadores lá do início do texto,
conforme ele disse em uma das
entrevistas, é importante: "não
pegue o que não é seu". Ou, em
outras palavras, simplesmente re

speite os outros.

•
redacao@ocorreio�opovo.com.br

Não tenho tempo!
"l Tocê já notou que sempre que pede um favor a
V um vadio, o vadio diz que está ocupado, que
anda muito ocupado? Observe que quando você

pede um favor a uma pessoamuito ocupada, a pes
soa sempre acha tempo para ajudá-la... Que curio-

.

so, os vadios nunca têm tempo para nada.Aliás, têm
sim, têm para coçar...

Fico extremamente irritado, por exemplo, quan
do a televisão dá ampla cobertura antes, durante e

depois de uma decisão de futebol. Você vê nas ima
gens da televisão multidões de velhos, e velhos, no
caso, são homens acima dos 15 anos, expondo-se
ao ridículo, pulando, gritando, esgarçando sorrisos
de perturbados mentais graves e tudo em nome do
quê? Ah, da paixão pelo clube, eles dizem.

Sim e por que dizem não ter esse mesmo longo e

inestimável tempo para ler, para ir aos treinamentos
da empresa e para buscar, de ummodo ou de outro, a

qualificação de que precisam para o trabalho? É isso
o que me irrita. Vivem dizendo que não têm tempo

.

para ler e qualificar-se 'para o trabalho, mas têm tem

po para o futebol das inutilidades. - Ah, mas é o pra
zer, Prates, é o lazer, a vida não é só trabalhar...

- Concordo, mas se você apurar o olhar vai ver
que essa turma nunca tem tempo para uma hora
extra, para uma leitura profissional, para ir a um
treinamento no fim de semana da empresa, etc etc.
Esses tipos nunca têm tempo para nada.

Então, vamos combinar o seguinte, senhor ge
rente: toda vez que você comunicar sobre um trei
namento da empresa no sábado à tarde e alguém
lhe perguntar se vão pagar hora-extra, tome nota do
nome do atrevido e na segunda-feira, rua, rua com
todas as letras. Claro, vale para as dengosas que di
zem que no sábado à tarde não podem assistir a um
treinamento, estão ocupadas com a família... E a

empresa com isso? Como é que acham tempo para

as festinhas e para os futebóis da vida?

Grosso
Os tacanhos sabem sim quando estão errados.

Mas desafiam a educação alheia para agredir as
pessoas educadas. Foi o que fez um idiotametido
a bacana em São Paulo. Foi a um bom restau
rante com a família mas foi usando chinelo de
dedos. Foi barrado. O tosco recorreu à "justiça"
(justiça com letrinhas miúdas), e ganhou a cau

sa. Foi indenizado pelo restaurante em R$ 5 mil.
Ah, façam isso no meu restaurante, façam. Oume
lhor, tentem fazer...

Bom
Bom, não vamos longe. Dia destes, uma pro

fessora em São Paulo, não aguentando mais um
baita homemde 12 anos que a incomodava em

sala de aula todos os dias, mandou que os pais do
pivete conversassem com ele ou lhes passassem
umas boas cintadas. Ah, pra quê! Levaram a pro
fessora para a delegacia. E o ordinário? Livre, solto,
incomodando Deus e o mundo. Agora é assim, a
justiça é para os fora-da-lei, os dignos são critica
dos. Eu queria esse safado de 12 anos numa aula
minh ah

.

,a, ,quena.

Falta dizer
Oração de uma louca: - "Deus Todo-Poderoso,

em nome de seu único e adorado filho, Jesus Cris
to, Nosso Senhor, faça com que ele me telefone
agoramesmo ..."E você duvida que haja loucas que
rezam assim? Elas não se respeitam, e os caras não
estão nem aí para elas, mesmo que até casem com

elas ... Homem que liga, hummm!

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino, Diego Rosa e
Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

•Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380 • 9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefenoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Ednora Correio do Povo Uda

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

segurar uma

pequeninha
dessas no colo,
fazia tempo que
não via um bebê
tão novinho

assim.

Alida Grubba

A Dafne
foi muito

esperada. Sou
filho único,
adotado. A
família toda
está em festa.

Diogo Brandt,
pai

SAÚDE
Primeira
rillta do

jovem casal
Pâmela e Diogo,
a menina nasceu

com saúde,
pesando

3,75 quilos e

medindo 50·
centímetros

ncontro e gerações
A experiênciadá as boas vindas
Ao completar 109'anos, jaraguaense mais idosa mostra disposição em visita a bebê recém-nascido

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti
9, na Maternidade do Hospital Jaraguá.
A .reportagem do OCp' organizou um

encontro entre as duas, ontem à tarde.
Mesmo com dificuldades para se loco
mover, donaAlida teve muita disposição
para ir ao encontro da recém-nascida,
ainda no hospital. Com a pequena nos

braços, ela pareceu viajar no tempo, tal
vez para 85 anos atrás, quando teve seu

filho único, Adhemar Rudges. "Estou
feliz em segurar uma pequeninha des
sas no colo, fazia tempo que não via um
bebê tão novinho assim", respondeu ao

ser perguntada sobre como se sentia. O
olhar era de puro encantamento. "Dese
jo que ela (Dafne) seja muito feliz, estu- ,

de e viva bem", declarou dona Alida. "E
quando ela crescer e vir estas fotos, vai

perguntar: 'o que fizeram comigo?!"', dis
se, bem humorada.

Primeira filha do casal Pâmela e Dio- -

go Patrick Brandt, amenina nasceu com
saúde, pesando 3,75 quilos e medindo
50 centímetros. "Ela foi muito esperada.
Sou filho único, adotado. A família está
em festa", declarou o pai, com um sorriso
"de orelha a orelha".

A lida Victória Grubba Rudge nasceu

riem casa no dia 10 de julho de 1903
e veio ao mundo pelas mãos de uma

parteira, o que era comum na época. A
pequena Dafne nasceu de parto cesá
reo, às 20h45 desta segunda-feira, dia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aos cowpletados ontem,
gOl1a Alída vive, na casa construída pelo
pai, Bernardo Grubba, em 1905. Foi casada
com Manoel Rudge Filho e é viúva desde
1958. Não voltou a se casar. O filho Adhe
mar Rudges, coronel reformado do Exér
cito, a nora Graciela, dois netos e dois bis
netos moram em São Paulo, mas estiveram
em Iaraguá do Sulno último fim de semana
para celebrar o aniversário da mãe, avó e

bisavó. A comemoração foi em um restau
rante de frutos- do mar. "Ela come de tudo,
só evita gorduras", contou a acompanhan
te Darci Holtz, que se reveza com Irene nos
cuidados com dona Alida. Ontem, dia do
aniversário, ela recebeu visitas, abraços ca-
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Pesca e

banhos de rio

rinhosos e muitas flores.
Um dos passatempos preferidos de

dona Álida é o jogo de buraco. "Eu gosto,
me' distrai bastante, ajuda a trabalhar a

memória. Ficar sem fazer nada não é bom",
garante. "Ela faz contas de cabeça", contou
a nora Graciela. O pai Bernardo tinha casa

comercial, fábrica de laticínios, engenho
de arroz, entre outros negócios, e ela o aju
dou durante muitos anos.

Apesar da idade avançada, a bisavó via
jou até São Paulo para passar Natal e Ano
Novo junto da família. No fim do ano

'

toda a temporada na praia da Ensea
Morou em Santos (SP) e tem saudad
banhos de mar.

Alida é a segunda de sete filhos (cinco ir
mãos e uma irmã), todos falecidos. Da infân
cia, ela lembra que andava a cavalo onde hoje
é o Centro de Jaraguá do Sul. "Iodos se conhe
ciam. Hoje mudou muito, a cidade cresceu,

.

não se conhece mais ninguém", comentou.
Ela também gostava muito de pedalar e con
tau que quando era criança, ela e os irmãos
almoçavam e iam pescar e nadar no rio. "No
Natal a gente ganhava muitos brinquedos.
Eram bonecas, panelinhas, brincávamos bas
tante". A nora Graciela reafirmou que €lona
Alida tem um raciocínio ,penfeitoli€ que-ame
mória só falha com aconteeímerrtos recentes.
;,:N nca fala em morrer e faz planos para o fu-

,

ontou, com respeito e admiração.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Denúncia

os vereadores petistas da oposição em Iaraguã do Sul R$ 784". O parlamentar
_ Justino da Luz e Francisco Alves comentou que outro problema seria com
denunciaram ao Tribunal de Contas do as tubulações, que não estariam sendo

Estado supostas irregularidades nos ser-
- colocadas onde deveriam. A empresa

viços prestados pela Infrasul, contratada teria contrato com a administração mu

pela Prefeitura. Segundo Justino, os valo- nicipal desde 1996. A União Jaraguaense
res das bocas de lobo são superfaturados. das Associações de Moradores (Ujam) já
"Em Joinville uma unidade custa R$ 342, havia se manifestado sobre possíveis di-

FABIO MOREIRA

os alunos
Chamaram a atenção. as proposições levadas por alunos aos vereadores
de Jaraguá do Sul, na sessão de ontem à noite, pormeio do Programa
Câmara.ComVocê. Estudantes da unidade Alberto Bauer solicitaram à

Prefeitura "a construção de uma ponte ligando os bairrosAmizade e Rau".

Os integrantes da escola Julius Karsten pediram "a viabilização de estudos

para diminuir o valor das tarifas do transporte público coletivo e acabar

com amonopolização deste serviço em nosso município".

Notificação'
ADiretoria deMunicípios, por delegação
de competência doTribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina, alerta o
Executivo de Jaraguá do Sul de que ameta
bimestral de arrecadação prevista até o 2°
Bimestre de 2012 não foi alcançada. Foi
previsto o alcance deR$168.309.498,89,
mas o resultado foi de R$ 166.656.501,09, o

que representou 99,02% dameta prevista.
APrefeitura deve promover limitação de
empenho emovimentação financeira.

A bancada parlamentar
catarinense vai continuar

vigilante quanto ao

projeto executivo de

duplicação da rodovia

BR-280, que deve ser

entregue pelo Dnit este mês.

MauroMmiani, deputado federal

Finalmente
Na sessão de ontem, foi aprovado o pedido de informação sobre a construção de uma rua
no bairro Ilha daFigueira, em Iaraguã do Sul.Votaram contra o documento os vereadores

Lorival Demathê (PSD), JoséOsório deÁvila (PSD),Amarildo Sarti (PV) e IsairMaser

(pRB).Assinam o requerimento os seguintes vereadores: Justino da Luz (PT), Francisco,
Alves (PT), Jean Leutprecht, JaimeNegherbon (pMDB) eNatáliaPetry (pMDB).

r

ferenças nos preços cobrados pela pavi
mentação. Ometro do asfalto em Jaraguá
custa R$ 60, mas em Corupá o valor é de

menos da metade: R$ 27.
Não há prazos para o TCE se manifes

tar sobre o caso. Em agosto passado, os
dois vereadores entraram com a mesma

denúncia naPromotoria de Iaraguã do Sul.

Elevado
Na sexta-feira, às 10h, aAssociação dos
Municípios doVale do Itapocu (Arnvali)
assina a ordem de serviço para que a
empresaAzimute, de Joinville, comece a
elaborar o projeto executivo do-elevado
na rodovia BR-280, em Guararnirim, -

que deve ser entregue no prazo de 90
dias. O custo será de pouco mais de R$
149 mil, pago pela entidade.

Emenda
Enquanto isso, o deputado
peemedebistaMauro Mariani articula
com o coordenador do Fórum
Parlamentar Catarinense, o deputado
Décio Lima, ao PT, a liberação da
emenda da bancada no valor de R$
20milhões. A verba será destinada

para a execução da obra. Depois de
concluído, o projeto executivo será

entregue ao Departamento Nacional
de Infraestrutura (Dnit), que licitará
o serviço. A previsão é para que os

trabalhos comecem ainda este ano.

Coletiva
A assessoria do presidente da
Câmara de Corupá, João Carlos
Gottardi (PT), comunicou coletiva
de imprensa para hoje, às 14h, na
sede do Legislativo. Em pauta, as
cestas de Natal.

Feito
Errei ao nominarNiuraDemarchi (PSDB)
como candidata a prefeita na edição de
ontem.A tucana é vice do candidato a

prefeito Moacir Bertoldi (PR).

Importante
Nos próximos três meses, os
candidatos àmajoritária precisam
termuito cuidado. Prometer só o que
é possível cumprir. Os especialistas
políticos já alertam para que os

concorrentes não assegurem cargos
comissionados para quem não possui
capacidade técnica para a função,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mais 1.438 livros serão in
cluídos nas prateleiras da Bi

blioteca Pública Rui Barbosa,
de Jaraguá do Sul. As obras fo
ram adquiridas com verba do

Programa Livros de Baixo Cus

to, do Governo Federal, com

verba da Biblioteca Nacional,
totalizando R$ 12.750,03.

De acordo com a superviso-
.

ra, Dianne Katie Konell Chiodi

ni, a biblioteca foi beneficiada
comR$ 16mil do programa, e os
demais livros devem ser recebi
dos até 30 de julho. A ideia é de

que a verba seja suficiente para
a aquisição de cerca de dois mil

exemplares, já que só podem
ser adquiridos dos pontos de
venda habilitados, com preço

�máximo de R$ 10 por unidade.
O acervo atual daBiblioteca Rui
Barbosa é de 45 mil obras.

O programa, da Fundação
Biblioteca Nacional, fez um

repasse total de mais de R$ 11

milhões vindos do Fundo Na-

Um reforço
no acervo

cional de Cultura, que foi desti
nado para bibliotecas públicas
estaduais, municipais, comu

nitárias urbanas ou rurais e

pontos de leitura sem fins lu

crativos, inscritas no Sistema
Nacional de Bibliotecas Públi
cas (SNBP).

Outro ponto positivo, além
do baixo custo por exemplar, foi
a escolha dos títulos, que ficou
sob a responsabilidade da pró
pria biblioteca. Assim, a desti

nação da verba atende melhor
a realidade de cada região. "São
muitas as opções, desde livros
de literatura, história a didáti

cos", contaDianne.
A escolha das bibliotecas

beneficiadas e o valor repassa
do seguiu critérios como: índi
ce populacional, média mensal
de empréstimos, média da fre

quência mensal de usuários,
horário de abertura do estabe-.

lecimento e participação de ati
vidades culturais.

Biblioteca Pública
. Rui Barbosa de Ia
raguá do Sul rece
be no sábado Sér

gio Bello. Contador
ue vem de Floria

nópolis apresentar histórias va

riadas do folclore e da oralidade.

Sergio Carneiro Bello é um

grande expoente da arte de nar
rar histórias em Santa Catarina e

no Brasil. É mediador de leitura
na Biblioteca Barca dos Livros,
em Florianópolis e, desde 1999.
Trabalha como contador de his
tórias desde 1995 e desenvolveu
naEscolaAutonomia e naEscola

Sarapiquá (ambas em Florianó

polis), o projeto "Hora do Conto".
Desde 1999 ministra oficinas

e cursos de formação de conta

dores de histórias e realiza apre
sentações artísticas de narração
oral. Em 2004, concluiu sua dis

sertação de mestrado com o ti
tulo "Quem Conta umConto ... A

Narração de Histórias na Escola
e suas Implicações Pedagógi
cas", apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Educação
do Centro de Ciências daEduca

ção da Universidade Federal de
Santa Catarina.

Frequentemente participa
de Festivais e Simpósios Inter

nacionais . de Contadores de

Histórias, realizando apresen
tações e oficinas, inclusive in
ternacionais como a La via delle

fiabe, L'America Del Sud - Um

viaggio tra oralità e escritura -

3, no Convegno Internazionale
- Pavia/Itália, Já se apresentou
também em São Paulo, Salva
dor e Rio de Janeiro. Ministrou

disciplinas de narração oral na
Faculdade Estácio de Sá/SC

para o projeto de extensão "Fa
culdade da Maturidade" e no

curso de jornalismo.
O evento ocorre às 10h, em

FUNDAÇÃO CULTURALIDIVULGAÇÃO apresentação única e gratuita.

As histórias
de Sérgio
Bello

Sergio
Bello conta
"Histórias
variadas do
folclore

Contador de histórias

de Florianópolis para
apresentação única
e gratuita, no sábado,
em laraguá do Sul

.

Projeto "Livro Livre" inicia nova etapa
I

Sexta - feira, às 10h, será lançada nova

etapa do projeto "Livro Livre", da Biblioteca
Pública Rui Barbosa. Cinco livros serão dei
xados nas imediações da Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca para que as pessoas pe
guem, leiam e os passem adiante.

O projeto consiste na distribuição aleató-

ria de obras em uma determinada comuni

dade, de forma que os exemplares circulem,
sejam lidos e depois retornem à biblioteca.
O projeto foi lançado em 29 de outubro de

2009, Dia Nacional do Livro e da Biblioteca.
Os autores dos livros da edição 2011 do

projeto eram todos de Jaraguá do Sul.

3275-3376
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Fonte: Epagri e Tempo:g�ã() do TeDlpo
Canoinha

... Â
100 160

Sã Miguel
o Oeste
TÂ
60 150

Chapecó
...
60 150

Temperaturas
em declínio
Uma nova massa de ar frio
e seco chega ao Estado,
deixando o tempo mais
aberto, com sol do Oeste
ao Litoral Sul. No decorrer

, do dia, a nebulosidade
diminui e o sol aparece
na Grande Florianópolis,
permanecendo as demais

regiões commais nuvens e

condição de chuva isolada.

Temperatura em declínio.

e zísão d e to p -a hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Norte 5km/h Vento favorável

• 12h Vento não favorável Noroeste 3km/h em um horário

• 15h Vento não favorável Norte 3km/h 80%
• 18h Vento favorável Nordeste 7km/h

de possibilidade
de chuva,

Fonte: www,ventosbrasil.com,br

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

•

nema

PROGRAMAÇÃO DE sn A 12n

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• O Espetacular Homem Aranha - Dub. - 13h20 16h, 18h40, 21 h20
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• O Espetacular Homem Aranha - Leg. - 15h40, 18h20, 21 h

udoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lca
C>
=
-

O
cn

... Â
90 XO !i, .. 'an I do Sul Fi rianóll

• Preamar • Preamar
• 3h49: 1m • 1h58: D,8m
• 1 Dh39: 1,3m • 19h23: D,9m

... Â
, MINGUANTE 11/7 • Baixamar • Baixamar

70 200 • 7h: O,5m • 4h58: D,5m

.'NOVA Tábua
• 14h13: O,Sm • 11 h58: O,4m

19/7 das marés Italal Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 26/7
• 7h40: O,8m • 5h24: O,5m
• 19hOS: O,8m • 17h28: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 2/8
• 11 h4S: O,5m • 12h38: O,3m
• 23h01: O,4m • 21 h58: O,3m

�.
.

vill

... Â
150 21 °

HOJE

Jara do Sul
e Região

... Â
100 160

AMANH
MíN: 8°C
MÁX: 21°C

SE TA

MíN: 3°C
MÁX: 19°C

iodoS
... Â
100 130

••••••••••••

-: S 6AD

MíN: 4°C
MÁX: 20°C

Pequena
chance de

neve

Palavras Cruzadas

Prepare meias
e casacos.

O frio está
voltando.

F
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I

gossafemgo' . A Rec,...�ati\la a' primeiro reVi�tQ de' RQI�VrQS Cr:U�QdQS do Brasil

'

I
'

,I I I I
I

HORIZONTAIS
1. Tratamento íntimo que os filhos dão ao seu genitor
2. As iniciais da atriz e apresentadora Casé I Nome

de dois municípios, um em Minas Gerais e outro
no Paraná

3. (Pop.) Catraca, borboleta / O colômbio, entre os

químicos
4. O número do gateiro / Anel que cinge alguma cot-

sa

5. (Pop,) Soldado de polícia
6. (Tupi-guar.) Grande I Gramínea usada na cobertu

ra de quiosques
7. Peixe que, quando nada, perece voar I Briga
8. Cauda de vestido / Transferência Eletrôni,ca Dis

ponível
9. Concernente aos aspectos técnicos da navegação
10. A matéria-prima do oleiro! As letras que são

separadas pelo S
11. Os extremos de ... Helsinki / Fruto de árvore na- !O

tiva da Amazônia, com sementes que substituem
as do cacau

12. Sujo de gordura / As iniciais do ator italiano Va- •

12
lentino (1895-1926) <

13, (Red,) Tipo de objetiva usada para fotografar, em 13
tamanho grande, insetos, flores, detalhes etc.

VERTICAIS
1. Arranjar, compor / Exclamação que expressa in

certeza ou indiferença
2. Principiar I Equipamento eletrônico que indica a

origem das chamadas eletrônicas
3. O único país de colonização britânica na América

do Sul! (Quím.) O tecnécio
4. Árvore de madeira de lei, a mais cara do planeta /

Envolver com os braços ou com as mãos
5. Calçados usados em certas modalidades esporti

vas realizadas no gelo / Endinheirado
6. Levar uma surra / A parte mais elevada
7. Sigla do estado de Teresina! Mamífero semelhan

te à lebre
8. Segmento de uma curva / Desejar mal a
9. Instituto dos Arquitetos do Brasil! Não natural

(filho),

2 53 4 6 7 8 9

2
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Quer desaf.ios
aiores?
Adquira

nossas cole,ões
de revistas
já publ icoda s,
Sfio 5 revistas
m cada volume

por um preço tlspedoU
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Festa dê
férias

1\ To sábado, com participa-
1 "ção de vários D]s tops de
Santa Catarina, o aristocrá
tico Clube Atlético Baependi
será palco novamente de uma

grande festa jovem. Catorze
lindas beldades, representan-

. do seus respectivos colégios,
estarão desfilando na passare
la em busca do título máximo
da beleza estudantil. A coroa

de Rainha dos Estudantes de

]araguá do Sul, hoje, perten
ce a bela Daniele dos San

tos, aluna do Abdom Batista.
Festa imperdível!

ISO 9001

www.ocorreiodopovo.com.br

• O empresário e homem
de bem Gert Baumer
também reuniu a família

para concorrido almoço,
domingo, no Restaurante
Park Aurora.

• Hoje, vou receber uma
galera para saborear um
tucuriaré dê 15 quilos.

• Quem prepara
os quitutes para
comemorar idade
nova.dia 19 de julho,
é a arquiteta.Keidy

,

Cavalcanti.
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Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

HAPPY HOUR Julian e MoDique Coelho, no Madalena

NIVER O arquiteto'Otaviano Pamplona,que
posa com a esposa Fabiana, em recente viagem

a Cuba, é o gTande anivers�te �o dia !l
I

}

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

. '_-
. Niver do

I

II

LOCAL: ANTIGO F12
_ CON�ATO: 8801 $8 S8 ou 997'$ 2444

Gislaine,&
Gabriel
Com uma ideia bem original,
o grupo Marisol aproveitou
a beleza dos funcionários
Gislaine Jardim e Gabriel
Arones Guenther para as

propagandas institucionais,
em homenagem aos 136 anos

·de Jaraguá. O anúncio pode ser

visto nas páginas da Revista
Nossa, edição de julho,

The Living
Hoje à noite, todos os

,

caminhos têm uma

direção. O sentido único
será a rll'e Living. Pois é
lá que rola nesta quarta
feira o show com os

sertanejos Jean Carlos &
Mafra, dupla sensação
do momento. E o que é
melhor - o mulherio não

paga a entrada até 23h.
Vai perder?

Pamplona
Por favor, não ousem
esquecê-lo. O arquiteto
Otaviano Pamplona, uma
das figuras importantes no
cenário jaraguaense, seja
no quesito empresarial,
filantrópico ou no setor

público, como idealizador
do Calçadão, da Marechal,
certamente será o

aniversariante mais festejado
de hoje. Parabéns, amigo.
O meu desejo é que Deus

abençoe você e sua bela e

feliz família.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

BALADA Patricia Ceruti conferindo a The Living

Por que será'l
Alguém pode m� dizer por que
a galera da viagem a Fortaleza
está chamando o amigo Carlos
Eduardo Piccoli, OLica, de "EI
Sid Bud Light"?Vamos-dar uma
investigada para descobrir essa
e outras resenhas.

Um sonho que se

sonha sozinho é
só um sonho que
se sonha sozinho.
Mas um sonho

que se sonha

junto é realidade.

Raul Seixas

Onde comer bem

em Jaraguá
Na Choperia Bier Haus. O

melhor hackepeter da região.

Jururu
Renato Stulzer, o popular
"Vento", vô do garotão Hendri
Nora, e amigo do craque
Vagner Lave, anda cabisbaixo.
O boa praça ainda não está

conformado com o chocolate

que o FIa levou do Flu,
domingo, no Engenhão.

Aviso
Donos de residências cercadas

pormuros fiquem atentos:

essas estruturas podem ser

utilizadas para propaganda
eleitoral. Isso, contudo,
deve ser espontânea e

gratuitamente. Sem dindim.
Tem gente de olho, cuidado!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

amigo e advogado Reginaldo
Pires Lima. Ele também

acompanha a coluna todos os

dias para ficar antenado no

que acontece de melhor em
nossa sociedade.
Valeu mesmo!

Retiro
Fala sério, o Brasileirão não
támesmo com cara de Retiro
dos Artistas Estrangeiros?
A velharada está baixando

por aqui. Seedorf chegou no
,

Botafogo, Internacional anuncia
Forlán.Cruzeíro quer Del Piero e

São Paulo sonda Beckham.

Te,coutei.

NIGHT Carolina Lenke nos

corredores das baladas da moda

Pensando bem
Os homens mais inteligentes são aqueles que se deram

conta de que mais vale uma mulher incrível ao lado,
do que um monte de periguetes.

-

.Nofimdesemanao
candidato a vereador
Nelson Behling vai reunir
sua turma e participar
da tradicional Festa do
Colono, na sociedade
Centenário, do Rio da luz.

.• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o amigo Fábio
da PabicarAuto Elétrica,
um dos mais badalados
instaladores de Som

� automotivo da Ilha da
Figueira. Aquele abraço.

•O meu amigo, o
sertanejelFernando Eima
& banda, movimenta a
UpperFloor, sexta-feira.

,'·)":.Ama�ná-l à partift;tas .

18h, aporta da "Garage"
estará aberta .

•Está acontecendo no
MuseuWolfgangWeege,
no ParqueMalwee, a

. expasição dos 82 anos ela
Estola Professor Santos
Tomazelli.

.
I!iBábadp, n(l;,,!LondOrJ P'4,Z?,
rola mais uma edição da
famosa festa Balada dos
Anos80.

A tenda eletrônica,
dagalera Green Beats,
�gmandada peloDi
NIamelo 1Juiz; foi um
sucesso no9°Banalama, .

em Corupá.Até casamento
foimarcado no local.

• Com essa,fui!
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adoro os Silvas, os Silvas são gentemuito
fina, além demuito conhecidos são também
famosos, tem o Fausto, oAírton" (

Certa vez, no banco, preenchendo cadastro,
amoça, bastante atrapalhada, já tinha errado
pela terceira vezmeu nome, então, o soletrei.
Na sequência ela pediu que soletrasse
também o sobrenome e lá fui eu: Esse, I, Ele,
Ve, A. Tempos depois a moça saiu do banco,

_
alívio grande, ela ficou emburrada comigo,

nuncamais me atendeu bem, não gostou da
soletração do Silva. A verdade é que eu gosto
do meu sobrenome, fácil de pronunciar,
curto; bem brasileiro mesmo, nobre.Vem
da palavra latina silva que significa floresta,

Elyandria Silva,
escritora

.

eliandriaas@yahoo.com.br

De que família você é? Silva, respondo.
Silêncio. Muda de assunto, disfarça, brinca
comminha beagle, falamais algumas
amenidades e segue. Quem era o homem que
me abordou n�a esquina parame fazer tal
pergunta? Não sei. Estranho?Muito estranho,
mas está tudo bem, pois a estranheza,
seguida de seus acontecimentos peculiares,
é algo comum emminha vida. Dentre os

motivos que levam alguém a perguntar
de que família você é: a) a pessoa te achou
parecido sei lá com quem de sei lá que
família, b) excelente estratégia para a comum

falta de assunto, c) apenas bisbilhotice, que
significa investigar, intrometer-se, vasculhar,
buscar informações. Talvez o homem tenha
perguntado na feliz esperança que a resposta
fosse "SaldanhaAlbuquerque deAguiar", ou
"Montenegro Magalhães", ou ainda "Vargas
Guimarães de Sá" e, quando ouviu apenas
Silva ficou decepcionado e jamais saberei
o porquê. Entretanto, fui eu quem ficou
aborrecida com o homem, pois esperava que
ele fosse continuar a conversa e dizer: "Ah,
olha só, que bacana, conheço muitos Silvas,

ovelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Virgílio diz para Rodrigo que sonhou com Angélica pedindo per
dão por tê-lo sequestrado. Priscila se encontra com Miriam. Priscila
diz para Pedro que quer ser somente sua amiga. Bruno procura Cris
e fica sensibilizado com sua mudança de comportamento. Beatriz
entrega o convite de seu casamento para Regina. Michele se encan
ta com a boneca de Clara. Juliana fica enciumada com o jeito como
Bruno fala de Cris. Melissa ouve Rodrigo falar sobre Miriam em sua

consulta e se irrita. Elisa avisa a Antônio e Teresa que contratará um

bufê de fora para o seu casamento com Rodrigo. Laís vê Marlene
e William se beijando e incentiva a mãe a namorá-lo. Melissa vai à
casa de Regina. f'

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19H
Cida pede_ um tempo a Elano, mas confessa para Penha que

está confusa com seus sentimentos. Otto expulsa Máslova de sua
casa. Chayene consegue seduzir Fabian. Socorro e Morvan aprovei
tam a casa de Chayene, enquanto Zaqueu dorme. Celso estranha ao

ver a estátua de Chayene na frente da mansão da cantora. Lygia sai
da UTI e se emociona ao falar com Manuela. Sarmento e Conrado
ficam nervosos com a chegada de agentes federais no escritório.
Otto diz para Ivone que assinará sua carteira. Lygia elogia Elano por
ter denunciado Sarmento. Socorro declara seu amor por Chayene
para os repórteres e estraga os planos da patroa. Tom comunica às
Empreguetes que elas farão uma turnê pelo Brasil.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21H
Nina inventa para Carminha que trabalhava para Begônia na Ar

gentina. Lucinda e as crianças enxotam Nilo do galinheiro. Zezé ouve

Begônia falando sobre a herança de Nina e conta para Carminha e

Tufão. Com o dinheiro que Nina lhe deu, Max financia uma lancha.
Leleco se esconde para ouvir a conversa de Tessália e Darkson.
Paloma diz a Verônica e Noêmia que vai jantar fora com Alexia e

Cadinho. Janaína conta para Carminha em que hospital a mãe de
Nina está internada. Nina vai ao hotel de Begônia e pede que ela
volte para a Argentina. Verônica e Noêmia chegam com Ruy e Jimmy
ao restaurante onde Cadinho está com Alexia, Paioma e Pilar. Max
liga para Nina e combina um encontro na churrascaria. Carminha
segue Nina.

GABRIELA - GLOBO - 23H
Jesuíno faz impor sua vontade e se deita com Sinhazinha. Na

cib sente ciúmes de Gabriela ao ver seus fregueses olhando para
ela. Ramiro percebe o interesse de Gerusa por Mundinho e ameaça
colocar a neta em um convento. Mundinho avisa a Douglas que ten
tará conseguir verba com o governo para melhorar Ilhéus. Doroteia
aconselha Lindinalva a morar com Zulmira por causa de seu casa

mento. Maria Machadão contrata Anabela e Príncipe Sandra para se

apresentarem no Bataclã. 'Berto convida Juvenal para ir ao Bataclã.
Lindinalva é avisada pelo proprietário da casa e do armarinho que
ela terá de deixar os imóveis, por falta de pagamento. Malvina pede
um beijo para Josué e estranha a recusa do professor. Tonico diz a

Nacib que a única forma de os homens não olharem Gabriela é pedi
Ia em casamento.

* o resumo dos capítulos é de responsabUidade das emissoras.

Crônica

Os Silva
selva, bosque. Nome de importantes famílias
nobres, contudo, a primeira linhagem que
o adotou provém do príncipe dos Gados
D. Alderedo, cujo filho, D. Guterre Alderete
de Silva se casou com uma descendente
da nobreza da Casa Real de Aragão, no
final do século 20. No Brasil, existe um
atual ramo da família Silva em sua quinta
geração, que descendem dos reis de Leão,
destacada família aristocrática brasileira
do Amazonas, dos quais varões da segunda
geração herdaram durante o Brasil-Império
o baronato deAmazonas. Os Silvas têm suas

armas de brasão compostas por um fundo
de prata onde sobressai um leão de púrpura
que se encontra armado e lampassado de
vermelho e azul.
E para fechar com chave de ouro, ou de prata,
como queiram, informo que o nome João da
Silva pode ser comparado com John Smith,
da Inglaterra, com Juan Garcia, da Espanha,
comHans Schmidt, daAlemanha, ou com
Giovanni Rossi, da Itália. Tudo isso émuito

chique e sóme resta encerrar esta crônica
comemorando: "Viva os Silva!".

A verdade é que eu gosto
do meu sobrenome, fácil
de pronunciar, curto, bem
brasileiro mesmo, nobre.

Clique animal Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

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

Esta gatinha tem mais ou menos dois anos e é super
dócil. Ela está esperando um lar. Já foi vacinada, castrada e

verlllifugada. Para adotá-la, entre em contato com a Clínica
Schweitzer. Telefone: 3275-3268.

Aniversariantes
Ezair Pereira da Rocha
Fabiola Bozeckert
Fernanda Steffens
Ivone Rech Piva
Jonas Viero
Josimara Verssio
Juliana Vegine
Katia M. Rathunde
Laura Cristine Ullmann
Lili Mayer
Luciana Ap. da Silva
Luiza Fritz

Maicon Gumz
Maira Ershing
Marcos José Ullmann
Marlene Rincaweski
Matheus Wudtke
Rosana C. Pereira

Rosemary Costa Silva Back
Santelina Brenag
Sergio Pasquali
Terezinha C. Rambo

11/7
Alexandre C, Faltin
Antônio H. Weber
Aristides Gonçalves
Beatriz L. Kreutzfeld
Cassia F Martins
Cleomira Merine
Deisiane Sei ler
Eliete Gramkoio
Ericson Pahr
Ervino F. H. Ponath
Evandro Hoengen

.,

r SCOpo

cp ÁRIES
Na profissão, mantenha a sua
independência e preserve o espaço
que conquistou. Em casa, assuma
suas posições e aja com firmeza

Ouça os desejos da sua cara-metade
e seja mais paciente. Cor: vermelho.

� TOURO
Não permita que os outros digam
o que você deve fazer no ambiente
profisSional. Assuma a dianteira
das suastaretas, Um clima de
sensualidade vai tomar conta do
relacionamento. Cor: tons escuros.

II
GÊMEOS
Dia ideal para remover obstáculos
profissionais do seu caminho. No
ambiente familiar, resista às pressões.
Só não use palavras ríspidas. Reveja
suas amizades e fazer uma seleção
melhor delas. Cor: marrom.

§
CÂNCER
Não tenha medo de enfrentar
dificuldades profissionais: acredite
no seu potencial. Sua determinação
e seu poder de iniciativa deverão
abrir horizontes. Um probleminha
poderá, finalmente, ser solucionado
nos assuntos afetivos. Cor: preto.

ól
LEÃo
Poderá obter destaque no seu

trabalho. É possível que consiga
promoção ou aumento de salano.
Não deixe seus parentes em
segundo plano neste momento.
Converse com sua cara-metade
sobre desejos. Cor: branco.

l'W'
VIRGEM
Tome a iniciativa e supere os

problemas com garra. Aja por -

conta própria ao invés de contar
com a ajuda dos outros. Excelente
momento para concluir tarefas
difíceis que estão pendentes. No
amor, é hora de resolver os mal-
entendidos. Cor: preto.

.n. UBRA
- É um dia para refletir sobre os

problemas e tentar buscar sua
causa ao invés de tentar soluções
superficiais. No romance, não
cometa nenhum tipo de excesso ou
pode prejudicar o relacionamento
afetivo. Cor: vermelho.

m. ESCORPIÃO
Reflita sobre o que está à sua volta
e conseguirá superar os problemas
com facilidade. Conte também com

o apoio dos colegas de serviço para
resolver qualquer desentendimento.
A dois, atitudes moderadas farão
bem ao relacionamento. Cor: laranja.

X'
SAGITÁRIO
No trabalho, encare os problemas
com coragem. Converse com
chefes e se responsabilize por seus
atos. Em casa, assuma os seus

compromissos. A união pede mais
seriedade. Demonstre maturidade
em suas atitudes. Cor: preto.

'):,
CAPRiCÓRNIO

, Afaste-se daquelas pessoas que
querem interferir demais em
sua vida. Converse com pessoas
experientes e receberá bons
conselhos. No campo afetivo,
participe mais ativamente da vida de
sua alma gêmea. Cor: pink.

,
� AQUÁRIO
AAA No ambiente profissional, observe

as pessoas ao seu redor e

� ofereça ajuda a quem precisa.
Se já vive uma união, saiba que o

sentimento vai aiudar a superar as
dificuldades. Cor: pink.

PEIXES

Respeite os mais experientes no
emprego. Em casa, não conte com
a participação dos familiares para
resolver as pendências. No romance,
não permita que divergênCias
oreiudiauém a união! Cor: azul.
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Elijane Jung

•

I
�

.

c?Epermitido sorrir
semmotivo.

Retratos da vida

Divã com
Jessica

Dalmonico
Onde trabalha e o que
faz: sou coordenadora
de projetos na Biblioteca.
PúblicaMunicipal
ProfessoraMaria Iva Cabral
da Luz, de Guaramirim. Eu
sou: extrovertida, teimosa,
altruísta. Homens são:
complicados. Mulheres
são: perfeitas. Desço do
salto quando: Mentem
pramim. Parame ganhar
basta: ser romântico. Se
eu fosse celebridade seria:
Angelina Iolie. Roubaria o
doset de: Kate Middleton.
Meu coração bate mais
forte quando: estou perto
de pessoas que amo. Eu sou
ótima em: tudo o que faço.
Eu sou péssima em: fingir.
Uma noite perfeita pede:

.

uma boa companhia e muitas risadas. Um casal apaixonado' :

precisa: de cumplicidade. Com 50 reais eu: daria uma
.

voltinha com as amigas para me divertir e jogar conversar
fora. Com ummilhão doe reais eu: aplicaria o dinheiro.

Dica da vez
A dica da vez vem lá do blog da Iulía Petit e é um artigo da Iana

.

Rosa, que fala sobre as "normal girls", na contramão das "it
girls". Em resumo, um texto sobre como as meninas "normais"
se comportam, em se tratando de beleza e moda, fazendo tudo
limais ou menos" e pensando que estão por fora, enquanto as "it
girls", fashionistas e entendidas de moda, vivem por dentro de
tudo, mas sentem falta, bem lá no fundo, de serem uma "normal
girl". Vale ler em juliapetit.com.br, coluna de Iana Rosa.

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Coi�as da net (via Facebook)

Conselheiro amoroso
P: Andei ficando com ummenino que eu amo demais.
Só que meu ex apareceu e estremeceu nossa relação.
Quando consegui a confiança desse menino de novo,
acabei ficando com outro num baile que fui e agora, ele
terminou tudo. Devo lutar? (B. da L.)
R: Lutar pelo que? Para logo aparecer outro baile e outro
menino? Para fazer o pobre rapaz de bobo. Desculpe mocinha,
mas isso não se faz. Você pode ficar com quem bem entender,
o que não pode é ficar brincando com quem está te levando
a sério. A vida é sua, mas os limites vão até onde mexe com
a vida de outra pessoa. Deixa o moço na dele e fique sem
namorar por enquanto, apenas curtindo sua juventude, ok?

:-

. Um bom colchão. Ou uma boa
-

cama. Se a gente considerar
que amaior parte das horas que
passamos em casa, passamos
dormindo, temos que caprichar
na qualidade da nossa çama.
Nada de colchões chinfrins que
te atolam no meio da cama e

exigem um guincho para te tirar
de lá. Colchão precisa ser firme
e sem viciar o formato. Na hora
de comprar, vale se jogar e se

virar para lá e para cá. Flash é
dormir bem!

Dentista. Eu sei, é uma treva
necessária que faz a gente ter
um sorriso flash. Mas, na boa,
é aterrorizante sentar naquela
cadeira, ouvir aquele zumbido
que mais parece a serra elétrica
do filme e morrer de medo de
se engasgar e morrer sufocada
na própria saliva. Porque, sério,
esse é o momento em que você
produz mil litros de saliva por
segundo. Mais uma vez eu

digo: é necessário. Mas é uma
trevinha, não é?

ElSses dias andando na rua, vendo vitrine com uma amiga,
. passa por nós uma loira com um turbante colorido,
maxicolares, uma bata candy color bordada, mas discreta,
uma skinny clarinha e uma bota lisa, com salto fino médio.
Virou assunto meu e da minha amiga, elogiando o estilo
da moça e a personalidade que ela conseguiu imprimir na

produção. Paramos para
analisar (discretamente,
claro) e minha amiga/alou
uma coisa muito sábia: '�s
peças são lindas e demuito
bom gosto, mas é o porte da
menina, com seus ombros
retos e cabeça erguida, que
deixou ela tão bonita': E
aí eu fiquei pensando em

quantas mulheres bem
vestidas a gente vê que.
parecem sem graça ou

desajeitadas. Em resumo,
um grande acessório
em qualquer look é, sem
dúvida, autoconfiança!

3 - Minha amiga decidiu
abandonar o trabalho
com Horário e salário
fixo e virar sacoleira.

I Vai e volta de Sampa
carregada demu,!mba
que ela vendia paras
vizinhas e amigas lá em
Timbó. Então, no último
fim de semana, ela veio
me visitar e trouxe tudo
O que vocês podem
imaginar. Eu falei que ela
tinhabom gosto, que era

uma amigamaravilhosa
pelos descontínhos que
me deu nas bugigangas e

que eu tinha sorte de ela
nãomorar aqui. Ao que
ela disse: IITô voltando
na segunda, nega! Te

I" Ai
.

prepara. , aI ...
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1971

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

Em Julho de 1971, O Correio do Povo publicou o aviso que dizia: IA
PrefeituraMunicipal de Iaraguá do Sul lembra aos senhores contribuin
tes que as la e 2a prestação do imposto territorial urbano e imposto pre
dial, vencem impreterivelmente no dia 20 de julho de 1971, importando
o não pagamento em inscrição em divida ativa e, posterior cobrança
executiva. Outrossim, avisa que no acimamencionado dia 20 de julho de
1971, vence o prazo para pagamento da taxa de conservação de estradas.
Os proprietários rurais que ainda não tiverem sido lançados, ou os que
tiverem lançados, com dados deficientemente prestados ao cadastro,
devem comparecer à repartição até a referida data, sob pena de lança
mento "ex ofício" e cobrança, acrescida de multa e correção monetária".

Personagem histórico

George Gershwin
Gershwin nasceu como Jacob Gershowitz no Brooklyn, Nova Ior

que. Foi um compositor estadunídense, Escreveu a maioria de seus

trabalhos vocais e teatrais em colaboração com seu irmão mais velho,
o letrista Ira Gershwin. Seu pai Morris Gershowitz, trocou o nome' da
família paraGershwin logo depois de imí
grar para São Petersburgo, Rússia. A mãe
de Gershwin, Rosa Bruskin, também veio
da Rússia; ela se casou com Gershowitz
quatro anos depois. George Gershwin
foi o segundo de quatro filhos. A pri
meira vez que ele apresentou interesse
pela música foi com 10 anos, quando
ele escutou seu amigo de infância, Max
Rosen, em um recital de violino. O som

e a forma como seu amigo tocava o ins
trumento o capturou. Seus pais tinham
comprado um piano para seu irmão
mais velho Ira Gershwin, mas para sur

presa deles e alívio de Ira, foi George
quem começou a tocá-lo. Embora sua

.

irmã mais nova Frances Gershwin ter sido a primeira da família a ga
nhar dinheiro com seu talento musical, ela se casou nova e veio a se

tornar dona de casa além de mãe, desistindo de sua carreira de canto e

dança - fixando-se na pintura,um hobby de George Gershwin.
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Pelo Mundo
1973

BoeiDg 707 faz pouso forçado
Depois de pegar fogo no toalete, o voo 820 do Boeing 707 da companhia brasileiraVarig,
fez pouso forçadopróximo a Paris, na França. Cerca de 120 pessoas morreram, entre elas
viajava FilintoMüller, ex-chefe da polícia política de GetúlioVargas; o cantorAgostinho dos
Santos e a socialite Regina Léclery. O episódio aconteceu no dia 11 de julho de 1973. Os poucos
sobreviventes eram tripulantes, que correram para a cabine de comando; além de um único
passageiro. AVarig foi fundada em 7 de maio de 1927 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul, sob o nomeViação Aérea Rio Grandense, pelo alemão Otto ErnstMeyer. A empresa,
que era controlada pela Fundação Ruben Berta, atravessou um processo de recuperação
judicial inédito no Brasil. Entre as décadas de 1950 e 1970, aVarig era uma das maiores e mais
conhecidas companhias aéreas privadas do mundo, concorrendo atémesmo com a inigualável
PanAm. A empresa era conhecida pelo seu requintado serviço de bordo em todas as três classes.

1818

Morre princesa Carlota
A princesa Carlota de Gales, nasceu em 7 de janeiro de 1796. Foi a única filha do casamento
malfadado entre o rei Jorge IV do Reino Unido e Carolina de Brunswick. Suamorte, em 11 de
julho de 1818, ao dar à luz um filho natimorto, provocou uma grande onda de luto por toda a

Grã - Bretanha, que tinha considerado a princesa como um sinal de esperança, por contrastar
com o seu pai pouco popular, e com o seu avô, que era considerado louco. Como era a única
neta legitima do rei Jorge III, passou a existir uma pressão cada vezmais crescente para que
os filhos solteiros do rei se casassem e tivessem herdeiros legítimos. O quarto filho do rei,
Eduardo, duque de Kent, foi pai da rainhaVitória. Em sua vida, foi obrigada a ficar noiva do
príncipe-herdeiro Guilherme de Orange, que se tornariamais tarde rei dos Países Baixos, mas,
pouco depois de o ter aceitado, Carlota rompeu o noivado. Esta decisão resultou numa série
de brigas entre a princesa e o pai até que, finalmente, o príncipe de Gales lhe deu permissão
para se casar com o duque Leopoldo de Saxe-Coburgo-Saalfeld, que se tornaria depois rei
da Bélgica. Depois de um casamento feliz, que durou um ano emeio, Carlota faleceu.

'

Invenções
Arco e flecha

OArco e flecha é uma das mais antigas artes da humanidade. Evidências
da utilização desse material provavelmente datam para a Idade de Pedra,
ao redor 20 mil anos AC. Os arcos antigos foram achados ao longo do
mundo, até mesmo naAustrália, onde tinha sido pensado previamen-
te que o arco não tinha sido usado. Em 1.200 �C, o Hititas usavam
o arco de luz, carruagens rápidas que os permitiram a se tornar
os oponentes em alvos fáceis nas batalhas OrientaisMedianas.
Eles construíram arcos de vários tipos diferentes de material:
tendão, chifre e madeira. Eles também deram ao arco uma

nova forma recurvada, que era dirigido mais facilmente a

cavalo por um arqueiro. Na China, datas de arco e flecha
atrás para a dinastia de Shang (1766-1027 AC). Arco e flecha
civil chinês foi apresentado para o Japão no 6° século, e teve
uma grande influência anulando emmais recente etiqueta e

técnicas. No Japão, onde no culto das artesmarciais eram ori

ginalmente conhecidas como kyujutsu (aarte do arco), agora
conhecido como kyudo (caminho do arco). Uma nova incur-
são do arco e flecha militarmente desde então, fora usada apenas
como acessória, (Vietnã) a partir daí, o arco e flecha desenvolveu-se
como um esporte recreativo qe1gr d prática e culturamundial.

I ij �Q' U I i�. I j' i!, ,I
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• NA Apliques contrata auxiliar de produção
feminino. Interessadas enviar curriculum

para napliques@gmaiLcom ou entrar em

contato pelo fone 3054-0058

• Contrata-se açougueiro com experiência
e referencia para trabalhar em

supermercado em Guaramirim contato

(47) 9122-7190/9623-8575/3373-
4555

• Procuro emprego de motorista de

caminhão para entregas CNH categoria
D, Tr: fone 9983-4393.Carlos

• Cuida - se de idosos a qualquer período
do dia ou local. Tr: 9101-1271

• Trabalho com serviços de corte e poda de

arvores. Tr: 9158-0019

• Contrata-se Vendedor Externo

Interessados deixar curriculun na Extinsul

ou ligar 3275-2205.

• Contrata-se Vendedoras. Paga-se bem.

Interessadas fazer contato pelos fones
3372-0013 - 3273-5673 - 9662-6777

• Procuro empregada doméstica para
casal que mora em São Paulo que saiba

cozinhar e possa residir em São Paulo. Tr:

3372-1490 Darci.

• Contrata-se moça para trabalhar no

atendimento de loja de informática no

horário normal e sábado ate meio dia Tr:

99782860

• Procuro Baterista e Guitarrista com

experiência e referencias, para banda de

baile. Tr: 3370-6235 I 9152-4375

• Ofereço-me para trabalhar como

carpinteiro. Tenho experiência. 8435-
5023 I 9248-3309 Diego

• Trabalho de pintor na parte da manha,
falar com Jeanderson no (47) 8435-
5203 na parte da manha.

• Precisa - se de eletricista automotivo

para trabalhar em Massaranduba. Tr:

9979-3737.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas
de roupas. Contato: 3275-4315 OU

9194-2435 (MARLENE)

• Quarta-feira da beleza com Vitor

Cabeleleiro, toda quarta-feira com 40%

de desconto para deixar o seu cabelo

ainda mais lindo. Vitor Cabeleireiro Tr:

8884-1817

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha
residencial. Tr: 3371-2946/ 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. Tr: 8406-2183 I
3276-2100

• Plastitec Ind. de Plásticos está
contratando operador de máquinas
injetoras com experiência. Maiores
informações pelo fone 3371-4232 e o

email abaixoplastitecsc@gmail.com

• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr:

3275-6258.

• Doação de 2 filhotes de cachorrinho,
macho. com 40 dias. Tr: 3370-0983 I
9927-3117

• Vendem-se diversos moveis usados,
por motivo de mudança. Tr: 3273-
5233 I 9147-3468.

• Vendo carrinho de bebe, para
menino, na cor azul marinho com

ursinhos, da marca Angel. Valor a

negociar. Tr: 3370-7160.

• Procura-se moça para dividir aluguel
no centro Tr: (47) 9606-7785

• Renda extra, Procura - se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos para desenvolverem

negocio lucrativo.Trabalhando a

partir de sua casa. Aprenda a ganhar
ate R$ 600 reais (período parcial)
ou acima de R$ 2000 mês perfodo
integral .negocío próprio cl baixo
investimento e alto retorno. Contato

47 8418-3292 I 9988-2844.
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Carta de crédito contemplada
para compra de imóvel. Crédito

R$100.000,00. Entrada de

R$30.380,00 +135 parcelas de

R$871,32. Tr: com Valdir 84Q4-
5911 ou 9270-3638. e-mail: valdir@

grupohb.net

• Vendo uma carretinha de Tobata

antiga por R$ 300,00. Tr: 3371-7593.

• Tv 24"LED AOC fininha na caixa

sem nenhum arranhão, 6 meses de

uso. Valor R$ 600,00 home teater

magnavox com 5 caixas de som R$
200,00. Se levar os dois faço tudo
por R$ 750,00. Telefone: Falar com
Marcele 9923-9418

• 1 televisor 29 polegadas Phillips,
usada, perfeito estado. R$ 350,00
Tr: 47-3054-1351 I 9168-7441

• 1 televisor 24 polegadas Philips,
usada, perfeito estado. R$ 250,00.
Tr: 47-3054-1351 19168-7441

• 11mpressora HD -400 Fotos e

colorida. R$ 150,00. Tr: 47-3054-
1351 I 9168-7441

• 1 Computador Windows 256 mhz,
semi novo, pouco uso, e/visor tela

plana. R$ 350,00. Tr: 47-3054-1351

19168-7441

• Vendo Notebook Deli - Pentium dual

core - 2,20GHZ 4 GB de memória Hd
- 250 GB Placa de vídeo integrada
- ONbord - Móbile Intel(r) 4 series

Express. R$ 950,00, cl Bruno. Tr:

(47)3055-0085 13372-2772. Email:
bru norosa90@hotmail.com

• Vendo monitor LCD 15 polegadas LG.

R$ 100,00. Tr:8433-7261

• Vendo câmera digital Sony W55 +

cartão de 2 g. R$ 120,00. Tr: 8433-
7261

• 1 Bicicleta adulto fix azul semi nova

perfeito estado. R$ 200,00. Tr: 47-
�

3054-1351 I 9168-7441

• 1 Bicicleta de criança pix, azul, blomm.
R$ 140,00. Tr: 47-3054-13511 9168-

7441.1 Helicóptero de brinquedo a

pilha que voa, novo. R$.150,00.Tr: 47-
3054-1351/9168-7441.1 Chopeira
luz plástica. R$ 50,00. Tr: 47-3054-
1351 19168-7441.

• Vendo uma betoneira 145 litros nova

com motor, Valor a combinar. Tr:

9243-9709 após as 16:00.

• Vende - se um freezer branco 500 I,
reformado, horizontal. Tr: 3372-3234
ou 9946-9866.

• Vende - se um freezer com gaveta,
.

200 L semi novo por R$ 500,00 e um

microondas 18 L semi novo por R$
250,00. Tr.: 3275-4315 ou 9194-2435

• Vendo teclado Cássio para iniciantes.

R$ 200,00. Tr:3276-1410

• Vendo: conjunto PPU para solda

oxiacetilênica. Valor: R$ 1.300,00.
Tratar com Rogério - Fone: 9903

2934
1.1

• Simulador de caminhada branco com

monitor 4 funções, (Obs: pouco uso).
R$ 200,00. Tr: 8425-6491 I 3273-
2098.

• Vendo bicicleta ergornétrica. R$
200,00. Tr:3276-1410

• Vendo uma maca com escadinha,
dols degraus, mesinha 2 níveis com
rodinhas e cadeira giratória. R$ valor
a combinar. Tr: 9682-2080

• Vendo um ar cond split 30.000 btus,
semi - novo R$ 2200,00. Tr: 9988-
6649

• Vendo Ar cond Split 60.000 btus. R$
2500,00. Tr: 8402-5923

• Vendo uma empilhadeira manual

1,60 de alt. 500 k. R$ 1200,00 e

também vendo um compressor de

ar trifásico 15 BR/200 L profissional
Bravo. R$ 2200,00.Tr:3276-2000 I
8464-2080

• Vendo uma ovelha e um porco para
abate. Tr: 3370-4924

• Vende - se padaria e mercearia em

Schroeder. Tr: 3275-0697.

• Vendo Loja Papelaria e Presentes,
estabelecida a 27 anos no centro de

Joinville. Motivo: Aposentadoria. R$
130 mil. Tr:( 47)9995-8465

• Vendo um Pet Shop todo equipado.
Tr: 9181-9625.

• Vendo Loja Guaramirim SC. Rua 28

de agosto Centro, loja perfumaria,
cosméticos, acessórios, loja completa
em local privilegiado(estoque, móveis,
porta antifurto, tv LCD, lustre, ar

condlclonado) linda! R$ 25.000,00.
Maiores informações 9644-4767.

• Vende-se mercado no bairro São Luis,
equipamento completo, incluindo
açougue. Valor a negociar. tratar:
33760082 I 91688116

• Vendo Apartamento cl 1 suíte + 1

quarto, ambos mobiliados, exceto cama
Box. Sala de Estar/Jantar integradas,
sacada cl Churrasqueira, 1 bwc

social, 1 vaga de garagem, Cozinhai
Lavanderia mobiliadas. Área total: 96
rn-. área privativa: 71 m2• Condomínio
Residencial Monise, próx. ao CIRETRAN.

Apart. fica no 7° Andar (último) Edifício
com elevador. R$ 185.000,00.

OBS: Não aceito imóveis ou carros na

negociação. Escriturado e livre para
financiamento bancário. Tr: Márcio 47-

84056463ou 3276-3083

• Aluga - se Ap 120 mt«, 1 suíte €12
quartos, cozinha completa e garagem
com água quente e sem condomínio. R$
1200,00. Tr: 9134-5434. Rua Emma R.

Bartel, 121 - Baipendi.

• Apartamento cl suíte + 1 quarto, sacada

cf churrasqueira, cozinha mobiliada.

R$ 149.000,00 (liberado para financio e

FGTS). Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• VENDE-SE Apartamento 304 no

Residencial Mont Vermont, 1
suíte + 1 quarto e demais dep. 1
vaga de garagem. No Czerniewicz.

R$210.000,00. Tratar 9979-0650 com

Clesio.

• Apartamento cl 2 quartos +sacada cl
churrasqueira, área de festa, áreas de
53 á 65 m2• R$ entrada + parcelamento
+ financio Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2

qtos sac.c/churrasq. Só manhã sego
piso de frente 56 m2 área privo+garagem
R$125.000,00 8443-363.

• Apartamento com 2 quartos, sendo um

mobiliado, cozinha e área de serviço
mobiliadas, vaga de garagem, aceita
financiamento e FGTS. R$ 130.000,00.
Tr:9159-9733. Creci 14482.

• Apartamento com 1 suíte mais

2 quartos, sala dois ambientes,
sacada com churrasqueira, no Bairro

Czerniewicz.R$ 170.000,00.Tr: 9159-
9733. Creci 14482.

• Alugo kitinete com 1 quarto cozinha e

banheiro. R: MaxWilhelm, 837. Tr: 3371-
6021

• Aluga - se apartamento com 3 quartos
R. Max Wilhelm. Tr: 3371-6021.

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao posto
cidade. R$ 100.000,00 a 110.000,00.
Tr: 3273-5233.

• Vendo Apto no Residencial São Luís. R:

Francisco Hruschka - São Luís, (próx.
ao Arroz Urbano) cl área de serviço,
sacada e/churrasqueira, sala de estar,
cozinha, bwc, 3 dormitórios, garagem,
área de festas, playground, Apto 142.

Área privativa: 63,37 m2. Área comum:

7,05 m2, garagem: 11,50 m2• R$
145.000,00. Tr: (47) 9905 8809 ou (47)
32752423

• Vendo Apto no Residencial Ilha Bela na

R: Leopoldo João Grubba, Centenário

(próximo ao DG da WEG) Sala de estar/
copa integrada, sacada c/churrasqueira,
cozinha, área de serviço, 2 dormitórios.
BWC, garagem, elevador, salão de
festas, área privativa: 61,23 m2, área
comum: 11,,07 m2, garagem: 11,50 m2.

R$ 150.000,00. Tr: (47) 9905 8809 ou

(47) 3275 2423

• Vende-se apartamento novo no centro

a 5 quadras do calçadão, 2 quartos. 64
metros no valor de R$ 155 000,00. Tr:
3371-6623.

• Vendo um Apartamento Ed.

Transatlântico em Piçarras. 10 Andar,
mobiliado. R$ 550.000,00. Tr: 3371-
1403 18414-1898

• Vende-se apartamento novo em Três

Rios do Sul, 2 quartos, 64 metros no

valor de 120000,00 Tr: 3371-6623.

• Vende-se apartamento RioMolha

em frente a Prefeitura, 56 metros, 2
.

quartos, Residencial Vicenzi no valor de
R$ 135.000,00. Tr: 3371-6623.

• Vende - se apto na praia Itajuba 65 mP

cl suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mP, aceita - se

financiamento habitacional, tratar no
fone: (47) 9977-9550/9989-6049

• Vende - se Casa Nova 100m2 no Firenze

terreno 370m2 murado R$135.000,00.
Tel: 9918-9996 ou 8443-3633

• Casa Nova com 135 m2, terreno 390 m2•

Porcelanato, água quente, laje inclinada,
moderna prox. Unerj/Rau, R$ 275 mil.

8443-3633

• Vendo uma casa com 130 mP toda

murada, na Rua Irmão Leandro, Tifa
.
Martins (livre de enchente). R$ preço a

negociar. Tr: 9112-3311.

• Vende se casa alvenaria no Jaraguá 84,
R$ 60.000,00. Escriturada. Esta alugada
no valor de R$ 400,00. Tr: 3371-3467 I
8455-7810.

• Vendo sobrado nos fundos e casa na

frente, todo murado de alumínio, 300 m2,
toda de material no Bairro João Pessoa.

Tr: 9196-0955 I 9616-3092 com Cleni e

Jandir. Valor a combinar I troca com casa

ou chácara em Curitiba.

• Vendo 2 casas de alvenaria em Joinville

escriturada, rua calçada, ótimo local,
terreno com 300 mt2. R$: 120.000,00.
Aceito veiculo com 50% do valor ou

terreno. Tr: 3273-7644 18812-7170

• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua
84, 130 mP, 4 quartos, sala, cozinha,
garagem para 2 carros e demais

dependencias. R$ 70.000,00. Tr: 3371-
8885 ou 8400-2172 (não é liberado

para financiamentos) .aceita-se carro ou
propostas.

.

• Vendo uma chácara de 50.000,00 mP

com nascente, cachoeira, plaino pronto
,

para construir. R$ 110.000,00. Tr: 3376-
0726.

..

SALA COMERCIAt
• Vende-se uma locadora com ótima

clientela, ponto de funcionamento a

13 anos, mais de 3000 DVDs entre

lançamentos e catálogos. Preço
imperdível/aceito carro no negócio Tr:

9631-2588

• Aluga-se 2 sala comercial no centro

de Corupá 60 mt? cada, sobre loja. Tr:
no horário comercial. 3375- 1004

• Aluga se sala comercial em

Guaramirim com 18 mt-, ótima

localização. Tr: 3373-1900

• Vende-se um petshop completo, com
consultório veterinário, banho/tosa e

venda de animais. Tr: 47 8492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova,
terreno 20 x 50 próximo RBN, R$ 600

000,00 Tr: 3371-6623

• Alugo sala comercial 30 rnt> no

centro, prox. ao Museu Weg. R$
450,00 mensal. Tr: 3275-2264

• Alugo kitinete peça única, com 30 m

na Rua: Ernesto Lessmann, 615. Vila
lalau - Jgua do Sul. R$ 300,00 + água
e luz. Tr: 9976-5630 I 3635-4443.

• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos
e garagem coberta. R$ 545,00. Tr:
9993-2131 com Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas,
Centro. R$ 300,00 livre de água, luz e
internet.. Tr:9123-5851

• Aluga - se Galpão com 300 rnt- mais

mezanino em Guaramirim. Tr: 3370-·

1607.

• Alugo uma casa grande na Rua

Walter Breithaupt, n 110 Comercial

ou residencial. Em frente ao clube do

Beira Rio, contrato para 5 anos. Tr:

9102-1212 com Elzira.

• Vende - se Terreno Rua: Hilário

Floriani, em frente ao Edifício Moradas

da Serra na João Planincheck, no
Nova Brasília. 450 m2 (15 x 30 mt)
Contato pelo telefone 47 8818-3320
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• Vende - se terreno na Vila Nova de

8.500 mP podendo ser desmembrado

em 5 partes - imóveis no alto com

vista privilegiada da cidade. Tr: 9102-

1212.

• Vende - se um terreno na Vila Nova,
de 6000.00 mP na rua lateral a 25

de Julho em frente ao 1.607, valor
negociável.Tr: 9102-1212.

• Terreno de 20 por 70 mts com casa

de 220 mts,sala e cozinha dois

banheiros 3 quartos e escritório,
tudo murado com portão eletrônlco.
jardim, garagem para 3 carros.Preço a

combinar. Tr: 9969-5540.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira
com 794 mt- (doc. ok) c/ varias
arvores frutíferas, perto da escola,
mercado, Weg, parque aquático e a

menos de 10 mino do Centro. Valor

R$ 185.000,00 - tratar fones (11)
5560-1193/6657-0940 direto com

proprietária
• Vende - se terreno com 18.750 mP ,

ideal para loteamento com frente de

50 mP situado na Rua Ano Bom, ãrea

plana, em Corupá. Tr: 3375-2286 com

I Roberto /3375-1152 Rose depois das
21:00.

• Vende se Terreno com 10.680 rnt-,
ideal para loteamento, com frente

75 mt situado na Rua Ano Bom em

Corupá. Tr: 3375-2286 Roberto ou

3375-1152 com Rose depois das
21:00.

• Vende - se terreno 2500 mt? plaino
no Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr:

3376-0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e saldo parco
Direto C. propriet. Fone 8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba,
R$ 28.000,00 escriturados 300 m2

,

fone 8448-8644

• Vende - se área de reflorestamento de

12 anos, já possui madeira quadrada,
área plana de 50.000 mP próxima a

Rio do Sul. R$ 3328-3560 ..

• Vende - se terreno no centro de

J Schroeder com 400 m2, prox. a

I prefeitura. Tr: 8800-8800
.

• Vende - se terreno em Guaramirim,
bairro Beira Rio por R$ 75000,00. Prox.
ao centro. Tr: 9977-9550/ 9989-6049

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat
- R: Irmao Leão Magno (15,75 x24,
00 m). cada R$ 170 mil - tratar com

Sergio Cyrillo Bagattoll 9975-3940

• Grande oportunidade Vendo um lote

no perímetro urbano, com 21, 146 m2,
6 do centro de Jaragua, com escritura,
com casa alvenaria aprox. 80 mts com

água corrente e cachoeira, nascente,
_

lagoas de peixe. R$ 350.000,00. Aceita'
proposta. Tr: 9118-5474/9662-0895

• Vende-se terreno na praia de Itajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr:

8448-8644

• Vende - se um terreno com casa

mista, na Rua Oscar Schneider - Barra

do Rio Cerro, R$ 110.000,00 aceito

propostas. Tr 9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mP

I Rio Cerro. Ótimo pra construção de

galpão. Tr: 9654-2206.

• Compra-se terreno nos bairros são

Luiz, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 99

e redondezas, R$ 50,00 a vista e o

restante parcelado. Tr: Dito 9912-

3610

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode

,

ser financiado. Rua Henrique Fuck

n° 182, (lateral da Roberto Seidel),
bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,00 Tr: com Renate Fone

9137-4701

• Vendo um terreno na Rua da Unerj,
aprox. 400 m2• Tr: 9922-1577

• Compro Carros e Motos de todas as

marcas, financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada,
busca e apreensão, documentos
em atraso, ou já apreendido. Tr: (47)
9696-3566.

• Troque seu volante que esta velho

por um novo,trabalhamos com todas

os modelos e atendemos a domicilio.

Tr:8812-7170 /7813-4785

• Ta financiado? Eu compro carros e

motos com parc ou documento em

atraso, pago a vista. Tr: 9967-2770

CREVROtET
• Vende - se Celta vermelho 2010 completo
4 portas. Tr: 9962-3747 com José.

• Vendo uma Cherokee ano 97, completa
com kit GNV. R$ 25.000,00. TR: 3084-
1061/9163-8894. Com Almir.

• Vendo um Gol2 portas, ano 2004. R$
14.000,00. Tr: 9163-8894/ 3084-
1061

• Vendo Gol G3, 2 portas, completo,
confortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0.

R$ a negociar. Tr: 9962-3584 (Obs:
carro quitado e documentos em dia).

• Vende - se Vectra 2007 Elegance,
cinza completo, ótimo estado. R$
35.000,00. Tr: 3376-1060 ou 9157-

6942

• Vendo um corsa super 97, branco 2

portas com ar cond, R$ 11.500,00. Tr:
8425-6491/ 3273-2098.

• Vendo uma Blazer completa - GNV. R$
14.500,00. Tr: 3371-6968

• VENDE-SE Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar

quente, Desembaçador, Insulfilm, Roda
de Liga Leve. 'preço pra fechar negócio:
R$ 9.000,00 à vista. Tr.: Alexandre pelo
fone 9137-9304 (após 18h)

• Vende - se Corsa Classic sectan, 2010
com 18 000 km, prata, R$ 10.000,00
mais prestações (particular, não
precisa transferir)"3273-7644 /8812-
7170/ 7813-4785.

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98

4 portas cor verde perolizado, Ar
condicionado, travas elétricas, alarme,
chave geral, cd com pVD totalmente

revisado. R$ 13.000,00 somente .

venda. Tr: 8313-6088.

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4 2008,
Prata, top de linha, rodas de liga, som
e outros acessórios. R$ 24.800,00.
Contato: 9102-9162 ou 3370-1155
com Rafael

• Celta Spirit 20114 Portas completo
R$ 22.990,00, metálico, estado de

zero, 60 x R$ 640,00, ou entrada

em até 10 x sem juros no cartão de

crédito, víablllzarnostroca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Celta LS 2012, metálico, estado de

zero + 60 1< de 555,00, ou entrada
em até 10 x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone: 3032-1400.

• Vende-se Montana Sport 2007 R$
27.500,00 Tr: 91577525 Neto

• Vendo ou troco Montana Made Off

roud, 1.8 prata, ano 2005, completa,
rodas 17.Tr: 3276-0826 ou 9973-5960.

• Vendo um Opala 1982,4 cilindros,
vermelho, com dir. Hidráulica, ar
quente. R$ 10.000,00. Kit GNV não

instalado mas vai de brinde. Tr: 8408-

8384

• Vendo um Corsa Wind, ano 99,
vermelho, 4 p. revisões de R$ 1900,00
reais, 4 pneus novos. R$ 11500,00
sem troca. Tr: 3371-1634

• Vendo um Astra sedan 2000,
prata, completo, ótimo estado de

conservação, 4 pneus novos. R$
17.500,00. Tr: 9,114-4135 c/ Maicon

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro

particular com km baixa. R$ 8500,00.
Tr: 3397-2050.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro
ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$
15.500,00. 3371-1634.

• Vende +S e Peugeot 2007, xr Sport 1.4
completo 2009/2010 R$ 26.990,00. Tr:
9966-4909.

• Vende - se um Peugeot 206, ano 2003
completo, 2 portas, manual, chave
reserva, bem conservado. R$ 15.900,00.
Tr: 3275-3538/9931-9410.

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano

2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção hid, Vidros
elétricos,Volante com regulagern de
altura,Controle som no volante, IPVA

pago.Sem troca. R$ 16.000,00. Tr:

8410-0000 Fabio.

• Vendo Renault Laguna 2000/2001
Completo. Valor R$ 14.000,00. Fone 47-
9975-2864

• Vendo Renault 2006, 1.6 prívllége sedam
- air bag, som ... Etc.(carro particular, baixa
km) R$ 20.000,00. Tr: 3397-2050

• Vende - se Gol g3, 1.0, 8v, básico,
branco, ano 2001. Em ótimo estado

de conservação, 4 pneus nqvos.R$
12.000,00. Tr: 8452-0178

• Vende se Gol, g3, completo, prata, ótimo
estado de conservação. R$ 16.500,00.
Tr: 3370-7994/9916-9619

• Vendo novo Gol g5 total flex 2012, 4
p, completo, R$ 27.990,00. Zero de
entrada, 60 x R$ 775,00

• vendo gol cl ano 92 1.6. Azul. R$
5000,00. Tr: 9213--2502! 9644-2125

• Vendo novo Gol g5 total flex, 2011, 4p,
completo, R$ 25.990,00 zero de entrada
+ 60 x R$ 720,00 ou entrada em ate 10
x no cartão de credito, viabillzarnos troca,
metálico, IPVA pago 2012. Tr: 3032-
1400.

• Vende-se Fax 1.6 4P preto completo, ano
2004/2005 os itens são originais de

,

fábrica. Carro bem conservado. Valor: R$
24.900., Fone: 91?25331/ 32761265
Thiago

.- Vende -se Voyage 2010 completo. R$
28.000,00. Tr: 3276-0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$
10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende - se G3 1.0 completo, com ar

cond, direção e air bag duplo, 4 portas,
branco. R$ 9000,00 mais prestações,
particular (não precisa transferir) Tr:
3273-7644/88127170/7813-4785.

• Vende -se saveiro super surf

2004/2004 G3 prata completa em ótimo

estado, 2 o dono, 24.500.00 Geferson
9104-0938

• Vende-se Parati 1.8,L ano 95, 3 dono,
ótimo estado de conservação, gasolina,
farol de milha, trava Multlock.R$
11.500,00 quitada. Tr: 9151-2805.

• Vendo Gol 92 a álcool, motor CHT, todo

original, único dono. R$ 7.500,00. Tr:
8856-7660/ 3276-0264

• Vendo um gol ano e modelo 2006, 1.0
com ar cond, trava e alarme, 4 portas. R$
21.000,00. Tr: 9921-9163.

�

• VOYAGE 1.6 TOTAL FLEX COMPLETO +

AIR BAG + ABS 2012, R$ 34.400,00,
entrada em até 10 x sem juros no cartão

de crédito + 60 x fixas, viabilizamos troca,
metálico, estado de zero, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.

• NOVA SAVEIRO 1.6 C/AR 2011, R$
.

27.990,00, metálico, estado de zero,
_ entrada + 60 x R$ 775,00 ou entrada em

até 10 x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400

• Vectra Elegance 2011, completo, R$
42.830,00, metálico, estado de zero,

entrada em ate 10 x sem juros no cartão

de credito, 60 parcelas fixas, viabilizamos
troca, IPVA 2012 pago. Tr: 3032-1400

• KOMBI STD 1.4 2010 R$ 28.990,00,
zero de entrada + ,60 x R$ 798,00 ou

entrada em até 10 x sem juros no cartão
de crédito, víabillzarnos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Novo uno vivace 20114 portas completo,
R$ 24.990,00, zero de entrada + 60 x

R$ 695,00 ou entrada + 24 x na taxa
de 0,99%, viabilizamos troca, metálico,
estado de zero, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400.

• Novo Uno Vivance, 2012, 4p, completo.
R$ 25.990,00, zero de entrada + 60 R$
720,00 ou entrada + 24 x taxa de 0,99
%, viabilizamos troca, metálico, estado
de zero, IPVA 2012 totalmente pago. Tr:
3032-1400.

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e
modelo 2002 fire, vidro elétrico na frente,
limpador trazeiro. R$ 11.500,00. Tr: 9114-
3374 com André ou 9243-8500 Néia.

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa
abaixo da FIPE. Tr.: 9992-4000

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$ 3000,00. ,

Tr: 3276-0850.

• Fiat Strada 2007 fire flex R$21.200,00.
, Tel: 3373-4131

• Vendo sem troca Pálio 2006 flex 1.8 hlx,
completo com computador de bordo 4 p ,

branco, por R$ 20.500,00 (tabela FIPE R$
23,500) Tr 3371-1634.

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvulas,
roda 16, original, preto, comp. R$ valor a
combinar. Tr:3371-0134/ 9931-6391 (oi)

• Vende - se Idea Adventure 1.8/Flex -

2007-Cornpleto- vermelho. R$ 29.000,00.
Tr: 8836-3982

• Stilo Schumacher 2005, com SKY

window, vermelho, complete, roda 17,
piloto automatic, computador de bordo,
banco de couro, ar digital, sensor de

estacionamento, retrovisor elétrico, carro
de destaque. R$ 37.000,00. Aceito carro
de entrada até R$ 8.000,00. Tr: 9103-077

• PalioWeekend 2001, motor 1.0 16 V. com

ar cond e direção hidr. e trio elétrico. Tr:
9632-5528. R$ 12.500,00.

• Fiorino 1.3 ano 2006 no GNV. R$
9000,00 + 26 parcelas de R$ 533,00. Tr:
9988-6649.

MOTOCICLETA
• Vendo Yamaha XT 600, ano 2004, azul.
Em ótimo estado com manual e chave

reserva. R$ 12.500,00. Tr: 9926-1717

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr: 3370-1161

• Moto xr 200 branca ano 99 modelo 2000,
Ed rua ou trilha documentação em dia,
ótimo estado de conservação R$ 5000,00
Tr: 8452-0178. Com Marcos.

• Vendo moto suzuki bandite 1250, ano
2011.cor prata com apenas 4000

kilometros R$ 28.000,00. Tr: 9136-0049.

• Moto Honda vb 300r 2010 com 3800

km originallPVA 2012/2013 'pago. Moto
estado nova, sem troca R$ 9800,00. Tr:
47 9138-9592 c/ Rodrigo.

• Vende-se uma moto Yamaha Lander

250 ano modelo 2007, cor azul, em bom

estado de conservação, com baú lateral

e traseiro. Documentação em dia. Tratar

9132-6160 ou 8859-9378 após 18 horas.

• MOTO TRAXX, JH125L, 2007/2007, Cor
Vermelha, Placa Final 4, ODM 02545.

Avista R$ 3.990. - Fone (47) 3379.1342-
Ivo ou Joatan (Estuda Proposta

• Vende-se moto Prima Kasinski 150 '

2011, emplacada até 2013, preta. Valor
R$ 5.300,00, interessados falar com
Cristiano 9653-7897.

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul,
R$ 8.500,00. Tr: 3370-1161.

• Ford/KA GL - Ano 2000, Branco,
gasolina, roda de liga leve e tapete
de alumínio. Lic. 2012 pago.
R$11.500,00. Fone: 9126-9853

• Vendo Ford Focus 1.6, 2004 sedam,
completo. R$ 21.900,00. Tr: 3372-
0665/ 3372-0028.

• ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX

2012, COMPLETA R$ 46.990,00,
estado de zero, entrada em até 10 x

sem juros no cartão de crédito + 60

x fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

SEU

PERFlLCOM FOTO·PARACAX. POSTAL 4582-

CEP 89052-970-BNU ou VIA EMAlL

ALOCUPloo@BOL.COM.BR lJGUE (47�035-
7001/9104-7008 ATÉ 22H. HÁ MAI,S
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• FIESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO

2012, R$ 25.990,00, metálico,
estado de zero, 60 x de R$ 720,00,
ou entrada em até 10 x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca,
IPVA 2012 totalmente pago.Fone
3032-1400.

• FI ESTA SEDAN 1.64 PORTAS

COMPLETO 2012, R$ 30.990,00,
estado de zero, entrada em até 10 x R$
850,00 sem juros no cartão de crédito,
60 x fixas viabilizamos troca, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono.

R$ valor a combinar. Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor

novo, IPVA pago. R$ 8500,00. Tr:

3370-6910/ 8816-4437.:

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex
2009,com ar condicionado, totalmente
revisado e emplacado. R$ 21.000,00.
Tr: 9936-0243.

• REPASSE Ford Fiesta 2006 4 portas R$
16.500,00 fino 100%. Tel: 3373-4131

• Eco Sport 2009, completa com 20 mil

kl rodados. R$ 9121-8633

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0

eletrônico, 2008, completa (air bag, abs,
santo Antônio, estribos capota marítima,
protetor de caçamba, trava elétrica no

tampão traseiro e demais opcionais da
Limited. Estudo troca veículo de menor

valor. R$ 60.000,00. Tr: 47 9138-9592.

• Vendo F 4000, ano 75, bem
conservada. R$ 20.000,00. Tr: 8856-
7660 / 3276-0264 a noite.

• Vendo Honda Civic 2010, Ixl, banco de

couro, único dono. R$ 53.000,00. Tr:
8402-5923.

• Vendo Trailer Turiscar Eldorado, ano 86,
R$ 9.000,00. Tr: 3371-1634

• Vendo capota de fibra para Ford Curie

modelo alta, (1,40 m altura interior). Semi
- nova. R$ 1500,00. Tr: 8422-1926.

• Vendo som automotivo, sub Pioneer 12

polegadas 160 rms, caixa dutada, 4 69

inorr, módulo Boss 1600 wats + fiação. R$
500,00. Tr: 8422-1926.

• Vende - se Jogo de molas cortadas para
Gol Gl, G2, G3 ou G4 Fica na altura de 2

dedos do pára-lama. Valor: R$ 80,00. Tr:
9943-4172

• Vendo Carreta Random ,LS Graneleira

2002, trucada. Com pneus em ótimo

estado. R$ 45.000,00. Tr: 3276-0264 a

noite / 8856-7660.

• Vendo uma caixa dutada com 2 Subs

Bravox 400 RMS mais 2 par de meia nove

PYONERR 850RMS, tudo novo por R$
800.00. Tr: 47 3376-4050 com Nilmar.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00.
Tr: 3370-0719/9953-3878

• Vendo um Jipe ano 65, 6 cilindros, 3 dono
toda original, na cor azul, restaurado.
ótimo estado de conservação. Tr: 3375-
2136. R$ 20.000,00

• Vendo um Hyundai 130 cor prata, ano
2011, completo, com cambio automático

e ar digital, 8 air bago Tr: 9609-1179.

• Vende-se Santana 2001, 2.0, 4 portas,
completo (vidro elétrico, direção, ar e
alarme) em ótimo estado de conservação.
Valor: R$ 16.500,00. Tr: 9973 1420

• Vendo Caminhão 608, baú. Aceito
propostas. Tr: 9213-2502/9644-2125.

• PARATI CL 1.8 MI, 97/97, Cor Cinza, Placa
final 5. Avista R$ 12.000.00 ou entrada

R$ 4.000+assumir o financiamento. Fone

(47) 3379.1342 - Ivo ou Joatan (Estuda
Proposta)

• Vendo um Fusca branco, 1500 c, ano

1972, reformado, esta impecável. Tr:
3372-3234 ou 9946-9866.

• VENDO! Fusca ano 1972, totalmente

restaurado, na cor beje, bancos de couro,
1.500 cilidradas. Valor a combinar,
interessados Inbox, falar com Juvenal pelo
fone 3372-3234 ou 9946-9866

• Vendo Ranger 2006, prata, diesel,
completa.R$ 56.000,00. Tr: 3376-4611
ou 9277-0356 com Almir.

• Vendo Corolla, 2004/2005 - preto,
completo. Com sensor de estacionamento

dianteiro e traseiro. Fechamento

automático dos vidros, licenciado. R$
29.000,00.479937-0655 - com Elizabete

-

REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT
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STRASBOURG

LINHA 207 1.4 HB
Versões a partir de'

R$
à vista

AR, DIREÇÃO
VIDROS E TRAVAS

LINHA DE
UTILITÁRIOS
SOLUÇÕES DO TAMANHO
DA SUA EMPRESA

408 Allure
CÂMBIO AUTOMÁTICO
Versões a partir de

R$
à visto

HOGGAR'
X-UNE 1.4 FLEX
SÓLIDA com

ASTRASBOURG OFERECE: DIREÇÃO UVRE PEUGEOT. UM PROGRAMA

QUE PERMITE DESCONTOS DIFERENCIADOS PARA PESSOAS COM

NECESStOAOES·EspeCtAlS.A�M DE DeSCONTOS, OS PORTADORES DE

DEFICI�ClA CONTAM CÓM ATENDIMENTO ESPECIAUZAOO E

ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO OOS PROCESSOS OE HABIUTAÇÃO E

ISENÇÕES DE IP' e ICMS.

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinaldo Rou, 414

Blumenau (47) 3331-4500
Brusque(47) 3355-4500
Caçador (49) 3561-3400

Chapecó(49) 3361-1500
Itajaí (47) 3344-7000
Rio do Sul (47) 3522-0686

'g
www..strasbourg ..com ..br

Faça revisões em seu veículo regularmente.
_.

De segundo à sexta) dos 8h às 18h30. Sábados, dos 9h às 13h. MOTION & EMOTION

.'

Será concedido um bônus equivalente ao valor do IPI vigente no ato da compra. Valor promocional a partir de RS 29.996,00, com desconto já incluso de RS 1.412,00, referente ao bônus para o Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 2011/2012. Simulação de Crédito Direto ao Consumidor

pelo Banco Peugeot para o veículo acima: entrada de RS 14.995,00 (50%) à vista mais 4B parcelas mensais fixas de RS 426,B2, com vencimento da 1° parcela para 30dias. Taxa dejuros de 0,89% o.rn. e 11,2186% 0.0., a Custo Efetivo Total de 1,35% a.m. e 17,48% 0.0., com 10 F de 1,5% 0.0. para Pessoa Física. Valor

total do veículo a prazo de RS 35.482,36. Sujeito a aprovação de crédito. Alguns itens são de série. da versão XRS porto 1 ano de garantia nos termos dos respectivos manuais. Será concedido um bônus equivalente ao valor do IPI vigente no ato da compra. Valor promocional a partir de RS 58.500,00, com desconto já

incluso de RS 1.982,00, referente ao bônus para o Peugeot 408 Allure, cômbio automático, pintura sólida, ano/modelo 2011/2012. Simulação de Crédito Direto ao Consumidor pelo Banco Peugeot para o veículo acima: entrada de RS 35.100,00 (60%) à vista mais 12 parcelas mensais fixas de RS 2.089,97, com vencimento

da 1° parcela para 30dias. Taxa de juros de 0% o.rn. e 0% 0.0., a Custo Efetivo Total de 1,08% o.rn. e 13,78% 0.0., com 10 F de 1,5% 0.0. para Pessoa Física. Valor total do veículo a prazo de RS 60.179,64. Sujeito a aprovação de crédito. Alguns itens são de série da versão Feline. Novo Peugeot 308 Active, ar, direção,

vidros e travas elétricas, ano/modelo 12/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 50.200,00 com frete incluso e IPI reduzido, 02 unidades no estoque, para taxa de 0,99% o.rn. com 50% de entrada e saldo em até 36 vezes. Hoggar para opção de taxa de 0,49% a:m. nas versães XR, XR Pack e Escapade

oté ano/modelo.: 11/12 com 30% de entrada e saldo em até 42 vezes. Peugeot RCZ, encante-se mais informaçães sobre preço na sua concessionária Strasbourg. Peugeot 508, venha conhecer o mais novo lançamento da marca e outras informaçães. Peugeot 3008, venha conhecer. Eleito pela 4 Rodas como o melhor

Crossover do Brasil. Conheça tambémo Programa Direção Livre e nossa linha de utilitários. Consulte os preços das revisões com preço fixo para toda a linha Peugeot. Estoque Nacional: Peugeot207 HB XR l.4L Flex, 3 portas, pintura sólida: 30 unidades; Peugeot 408Allure: 15 unidades e Peugeot 408 Feline: 15 unidodes.

Peugeot 3008 12/12: 03 unidades. Prazo da promoção, para pedidos firmes fechados, de 4/7 a 30/8/2012 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. **3 anos de garantia para o Peugeot 408 nos termos dos respectivos manuais. Consulte os preços das revisões. Para mais informações,
acesse www.peugeot.com.br. Bcnco Peugeot - Ouvidoria: 0800 771 9090; SAC: 0800 771 5575 e acesso para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 1772. Consumo de combustível (quilometragem por litro) para o Peugeot 207 HB e 5D : 6,8 km/l (álcool) e 10,6 km/l (gasolina) em ciclo urbano (cidade)

e 8,7 km/l (álcool) e 13,7 km/l (gasolina) em ciclo rodoviário (estrada). 3008: 8,8km/l (gosolina) em ciclo urbano (cidade) e 11,1 km/l (gasolina) em ciclo rodoviário (estrada). Valores para referência medidos em condições padrão de laboratório, s�gundo a norma NBR-7024.

1
1

os Corporativas
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308
Versões o partir de

R$
à visto
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA,l1 DE JULHO DE 2012 I NEGÓCIOSI 5

• •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2012

A produção de motocicletas

caiu 10,3% no 1° semestre

de 2012, comparando
ao mesmo período do

ano passado, informou a

Associação Brasileira dos

Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas e

Bicicletas (Abraciclo), nesta

terça-feira (10), em São Paulo.

De acordo com a entidade,
de janeiro a junho de 2012

foram produzidas 967.901
motocicletas no país, frente a

1.078.761 unidades no mesmo

período do ano anterior.

"O grande problema é a restrição
ao crédito. Somente 20% das

fichas tem sido aprovadas
pelas financiadoras", disse
José Eduardo Gonçalves,
diretor executivo da Abraciclo.

Atualmente, cerca de 45%

,
das vendas de motocicletas

são feitas por meio de

parcelamentos. Dé maio para

junho de 2012, a retração foi
de 17,9%, com 171.739 em

maio e 140.920 em junho. Em

relação a junho de 2011, o
mês teve queda de 13,6%, já
que em no período a produção
chegou a 163.177 unidades.

Para tentar impulsionar as
vendas e alavancar a produção,
a entidade busca aumentar o

número de fichas aprovadas.
"Estamos atuando junto aos

bancos privados e redes de

distribuição para melhorar as

condições de aprovações dos
financiamentos. Muitas vezes

a recusa é desencadeada por

alguns erros simples, como o

não preenchimento de alguns
dados", afirmou Marcos

o

Fermanian, presidente da

Abraciclo.

Projeção revista e vendas
em queda

A projeção para o ano que era

de crescimento de produção e

vendas de 5% foi revista pela
Abraciclo. "Estamos esperando
retração de 10% a 15%",
explicou Gonçalves. Seguindo
a produção, as vendas do
acumulado do 1° semestre

registraram queda de 13,2%,

alcançando 897.252 unídades

em 2Q12, frente a 1.033.443

no mesmo período do ano

anterior. De maio para junho,
a retração foi de 8,2% e a

comparação anual com junho
do ano passado também foi

negativa, caindo 13,6%.

r

I
EVENBATER REC

Comprado em 1936

pela família Krieger, o
Mercedes-Benz 540

K Special Roadster,
classificado como ultra

raro, pode se tornar o

automóvel da marca mais

caro já vendido em leilões.

Isso é o que espera a

companhia Gooding &

Company, que realizará o

evento nos próximos dias
18 e 19 de agosto, em

Pebble Beach, Califórnia,
nos Estados Unidos.

"Este é o mais excitante

Mercedes pré-guerra que

eujá vi", disse David
.

Gooding, presidente da

empresa.

"Sua condição e história

o deixa superior que
qualquer outro",
acrescentou. Além de

se tornar o Mercedes

mais caro já vendido

em uma ação como

esta, o carro pode bater

também o recorde de
entre os carros de todas

as marcas, superando a

Ferrari 250 Testa Rossa

1957, arrematada por

US$ 16,4 milhões. "Se
,.,

esta Mercedes superar

este número, isto não

me surpreenderá", disse

Gooding, de acordo com

o jornal "The New York

Times".

Durante a 2a Guerra Mundial,
o modelo foi enviado para a

Suíça pela baronesa Gisela

von Krieger, para proteger o

veículo enquanto a família

fugia do Terceiro Reich, já
que recusavam a aceitar

as ordens de H itler. Após
o fim da guerra, Gisela e o

irmão Henning se mudaram

para Nova York, nQS
.

Estados Unidos, e levaram

o automóvel com eles.

o carro foi enviado para

Greenwich, onde ficou

escond ido até a morte

da baronesa, em 1989,

após retornar à Suíça. O

Roadster foi vendido ao

atual proprietário que

cuidou do carro até agora.

DIVULGAÇÃO
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Corsa Classic 1.0

City Ex11.5 ATJetta 2.5 Triptronic 18.800,00
50.500,00.

2006 - Prata - Gasolina - 72.000 Km - Aquecimento, Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas, Alarme, CO Player. 54.000,00

2008 - Preto - Gasolina - 58.000 Km - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos,
Oesembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos
em Couro, Cd Player, Computador de Bordo, Piloto Automático, Câmbio
Automático, FreiosAbs, Air Bag Duplo, Teto Solgr.

Fiesta Hatch
Personalite 1.0 2010 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,

Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina" Cd Player, Piloto Automático, Câmbio Automático,
Freios Abs, Aír Bag Duplo, Bancos em Couro, Computadorde Bordo.19.500,00

,
-,

2005 - Bege - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro,

PÓS-GRADUAÇÃO SENAC 2012
GeTenciamento de Projetos
Segurança da Infonnação
Controladoria e Gestão Tributária

Oovemança deT'ecnologia da Informação

Paramais informações ac�ssewww.sé.senac.bT

207 Escapade 1.6

59.200,00
New Civic lx11.8 AT

32.000,00
2008 - Preto - Gasolina - 69.000 Km - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos,
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Bancos em Couro, CD,

Player, Câmbio Automático, Piloto Automático, Freios ABS, Air Bag Duplo.

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Faróis
de Neblina, Rodas de Liga-leve.

201'1 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios
ABS, Air Bag Duplo, Piloto Automático,

Carros Nacionais e Importados I Mau ro I
Rua Angelo Schiochet, 80 Centro

• .' , i 473275.1132 Fax: 47 3275.1132

Novos e Semi-novos Revisados ........., Jaraguá do Sul SC

Sentra S Aut. 2.0

38.900,00

__. -

LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$ 100,,00 mensal.
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Agências de [araguá
do Sul estão com

abastecimento de
cédulas reduzido
desde segunda-feira

JARAGUÁ DO SUL
............ . ,., .

SamiraHahn

A dificuldade para sacar di
.t1nheiro nos caixas eletrônicos
continua em Iaraguá do Sul. On
tem, o reflexo do 110 dia de greve
dos funcionários de transporte
de valores obrigou as pessoas
que foram em alguns bancos de
Iaraguã do Sul a enfrentar filas

para sacar dinheiro e sem conse

guir quantia necessária, Devido
a escassez de cédula para abas
tecer os equipamentos, alguns
bancos limitaram o valor da reti
rada para não deixar de atender
os clientes.

O movimento intenso nos

bancos, ontem, exigiu paciên
cia. As instituições estavam lo
tadas e com uma grande procura
em todos os serviços eletrônicos.

No Banco do Brasil e na Caixa
Econômica Federal a situação foi
mais complicada. As agências li
mitaram o valor de saques para,
no máximo, R$ 300 e R$ 500. Já
no Bradesco, Itaú e Santander,
clientes conseguiram sacar valo
res mais altos no mesmo dia.

Greve ainda
emne

fi

CI
....

ao

A falta de dinheiro começou
depois do inicio da greve no se

tor de transporte de valores, dia
2 de julho. Segundo o presidente
do Sindicato dosVigilantes de Ia
raguá do Sul, Ademir Edson Fer

nandes, a paralisação deve conti
nuar. No final da tarde de ontem
houve uma reunião em Florianó

polis entre os grevistas e as em

presas. A categoria patronal quer
dar apenas 4% de reajuste sala
rial. A classe trabalhadora pede
10%. Havia uma possibilidade de
acerto entre as duas parte, mas,
por causa de novas análises dos

pedidos, uma nova reunião será
realizada amanhã.
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Alunos pedemmelhorias
na sessão do Legislativo

i h i

Bancos variam os

limites de saque

Ontem à noite, alunos do
terceiro ano do ensino médio de

Jaraguá do Sul apresentaram 71

reivindicações aos vereadores da
Câmara. Transporte coletivo, pre
servação do Ginásio Arthur Mül

ler, policiamento e mobilidade
urbana foram alguns dos temas

em comum indicados pelos alu
nos das escolas Alberto Bauer e
Vitor Meirelles, Julius Karsten e

Instituto Educacional Jangada e

Colégio Evangélico Jaraguá.
Em palestras realizadas em

junho � julho deste ano, os estu
dantespuderam sugerirmelho
rias para a comunidade onde
vivem. Os alunos do Alberto
Bauer chegaram a sugerir uma
moção pedindo a construção
da ponte ligando os bairros
Rau e Amizade. Além disso,
todos os estudantes demons
traram também preocupação
com o serviço público de saú

de, lazer e projetos culturais e

demeio ambiente.
I� gente pediu campanhas

de conscientização sobre o des
tino correto do lixo", disse a re-

presentante do Jangada, Paula
Luísa Pereira, de 17 anos. Para

ela, o maior benefício do pro
jeto foi a mudança na maneira
como enxergavam o trabalho
dos legisladores. "Agora nosso

entendimento melhorou mui
to. Muitos alunos achavam que
eles (vereadores) só ficavam lá
e não faziam o que prometiam",
comentou.

Percebendo a mesma mu

dança, a estudante doVitorMei
relles, Aline Fernanda Caetano

Marques, 17 anos, disse: "Antes
achávamos que eles eram como

prefeitos, mandantes. Mas ago
ra vimos que eles fiscalizam o

dinheiro público".
Os vereadores aprovaram as

71 indicações, as quais serão en
caminhadas para o Executivo.

Após a sessão, os
documentados serão
documentados e

encaminhados como

indicações para o

Executivo.

FABIO MOREIRA

INDICAÇÕES
Nasessáo
da Câmara
de ontem,

Paula Pereira

representou
o colégio
Jangada

Principais reivin caçt;es
Propostas serão encaminhadas à Prefeitura

Colégio Evangélico Jaraguá
• Exigir, mediante fiscalização, o
cumprimento da LeiMunicipal
que estabelece como obrigação
dos munícipes, a construção e

manutenção das calçadas.
• Realizar estudos para providenciar
a implantação de ciclofaixas em
toda área central do município.

Escola de Ensino
Médio Alberto Bauer

• Encaminhamento de uma Moção
de Apelo à prefeitura para construir
uma ponte ligando os bairros
Amizade e Rau.

.

• Contratação de mais médicos para
o atendimento no posto de saúde
do bairro Amizade.

Instituto
Educacional Jangada

• Reforçar a segurança nas
imediações do terminal urbano e

intensificar o policiamento nas ruas

. o município.
ealizar estudos para resolver

os problemas causados pelo
trânsito perto da empresaMalwee,
principalmente nos horários de
entrada e saída dos funcionários.

Escola de Educação
Básica Julius Karsten

•Viabilizar estudos para diminuir
o valor das tarifas do transporte
público coletivo e acabar com a

monopolização deste serviço em

nosso município.
• Providências para aumentar o

policiamento nos bairros Rau, Água
Verde, Três Rios do Sul e Estrada

Nova, solicitando aos policiais uma
abordagem menos agressiva aos

munícipes.

Escola de Ensino
Médio Vitor Meirelles

• Estudos para viabilizar o aumento
do número de vagas no Centro de

Educação Infantil no bairro Três
Rios do Norte.

• Realizar ações para o controle de
animais abandonados nas ruas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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N Campeonat atarinen e

[uventus quer os três pontos
Fora de casa e contra

um adversário direto
ao acesso, tricolor
busca o primeiro
triunfo na Segundona

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus volta a campo
hoje, às 20h30, para en

frentar o Concórdia. A partida
acontece no estádio Domingo
Machado de Lima, no meio
oeste catarinense. O tricolor
vem de um empate com o

Atlético Tubarão, enquanto o

'Galo' bateu o Porto pela conta
gemmínima.

Na ocasião, o técnico Pingo
e os atletas do elenco estiveram
em União da Vitória acompa
nhando a partida. "É uma equi
pe forte, com jogadores acostu
mados a disputar a Segundona.
São atletas altos e precisamos
ter cuidado nas bolas paradas",
analisa o treinador.

Por este motivo, Pingo pre
vê um jogo difícil, mas acredi
ta que o grupo está preparado
para retornar com um bom re-

IRIANE PORTO/AVANTE!

CHANCE Jovem Alan (ao centro) pode ser a novidade na equipe de Pingo

sultado. "Aquela ansiedade da
estréia já saiu e o grupo certa

mente estará mais tranquilo".
A equipe que entra em

campo será praticamente a

mesma da estreia. As dúvidas
são o volante Anderson Pedra
e o meia Remerson. O pri
meiro sentiu um desconforto
muscular e o segundo retorna

de lesão. O zagueiro Peixoto,
que ficou 40 dias no depar
tamento niédico, pode pintar
como opção no banco.

Assim, a provável escalação
juventina conta com Wander
son: Paulinho, Charles, Alemão
eGoiano; Gregori, Pedra (Alan),
Souza e Max (Remerson); Giso
e Thiago Henríque.

HENRIQUE PORTO /AVANTE!

O Concórdia, que disputa
simultaneamente o Campe
onato Brasileiro da Série D,
poupou os titulares no fim
de semana, no empate por 2
a 2 com o Marília. "Um sinal
de que eles respeitam a nossa

equipe e sabem a importân
cia da partida de logo mais",
conclui Pingo.

IaraguáBreakers se reforça
com dois americanos

A cada semana que passa o

Jaraguá Breakers mostra que
não estará para brincadeira
no Torneio Touchdown, um

campeonato brasileiro de fu
tebol americano. Com a parti
cipação de 18 equipes, patro
cínio de grandes empresas e

transmissão dos jogos em TV

fechada, a competição reflete o

crescente interesse pela moda
lidade no país.

'

E para fazer bonito em sua

terceira participação, os 'Que
bradares' acabam de anunciar
a contratação de dois atletas
estadunidenses. Um deles é o

'línebacker' Phil Breidal, de 24

anos, que chega em Iaraguá do
Sul nesta sexta-feira. O outro,
também defensor, não teve seu

nome divulgado e chega no fim
deste mês.

FORTALECIDO Com uma série de eontrataeões,
os 'Quebradores' querem brilhar no Brasileiro

. "Com essas contratações,
acredito que o time entra de vez
na briga pelo título do Torneio
Touchdown", comenta o trei
nador Dennis Prants. A apre
sentação oficial dos atletas e do
novo uniforme da equipe será
realizada no dia 19, na sede do

patrocinador Casa das Piscinas,
que viabilizou a chegada desses
e de outros atletas.

Os Breakers disputam a

Conferência BillWalsh, ao lado
de ABC Corsários (adversário
da estreia no dia 28, às 14h, em

,

Mauá/SP), Porto Alegre BulIs,
Santos Tsunami, Timbó Rex e

Vasco da Gama Patriotas. A es

treia em casa será no dia 19 de

agosto, às 14h, contra o Santos
Tsunami. A partida será reali
zada no estádio Eurico Duwe,
campo do Cruz de Malta.

www.ocorreiodopovo.com.br

Ciclismo

Muller segue
na ponta

O ciclista jaraguaense Guilher
me Muller, da equipe Rogério
Muller Personal & Pilates,
conquistou mais um pódio no
Campeonato Catarinense Juve
nil. Foi na 8a etapa, disputada
em P-enha, no sábado. Muller
terminou em terceiro lugar,
aumentando a diferença em re

lação ao segundo colocado no
ranking, o brusquense Eduardo
Franco, que foi quarto.

Interbairros

Inscrições
atéodia23

Prossegue até dia 23 o período
de inscrições para a 4a Copa
Interbairros de Futebol (Troféu
RBN). A ficha está disponível
no endereço fmejaraguadosul.
com.br, devendo ser preenchi
da e enviada para eventosl@

fmejaraguadosul.com.br. Po
dem participar atletas a partir
dos 17 anos, que residam em

um dos 40 bairros de Iaraguã
do Sul.

Taekwondo

Garoto Brayan
se destaca

O jaraguaense Brayan Gabriel
Treutler Bley, de apenas 11

anos, está se tornando uma

promessa da modalidade
olímpica taekwondo. Repre
sentando o Insituto Mestre
Allan (IMA), conquistou a me

dalha de prata no Campeonato
Brasileiro Infantil, disputado
no fim de semana em Goiânia/
GO. Brayan venceu três, das
quatro lutas que disputou.

Juventus
.

Molequinhos
na final

A equipe juvenil (subI7) do
Juventus é finalista do Cam

peonato Catarinense. Na noite
de segunda, os 'Molequínhos'
empataram em 1 a 1 com o

Guarani, em Palhoça. Luciano
Juniormarcou de cabeça para
o tricolor, que havia vencido o

jogo de ida da semifinal por 2
a 1 e avançou. O adversário da
decisão sai do confronto entre

Concórdia e Atlético Tubarão.
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Júri popular
Três pegaram penas
de 17 a 18 anos

Jovens assassinaram brutalmenteWanderley
Bezerra em 2011, perto de casa noturna

,ARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Na tarde de ontem, no Fórum
de Jaraguá do Sul, urn júri

popular declarou culpados os três
acusados pela morte de Wander

leyBezerra, 37 anos. Iaverson Cus
tódio Pires da Silva, 20, Jean Hezk
ler,21, eAlisson FilipiakVargas, 18,
foram presos em flagrante, logo
após cometerem o crime na ma

drugada de 29 de outubro de 2011.
Eles foram responsabilizados por
homicídio triplamente qualifica
do, pois não deram chances de de
fesa à vítima. O motivo era fútil e a

agressão teve atos de crueldade.
Silva confessou que agrediu

Bezerra com golpes de sarrafo,
e teve a pena estipulada em 17
anos de prisão. Hezkler vai curn-

prir pena de 17 anos e seis meses
de reclusão. Vargas teve a pena
estipulada em 18 anos - a partici
pação dele nurn motim ocorrido
no presídio pesou para o aurnento
do tempo. O advogado de defesa
Lodemar Resner vai estudar no
vamente o caso e pretende entrar
com urn recurso para diminuir a

pena dos acusados. "Eles ainda
são muito novos, não tinham an

tecedentes criminais".

Dia do crime

Era urn sábado. Bezerra estava

próximo a 'urna casa noturna, às

margens da BR-280, noÁguaVer
de, e teria feito uma piada a um

dos três rapazes. Isso teria sido o

que desencadeou a briga entre os
quatro. O laudo comprovou que a

causa damorte foram os golpes de
sarrafo, socos e pontapés.

Bezerra morava em Jaraguá
do Sul desde 2006, quando veio
de Matelândia, no Paraná, com o

irmão Aparecido dos Santos Be
zerra. A irmã mais nova, Rosane

Bezerra, 36 anos, foi a primeira a

chegar a cidade, tentando urna

vida melhor. "Ele morou comigo
nos primeiros anos, só urn ano an
tes ele tinha semudado para urna
casa atrás da retífica onde traba
lhava", contou.

Outra irmã Clovelice dos San
tos- Bezerra, 39, mora em Curitiba,
mas quis assistir ao julgamento.
No início do ano, quando houve
a primeira audiência, ela chegou
a cortar e vender os cabelos, ga
rantindo R$ 250 para ajudar nas'
despesas da viagem. "Depois.
disso, fiquei muito abalada,
precisei me afastar no serviço
no hospital e estou tomando
remédios para aguentar essa

desgraça", falou emocionada.
FABIO MOREIRA

Condenados

Réus voltam ao presídio
Os três assassinos pare

ciam estar à vontade durante
o julgamento ontem à tarde,
mesmo estando com os pés
e as mãos algemados. Eles
brincavam entre si e lança
vam olhares à família e aos

amigos presentes, enquanto
esperavam pela decisão do

júri, que pediu a condenação
dos réus.

Silva confessou que agre
diu Bezerra. A mãe dele, Sirlei
Pires, veio de Matinhos, no

Paraná, para ver o júri popu
lar. "Estou triste, pois não foi
isso que ensinei. Agora ele vai

aprender a nunca mais aceitar
provocação", falou.

Após a condenação, os três
voltaram ao Presídio de Iara
guá do Sul.

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

facebook,.com/ocorreiodopovo

""� MARISOL S.A.
,.,. CNPJ/MF na 84.429.752/0001-62

M a r I 5 o L Rua Bernardo Dornbusch, 1300 - Vila Lalau - 89256-901 - Jaraguá do Sul, SC
FATO RELEVANTE

A Marisol S.A. ("Marisol" ou "Companhia") informa que em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada nesta data, conforme disposto no item 5.2. do Edital da Oferta Pública de Aquisição de Ações
Ordinárias e Preferenciais de Emissão da Marisol, publicado em 4 de maio de 2012 ("OPA" e "Edital", res
pectivamente), e no parágrafo 50 do Artigo 40 da Lei na 6.404/76, foi aprovado o resgate de 949.126 ações
nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Cómpanhia remanescentes em circulação, das

.

quais 15.590 ordinárias e 933.536 preferenciais.
As ações foram resgatadas pelo preço por ação ofertado na OPA, ou seja, R$3,05 (três reais e cinco
centavos), ajustado pela Taxa SELlC acumulada, pro rata temporis, desde a data de liquidação da OPA,
ocorrida no dia 08 de junho de 2012, até a data do efetivo pagamento do preço do resgate, nos termos do
item 5.2. do Edital.
O pagamento será praticado exclusivamente pelo Banco Bradesco S.A. e seguirá o procedimento abaixo:
(i) para os acionistas correntistas do Banco Bradesco S.A., bem como para aqueles acionistas que tiverem
seus cadastros atualizados e neles identificada conta corrente em instituição financeira no Brasil para re

cebimento de rendimentos, os valores devidos em virtude do resgate aprovado serão transferidos de forma
automática para a conta corrente identificada;
(ii) os acionistas que não possuírem dados bancários registrados e/ou atualizados no cadastro de acio
nistas da Companhia deverão comparecer a uma das agências Ido Ba�co Bradesco SA, munidos dos
seguintes documentos:
(a) se pessoa física: cópia da carteira de identidade, do CPF e de comprovante de residência;
(b) se pessoa jurídica: cópia autenticada do Estatuto Social/Contrato Social, do cartão de CNPJ, cópia
autenticada/original da procuração com firma reconhecida outorgando os poderes de representação, có
pia autenticada/original da carteira de identidade e CPF dos representantes da pessoa jurídica, e cópia
autenticada/original das atas comprobatórias da eleição dos administradores que outorgam o documento
de representação.
Após a apresentação das informações solicitadas acima e sua aceitação pelo Banco Bradesco SA, o

pagamento do valor do resgate será processado por essa instituição financeira.
Os acionistas detentores de ações ao portador da Companhia, as quais foram emitidas anteriormente à
edição da Lei 8.021/90, devem entrar em contato com o atendimento da Companhia (conforme dados abai
xo) para obter mais informações a respeito do procedimento para pagamento do preço de resgate mediante
devolução à Companhia dos títulos originais.
Para informações adicionais, entre em contato com o Atendimento da Companhia:
E-mail: relacoes.investidores@marisol.com.br
Telefone: (47) 3372-6013
Esse Fato Relevante encontra-se disponível no website da Marisol: www.marisolsa.com.br.

Jaraguá do Sul, SC, 10 de julho de 2012.
Ivanildo Paulo Krause - Diretor de Relações com Investidores

,

NO FORUM Parentes e amigos da vítima assistiram ao julgamento

Família

Filhos davítima ficam com amãe
Os três irmãos se preocupam

com os filhos de Bezerra, quemo
ram com a mãe deles. "Graças a

Deus estão bem encaminhados,
o mais velho de 17 está na facul
dade e o mais novo, de 12 anos,
também estuda", revelou Apareci
do, que hoje trabalha no lugar do
irmão. Os sobrinhos dele tiveram
urna compensação financeira, re
cebem uma pensão do governo e

ganharam também o dinheiro do

seguro 'de vida da empresa onde
Bezerra trabalhava.

Aparecido recorda que no dia
que tiraram a vida do irmão, afa
mília se reuniu e fez churrasco.

Depois do encontro com os pa
rentes, Bezerra e um amigo fo
ram para uma casa noturna, de
táxi', mas se separaram na volta

para casa. Ao sair do estabele
cimento, Bezerra foi até uma

barraca de lanches, e no cami-

nho encontrou os três rapazes.
"Ele estava na hora errada e no

lugar errado, e sozinho", opinou
Aparecido.

.

Mesmo querendo justiça, a fa
mília olhava os réus e pensava no
futuro dos jovens que assassina
ram o irmão. Mas Aparecido disse

que "mesmo que fiquem alguns
anos na prisão, depois eles vão

sair, mas o meu irmão eu nunca
. "

mais vou ver.

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
Municlplos que compõem a comarca: Jaraguã do Sul e Corupá.

OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro,de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZlEMANN. Oficlala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraquá do Sul/SC, toma público

I
pelo presente edital. que CAMAM

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÓES LTDA. CNPJ nO 03.591.378/0001-03. estabelecida na

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90, sala 02, centro, nesta cidade, requer com base
no art. 18 da Lei nO 6.766(79, o 'REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado GUILHERME
MENEGOTII situado na Rua 50-Joaquim Francisco de Paula, Bairro Chico de Paulo, perlmetro
urbano de Jaraguá do SuUSC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul/Se, conforme Deoreto n" 8.500/2012, expedido em 20/03/2012, (LAO n° 018/2012
- FUJAMA nO 253 - e PMJS 32627f2011), assinando como responsável técnico, o engenheiro ciVil
Adriano Antonio da Fonseca, CREA na 36872-9, ART nO 4325773-2. O loteamento é de caráter
residencial, possui a área total de 148.880,OOm', sendo constituldo de 182(centoe oilentae dois)
lotes cOrT'''lrcializáveis, A.U.P.E., área verde, sistema viário e remanescente.

O prazo de Impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados
da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por esorito perante a
Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua ts-êarão do Rio Branco, nO 414,
sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGuA DO SUL, 05 de Julho de 2012.
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Endereço: Rua Bari.iodo Rio Branco, 414 - Sala 02· Centro- Jaraguâ do Sul CEPo 892510400
Fone: (47) 3371-3975 - Ema!l: rêgistrodeimoveisisa@terra.com.br-

Horárío de Expediente: 09:00 ás 12:00/14:00 às 16:00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 214615/2012 Sacado: AGM RESTAURANTE UDA ME Endereço: R BERNARDO DORN
BUSCH 701 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: PARATI SA Portador: - Espécie: DMlW Titulo: 1409926 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 202,20 Data para pagamento: 11 de julho de
2012ValorR$23,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$149,85 - Juros: R$ 0,34 Emolumentos:R$ll,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

, Apontamento: 214003/2012 Sacado: AMAURI PAULA MARINHO Endereço: RUA HERCILIO ANACLETO
GARClA 664 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPRE
ENDIMENT Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 0191085010 - Motivo: falta de pagamento Valor:R$ 215,58 Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor R$25,10 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 139,64 - Juros: R$ 2,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 214528/2012 Sacado: ANTONIO DOS SANTOS Endereço: DONAMATILDE 275 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89256-280 Credor: COM DEAUTBAEPENDI UDA Portador: - Espécie:DMl- N'Título:
010 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 274,89Data para pagamento: 11 de julho de2012Valor R$24,42
Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 220,00 - Juros: R$1,32 Emolumentos: R$11 ,60 - Publicação edital:
R$ 23,10.Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 213978/2012 Sacado: CARMEM ELIANE KRUEGER Endereço: JOAO MORETTI 205 - VIlA
RAU - Jaraguá do SUl-SC - CEP: Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAE EMPREENDlMENT Portador:
- Espécie: DMl- N" Titulo: 0176288018 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 209,53 Data para paga
mento: 11 de julho de 2012ValorR$25,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 152,22 - Juros: R$ 2,18
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 214146/2012 Sacado: CASSlA CRlSTINA KUHNEN Endereço: RUA FRITZ SETER 130 -

JOAO PESSOA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-500 Credor: BVFINANCEIRASIA Portador: - Espécie:CBI
- N° Titulo: 251029074 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.951,96 Data para pagamento: 11 de julho
de 2012ValorR$80,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.833,21- Juros: R$ 57,44 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 214579/2012 Sacado: CONFECCAO SRUDAME Endereço: RDOMINGOS SANSON 150-
Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: PACIF CROSS lMPORIACAO E EXPORIACAO ITÓA Portador:
- Espécie:DMl- N°Titulo: 3311003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.302,83Data para pagamento:
11 de julho de 2012ValorR$26,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.246,36 - Juros: R$ 2,90 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 214145/2012 Sacado: EDILSON PARCICIO LIRlO Endereço: RUA RODOLFOWISCHRAL
NEm, 105 - VIlA LALAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-255 Credor: BVFINANCEIRASIA CFI Portador:
- Espécie:CBI - N°Titulo: 131023712 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.047,55Data para pagamen
to: 11 de julho de 2012Valor R$108,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.908,12 - Juros: R$ 85,86
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 214534/2012 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASILUDAME Endereço: RUA JOAOWIEST
JUNIOR 969 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: COMERCIO DE PRODUTOS QUlMICOS
RESITEX II Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 0001163001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
12.583,46 Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor R$85,43 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 12.466,00 - Juros: R$ 62,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 214526/2012 Sacado: FABRlCIO DA ROCHA Endereço: R ALFREDO CARLOS MAYER 313
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-640 Credor: J.M.CMATERlAISPARACONSTRUCAOUDA Portador:
- Espécie:DMl- N°Titulo: C270242713/7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ �.037,02Data para paga-
mento: 11 de julho de 2012Valor R$28,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 975,13 - Juros: R$ �,20
Emolumentos;R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 214409/2012 Sacado: FABRlCIOVARELA KIRCHNER Endereço: RUA BRUNO MAHNKE,
66 - RAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: Credor: FRANCISCO MARCOS MARTINS Portador: - Espécie:
NP - N°TItulo: 004/8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$' 406,43 Data para pagamento: 11 de julho de
2012Valor R$74,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 51,30 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 214541/2012 Sacado: FRANOSCO FARIAS KRAUPP Endereço: RUAPROF IRMAO GERAL
DINO 375 CI01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-310 Credor: FUND BRAS TECNOWGlA SOLDAGEM
Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 0041209506 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 413,44 Data para
pagamento: 11 de julho de 2012Valor R$25,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 357,14 - Juros:
R$ 2,73 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 213980/2012 Sacado: NO JOSE DE SOUZA Endereço: RUAANGEW FWRlANl305 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89265-746 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAEEMPREENDlMENT Portador:
- Espécie: DMl- N° Titulo: 0192914009 - Motivo: falta de pagamento Vdlbr: R$ 230,50 Data para paga
mento: 11 de julho de 2012Valor R$25,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$162,92 - Juros: R$ 2,33
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

2012Valor R$24,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 468,03 - Juros: R$1,56 Emolumentos: R$l1,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATNADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUADOSUL-SC
Novo TelefonelFax: (47)3274-1700

EDITAl.DE lNTlMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, clc o artigo 995 do código deNormas
da CGJISC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTlMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 214062/2012 Sacado: LUIZ FELIPE DA COSTA Endereço: RUA ALBERTO BOSSE 405-
CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SBW BRAGRlFWRlCUlTURAUDA Portador: - Espécie: DMl
- N° Titulo: 658-02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 544,52 Data para pagamento: 11 de julho de
2012ValorR$24,61Descrição dos valores: Valor do título: R$ 454,26 - Juros: R$1,51 Emolumentos:R$l1,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 214000/2012 Sacado: JOSlAS FERREIRADEUMA Endereço: RUAHERCILIOANACLETO
GARClA,426 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAE EMPRE
ENDIMENT Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 0191081011 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 214,37 Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor R$23,89 Descrição dos valores: Valor do
título: R$139,64 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 214533/2012 Sacado: LC EMBALAGENS UDA Endereço: RUA ERWINO MENEGOTI1
1460 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: LINK COML IMP E EXP UDA Porta
dor: - Espécie: DMl - N° Titulo: 59614-8/12 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 13.542,30 Data para
pagamento:J1 de julho de 2012Valor R$85,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 13.424,53 - Juros:
R$ 62,64 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 214617/2012 Sacado: LC EMBALAGENSUDA EPP Endereço: RUA ERWINO MENEGOT
TI 1460 SALA oz- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: EIXO BRASIL COMERCIO INTER
NAOONAL UDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 3300B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
22.966,28 Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor R$76,43 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 22.859,38 - Juros: R$ 53,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 214618/2012 Sacado: LC EMBALAGENS UDA EPP Endereço: RUA ERWINO MENEGOT
TI 1460 SALA 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: EIXO BRASIL COMEROO INTER
NACIONAL UDA Portador: - Espécie: DMl - N° 'TItulo: 330lB - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
22.966,28 Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor R$76,43 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 22.859,38 - Juros: R$ 53,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 214052/2012 Sacádo: LUIZ FELIPEDA COSTA Endereço: RUAALBERTO BOSSE 405 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SBW BRAGRlFWRlCUlTURAUDA Portador: - Espécie: DMl - N°
Titulo: 452 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.190,66Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor
R$50,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.075,00 - Juros: R$ 26,91 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 214053/2012 Sacado: LUIZ FELIPE DACOSTA Endereço: RUAALBERTO BOSSE 405 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-(){)(}Credor: SBWBRAGRlFWRlCUlTURAUDA Portador: - Espécie: DMl - N°
Titulo: 550 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.267,10Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor
R$4O,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.161,15 - Juros: R$17,20 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 214054/2012.Sacado: LUIZ FELIPEDA COSTA Endereço: RUAALBERTO BOSSE 405 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SBW BRAGRlFWRlCUlTURAUDA Portador: - Espécie: DMl - N°
Titulo: 318 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.755,93 Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor
R$35,28Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.655,00 - Juros: R$ 12,18 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 214055/2012 Sacado: LUIZ FELIPEDACOSTA Endereço: RUAALBERTO BOSSE 405 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SBW BRAGRlFWRlCUlTURA UDA Portador: - Espécie: DMl - N°
Titulo: 564 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.195,75Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor
R$30,10Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.100,00 - Juros: R$ 7,00 Emolumentos: R$11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 214056/2012 Sacado: LUIZ FELIPE DA COSTA Endereço: RUA ALBERTO BOSSE 405 -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SBW BRAGRlFWRlCUlTURA UDA Portador: - Espécie: DMl
- N° Titulo: 268-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.538,56 Data para pagamento: 11 de julho de
2012Valor R$27,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.445,00 - Juros: R$ 4,81 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 214057/2012 Sacado: LUIZ FELIPE DA COSTA Endereço: RUA ALBERTO BOSSE 405 -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SBW BRAGRlFWRlCUlTURA UDA Portador: - Espécie: DMl
- N° Titulo: 268-03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.495,92 Data para pagamento: 11 de julho de
2012Valor R$27,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.402,50 - Juros: R$ 4,67 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 214058/2012 Sacado: LUIZ FELIPE DA COS11\ Endereço: RUA ALBERTO BOSSE 405 -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SBW BRAGRlFWRlCUlTURA UDA Portador: - Espécie: DMl
- N° Titulo: 268-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.495,92 Data para pagamento: 11 de julho de
2012Valor R$27,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.402,50 - Juros: R$ 4,67 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 214061/2012 Sacado: LUIZ FELIPE DA COSTA Endereço: RUA ALBERTO BOSSE 405 -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SBW BRAGRlFWRlCUlTURA UDA Portador: - Espécie: DMl
- N° Titulo: 658-03 - Motivo: falta· de pagamento Valor: R$ 558,34 Data para pagamento: 11 de julho de

. Apontamento: 214063/2012 Sacado: LUIZ FELIPE DA COSTA Endereço: RUA ALBERTO BOSSE 405 -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SBW BR AGRlFWRlCUlTURAUDA Portador: - Espécie: DMl
- N° Titulo: 658-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 544,52 Data para pagamento: 11 de julho de
2012ValorR$24,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 454,26 - Juros: R$1,51 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 214064/2012 Sacado: LUIZ FELIPE DACOSTA Endereço: RUAALBERTO BOSSE 405 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SBW BR AGRlFWRlCUlTURA UDA Portador: - Espécie: DMl - N°
Titulo: 81-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 244,23Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor
R$23,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 154,97 - Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$ 11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 214004/2012 Sacado: MARClAABREU Endereço: RUA ANGELO FLORlANI, 421 - NE
REU RAMOS - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89265-746 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EM
PREENDIMENT Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 0192909010 - Motivo: falta de pagamentoValor: .

R$ 293,68 Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor R$24,38 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 227,15 - Juros: R$ 1,28 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 27,95

Apontamento: 214627/2012 Sacado: PERSONALLY2ZA BRASIL IA VEST.UDA Endereço: RUAWIGAN
DO MENSUN 86 SL 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-455 Credor: SIGNA MATC DO BRASIL UDA
Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 007584/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 638,18 Data para
pagamento: 11 de julho de 2012Valor R$24,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 585,00 - Juros:
R$1,17 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 214527/2012 Sacado: PRESTADORA DE SERY.EM ALVENAST UDA ME Endereço: RUA
GERMANO MARQUARDT 201 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-200 Credor: DIFUSO DISTR DE PARA
FUSOS EWALD UDA Portador: - Espécie: DMl - N° Título: 1007673-01 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 63,05 Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor R$23,13 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 9,45 - Juros: R$ 0,03 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 16,27
.

Apontamento: 214573/2012 Sacado:RVM COSMETICOSUDAME Endereço: RUABERNARDO DORN
BUSCH 719 SALA 1 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: BANCO SAFRA SIA Portador: MERCA
BEL DIST PROD BELEZAUDA Espécie: DMl- N° Titulo: 477748848 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 792,90 Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor R$26,78 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 737,21 - Juros: R$ 3,68 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 14,71

Apontamento: 214259/2012 Sacado: RESTAURANTE ABATE SABOR E AROMA UDA Endereço: RUA
BERNARDO DORNBUSCH 2365 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: ADVCOMEROO E DIS
TRlBUICAO UDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 1283131 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
158,09 Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor R$23,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$
105,77 - Juros: R$ 0,31 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$14,71

Apontamento: 214269/2012,5acado: STECKl1NG COMEROO E REPRES UDA Endereço: CARLOS FRE
DERICORAMTHUM 172451U 3 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: INTERVETDOBRASILVETERlNARIA
UDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 004985001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 827,02 Data
parapagamento: 11 de julho de 2012ValorR$25,83Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 744,65 - Juros:
R$ 2,73 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 214611/2012 Sacado:VANESSALANGER Endereço: RUADUQUE DE CAXIAS 77 - CORU
PA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MARARUBlA BATISTA - ME Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 482/2
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 382,40 Data para pagamento: 11 de julho de 2012Valor R$24,85
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 291,90 - Juros:R$l,75Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
11107/2012.

Jaraguá do Sul (Sq, 11 de julho de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 34

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A. GRUPO WEG COMPANHIA-FECHADA CNPJ SOB N° 07.175.725/0001-60 - AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3.3001 ° ANDAR,CEP 89256-900 - BAIRRO VILA LALAU JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA - NIRE 42 3 0003000 7

ATA DA ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DATA, HORA, LOCAL: 26/04/2012,8:00 horas, sede social da Companhia, à Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, lo andar, Vila Lalau, CEP 89256-900, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. PRESENTES: 100% dos Acionistas comdireito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Dimas Tarcisio Vanin. PUBLICAÇÕES: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício socialencerrado em 31/12/2011, no "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina" em 17/02/12 nas folhas 116 a 124, e no jornal "Correio do Povo" no dia 17/02/2012 na folha 28. ORDEM DO DIA: Foi lido pelo Secretário o Edital deConvocação. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, decidiram os senhores acionistas: I - Em Assembleia Geral Ordinária 1. Aprovar as Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa, contas e atos praticados pelosAdministradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. 2. Aprovar a destinação do lucro líquido colocado à disposição da Assembleia Geral, nomontante de R$ 502.442.253,00, mais a realização do custo atribuídono montante de R$51.428.772,00 e a reversão de dividendos, no montante de R$ 23.111,00, menos os incentivos fiscais no montante de R$ 1.136,00, conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião de 14/02/2012,sendo: (a) R$25.122.113,00 para reserva legal; (b) R$ 344.838.560,00 para Dividendos / Juros sobre Capital Próprio, já distribuídos, conforme deliberações do Conselho de Administração de que trata o itemseguinte: e (c) R$183.932.327,00 para Reserva para Orçamento de Capital. 3. Com a destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas a distribuição de Dividendos e Juros sobre o CapitalPróprio, tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de: 22/03/2011, 21/06/2011, 21/07/2011, 20/09/2011, 20/12/2011 e 14/02/2012.4. Aprovar a remuneração fixa anual de até R$ 13.�00.000,00 (treze milhões e quinhentosmil reais), e remuneração variável de participação dos lucros na forma do disposto no artigo 33 do Estatuto Social, distribuídos entre si, em reunião do Conselho de Administração. 5. Em virtude do disposto no Art. 15, reeleger comomembros do Conselho de Administração da �ompanhia, para exercerem um mandato de 2(dois) anos, a partir desta data, podendo ser reeleitos, os membros abaixo: DÉCIO DA SILVA. MIRIAM VOIGT SCHWARTZ. MARTINWERNINGHAUS. 5.1 Os membros do Conselho de Administração tomarão posse no prazo máximo de 30 dias, a contar desta data, mediante a assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas do Conselho de Administração daCompanhia. 5.2 Os Conselheiros reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, em quaisquer dos crimes previstosno parágrafo 1° do artigo 1.011 da Lei n- 10.406/2002, e nos §§ 1° e 2° do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações, cuja declaração fica arquivada na sede da Companhia. 6, Nos termos do § 2° do art. 15 do Estatuto Social, indicarpara o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Décio da Silva, e para o cargo de Vice-Presidenta a Sra. Miriam Voigt Schwartz, retro qualificados. II - Em Assembleia Geral Extraordinária 7. Aprovar a alteração doart. 3° do Estatuto Social, de forma a permitir a locação de máquinas e equipamentos de uso industrial, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 3° - A Companhia tem por objeto: I - A pesquisa, desenvolvimento,produção/industrialização, comércio, exportação, importação, representação e locação de: a) máquinas elétricas girantes, de diversos tipos, modelos e concepções, para emprego nas mais amplas áreas de sua aplicação; b) máquinas,equipamentos, dispositivos e ferramentas de concepção mecânica; c) máquinas, equipamentos e sistemas integrados de concepção elétrica, eletromecânica e eletrônica, componentes e dispositivos baseados em técnica digital e seusrespectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; d) máquinas e equipamentos para conservação, produção, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; e) programas para computadores e máquinas de tratamentode informações e respectivas técnicas associadas (software), estruturação e elaboração de bases de dados; f) controladores programáveis e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; g) componentes eletromecânicose eletrônicos destinados ao controle, comando, proteção e sinalização de circuitos e instalações elétricas nas mais diversas áreas de aplicação; h) instrumentos para medição de grandez-as físicas, mecânicas e elétricas; i) transformadoreselétricos, de força, de distribuição e seus acessórios; j) a produção, geração e transmissão de energia elétrica; II - O comércio nacional e internacional de produtos primários, semi-manufaturados, mediante a compra e venda,exportação; importação e intermediação de negócios e ainda a prestação de serviços de comércio internacional na promoção, divulgação e colocação de mercadorias brasileiras nos mercados estrangeiros, por conta própria ou de terceiros;III - A criação, o arrendamento, a administração e manutenção de entrepostos aduaneiros e correlatas; IV - Aluguel de máquinas e equipamentos de uso industrial; V - A prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção eassistência técnica relacionada aos produtos, serviços e sistemas elétricos, eletromecânicos, eletrônicos e hidráulicos,' fabricados pela própria companhia ou por terceiros, bem como serviços de assessoramento em gestão empresarialreferente às suas unidades;VI - A participação em outras sociedades, negócios e empreendimentos de qualquer natureza, dentro e fora de País. § 1 ° - Para fins de prestação de serviços e fabricação dos produtos contidos no seu objeto social,a Companhia poderá importar quaisquer produtos e/ou insumos, inclusive a importação de óleo lubrificante acabado. § 2° - A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objetosocial, ficará a cargo de profissional legalmente habilitado:' 8. Aumentar o Capital Social de R$ 1.146.745.295,89 (um bilhão, cento e quarenta e seis milhões, setecentos e quarenta e cincomil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta enove centavos) para R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), sem aumento do número de ações, mediante o aproveitamento das seguintes reservas: (a) R$ 141.529.765,64 de Reserva Legal; (b) R$1.547.958,27de Reserva de Incentivos Fiscais; e (c) R$ 210.176.980,20 de Reserva para Orçamento de Capital, com a consequente alteração do caput artigo 5° do Estatuto Social. 9. Em função do disposto nos itens anteriores, a cláusula 5a do ContratoSocial para a viger com a seguinte redação: 'Art. 5° - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), dividido em 1.058.195.089 (um bilhão, cinquenta e oitomilhões, cento e noventa e cincomil, oitenta e nove) ações ordinárias, sem valor nominal, todas com direito a voto:' 10. Aprovar a consolidação do Estatuto Social conforme anexo. 11. Publicar a presente ata através de Certidão, sobforma de extrato, com omissão das assinaturas dos Acionistas. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo temponecessário a lavratura desta ata, que é por todos assinada. Jaraguá do Sul(SC), 26 de abril de 2012. Assinaturas. Décio da Silva. Presidente. Dimas Tarcisio Vanin. Secretário. Acionistas: WEG S/A. Harry Schmelzer Júnior. DiretorPresidente Executivo. Wilson José Watzko. Diretor. WEG Participações e Serviços S/A. Décio da Silva. Edward Henrique de Sá. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais n° 02, àsfolhas 22 à 31, registrado na JUCESC sob n° 10/002903-5 em 12/01/2010. DÉCIO DA SILVA - Presidente - DIMAS TARCISIO VANIN - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO OREGISTRO EM: 20/06/2012 SOB N° 20121621626 Protocolo: 12/162162-6, DE 18/05/2012 Empresa: 42 3 0003000 7 WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A - BLASCO BORGES BARCELLOS - SECRETÁRIO GERAL.
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WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A. CNPJ SOB N° 07.175.725/0001-60 AV:�NIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3.300 - i- ANDAR CEP 89256-900 - BAIRRO VILA LALAU
JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO Artigo l° - Sob a denominação de WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, fica organizada uma Sociedade por Ações de capital fechado, com seus atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 11111/2005, sob n= 42300030007, e reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições aplicáveis às Sociedades por Ações. Artigo 2° - A Companhia
tem sua sede e foro na cidade e Comarca de Jaraguá do,Sul, Estado de Santa Catarina, à Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, 1° andar, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, podendo por deliberação do Conselho de Administração
constituir, manter ou encerrar filiais, fábricas, depósitos, agências ou escritórios de representação, ou qualquer tipo de dependência, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as restrições do presente
Estatuto Social. Artigo 3° - A Companhia tem por objeto: I - A pesquisa, desenvolvimento, produção/industrialização, comércio, exportação, importação, representação e locação de: a) máquinas elétricas girantes, de diversos tipos,
modelos e concepções, para emprego nas mais amplas áreas de sua aplicação; b) máquinas, equipamentos, dispositivos e ferramentas de concepção mecânica; c) máquinas, equipamentos e sistemas integrados de concepção elétrica,
eletromecânica e eletrônica, componentes e dispositivos baseados em técnica digital e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; d) máquinas e equipamentos para conservação, produção, geração, transmissão
e distribuição de energia elétrica; e) programas para computadores e máquinas de tratamento de informações e respectivas técnicas associadas (software), estruturação e elaboração de bases de dados; f) controladores programáveis
e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; g) componentes eletromecânicos e eletrônicos destinados ao controle, comando, proteção e sinalização de circuitos e instalações elétricas nas mais diversas áreas de
aplicação; h) instrumentos para medição de grandezas físicas, mecânicas e elétricas; i) transformadores elétricos, de força, de distribuição e seus acessórios; j) a produção, geração e transmissão de energia elétrica; II - O comércio
nacional e internacional de produtos primários, semi-manufaturados, mediante a compra e venda, exportação, importação e intermediação de negócios e ainda a prestação de serviços de comércio internacional na promoção,
divulgação e colocação de mercadorias brasileiras nos mercados estrangeiros, por conta própria ou de terceiros; III - A criação, o arrendamento, a administração e manutenção de entrepostos aduaneiros; IV - Aluguel de máquinas
e equipamentos de uSQ industrial; V - A prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção e assistência técnica relacionada aos produtos, serviços e sistemas elétricos, eletromecânicos, eletrônicos e hidráulicos, fabricados
pela própria companhia ou por terceiros, bem como serviços de assessoramento em gestão empresarial referente às suas unidades; VI - A participação em outras sociedades, negócios e empreendimentos de qualquer natureza, dentro
e fora de País. § 1°- Para fins de 'prestação de serviços e fabricação dos produtos contidos no seu objeto social, a Companhia poderá importar quaisquer produtos e/ou insumos, inclusive a importação de óleo lubrificante acabado.
§ 2° - A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social, ficará a cargo de profissional legalmente habilitado. Artigo 4° - O prazo de duração da Companhia é
indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL Artigo 5° - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), dividido em 1.058.195.089 (um bilhão,
cinquenta e oito milhões, cento e noventa e cinco mil, oitenta e nove) ações ordinárias, sem valor nominal, todas com direito a voto. § 1°,- Os acionistas terão prioridade na subscrição de novas ações na proporção do número e espécie
de ações que possuírem na Sociedade. § 2° - A Companhia poderá mediante prévia aprovação do Conselho de Administração, adquirir suas próprias ações_para permanência ou cancelamento em tesouraria, nos termos e condições
previstas em lei. Artigo 6° - Prescrevem a favor da Companhia os dividendos não reclamados em 3 (três) anos, contados da data em que tenha sido postos à disposição dos Acionistas. Artigo 7° - A subscrição de novas ações para
aumento de capital processar-se-á nos termos e condições estipulados pela Assembleia Geral: cabendo à Assembleia Geral fixar o preço de emissão das novas ações. § Único - A mora do Acionista na realização do capital subscrito,
importará na cobrança, pela Companhia, de multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação vencida, além de juros de 1% (um por cento) ao mês de acordo com a legislação em vigor. CAPÍTULO III - DAS ASSEMBLEIAS
GERAIS Artigo 8° - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração ou pelas demais formas legais. Artigo 9° - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou seu

substituto em exercício, ou, no impedimento deste, por qualquer membro do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos. Artigo 10 - As Assembleias
Gerais terão as atribuições que lhes são conferidas neste Estatuto Social e pela legislação em vigor. Artigo 11 - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. No caso de empate o Presidente da
Assembleia Geral terá, além de seu voto ou votos, o de qualidade. Artigo 12 - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas na legislação, serão tomadas pormaioria absoluta de votos, não se computando os

votos em branco. § Único - Será considerada regular a Assembleia Geral, em que comparecerem a totalidade de acionistas, independentemente das formalidades exigidas em lei em relação a sua convocação. Artigo 13 - Os acionistas

poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores constituídos há menos de um ano, que sejam acionistas, administrador da companhia ou advogado, desde que estes comprovem sua qualidade por meio de
mandato com poderes especiais, cujo instrumento procuratório deverá ser 'depositado na sede da Companhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para sua realização. CAPÍTULO IV - DA

ADMINISTRAÇÃO Artigo 14 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. § Único - O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiado e a representação da Companhia
caberá privativamente à Diretoria. CAPÍTULO V - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Artigo 15 � O Conselho de Administração compor-se-á de 3(três) membros, no mínimo e 10 (dez) no máximo, Acionistas, eleitos pela
Assembleia Geral de Acionistas pelo período de 2(dois) anos, podendo ser reeleitos. § 1° - Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração. §
2° - A Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho de Administração indicará, dentre estes, o Presidente, bem como o Vice-Presidente. Artigo 16 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário, por
convocação do seu Presidente ou, na sua ausência ou impedimento deste, do Vice-Presidente, com antecedência mínima de 3 (três) dias. § Único � As reuniões poderão ser realizadas através de teleconferência, videoconferência ou
qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. Osmembros do Conselho poderão expressar seu voto em tal reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à Companhia, anteriormente ou durante
a realização da reunião, por fax, correio eletrônico ou qualquer 'Outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. O Conselheiro, agindo conforme disposto acima, será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado
válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião. Artigo 17 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros. Artigo 18 - O
Conselho de Administração deliberará por maioria de votos dos membros presentes. Das deliberações lavrar-se-á a ata devida. Artigo 19 - Sempre que o Conselho de Administração se reunir para tratar de matéria cuja decisão

dependa de esclarecimentos adicionais da Diretoria, esta poderá ser total ou parcialmente convocada para participar da reunião, sem direito a voto nas deliberações. Artigo 20 - Compete ao Conselho de Administração: a) Fixar a
orientação geral dos negócios da Companhia; b) Examinar e manifestar-se sobre propostas da Diretoria a serem submetidas à Assembleia Geral; c) Submeter à Assembleia Geral a distribÚição do lucro líquido do exercício nos termos
dos artigos 32 e 33 deste Estatuto Social; d) Propor à AssembleiaGeral alterações estatutárias; e) Eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, aprovando o organograma da Companhia. f) Indicar o substituto
do Diretorausente ou temporariamente impedido; g) Fiscalizar a gestão da Diretoria e manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria; h) Convocar as Assembleias Gerais; i) Pronunciar-se previamente em
relação' aos seguintes atos a serem praticados pela diretoria, quando os valores e/ou prazos ultrapassarem os fixados pelo Conselho de Administração: i.l) quaisquer contratos de mútuo, empréstimos e/ou financiamentos a serem

firmados pela Companhia junto as instituições financeiras de crédito; i.2) aquisição, alienação e/ou oneração a qualquer título de bens do ativo permanente da Companhia; i.3) estabelecimento de limites de crédito à clientes. j)
Autorizar a prestação pela Companhia, de aval, fiança e outras garantias a favor de empresas coligadas, associadas ou controladas, para garantia de qualquer valor; k) Aprovar a cessão, transferência, aquisição de licença de quaisquer
direitos referentes a marcas, patentes, processos de produção industrial e tecnologia, 1) Escolher e destituir os auditores independentes; m) Distribuir entre os membros da Diretoria, a remuneração e gratificação global fixada na

Assembleia Geral; n) Autorizar investimentos e participação em outras empresas ou empreendimentos. o) Aprovar o planejamento estratégico e os orçamentos operacionais e de investimentos da Companhia. p) Aprovar planos de

expansão e diversificação de atividades. q) Autorizar a aquisição de ações da Companhia, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria para posterior alienação. r) Deliberar a criação ou extinção de filiais, fábricas,
depósitos, agências ou escritórios de representação, ou qualquer tipo de dependência, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as restrições do presente Estatuto Social. s) Resolver os casos não previstos
neste Estatuto Social e que por lei não sejam de competência da Assembleia Geral. Artigo 21 - Competirá ao Presidente do Conselho de Administração: a) Convocar e presidir as reuniões do Conselho; b) Presidir as Assembleias
Gerais. § Único - Nas decisões do Conselho de Administração, o Presidente terá, além do voto comum, o de qualidade em caso de empate na votação. Artigo 22 - Competirá ao Vice-Presidente do Conselho de Administração
substituir o Presidente nos casos de eventual ausência ou impedimento, bem como no caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho, até que a Assembleia Geral decida quanto ao seu preenchimento. Artigo 23 - Em caso de
vacância do cargo de qualquer dos demais Conselheiros, caberá ao Conselho de Administração a escolha do substituto, que exercerá a função até a data da realização da primeira Assembleia Geral. CAPÍTULO VI - DA DIRETORIA

Artigo 24 -A Diretoria será composta por no mínimo 3 (três) e no máximo 23 (vinte e três) membros, acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente Executivo, um Diretor Vice-Presidente e os demais Diretores sem designação
específica. § 1 ° - O prazo de gestão da Diretoria será por dois anos, podendo ser reeleitos. § 2° - Os Diretores serão investidos nos seus cargos, mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas do Conselho de Administração.
.Artígo 25 - À Diretoria, dentro dos limites fixados em lei e por este Estatuto Social, fica investida de amplos e gerais poderes de gestão, que possibilitem aprática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia,
com vistas à consecução dos seus objetivos sociais. § 1 ° - A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, bem como a prática de todos os atos jurídicos que criem, modifiquem ou extingam quaisquer direitos e

obrigações, compete a 2 (dois) membros da Diretoria, assinando em conjunto. § 2° - No caso de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços, além da representação prevista no parágrafo anterior, a Companhia também poderá
ser representada: (i) por um Diretor e um procurador constituído na forma do artigo 26 com poderes para a prática de tais atos; ou (ii) somente por procurador(es) constituído(s) na formado artigo 26 çom poderes para a prática de
tais atos. § 3° - No caso de recebimento de citações, intimações ou notificações judiciais, a Companhia poderá ser representada pelo Diretor Presidente Executivo ou seu substituto conforme dispuser o Conselho de Administração.
Artigo 26 - A Diretoria, por intermédio de 2 (dois) membros em conjunto, poderá constituir, em nome da Companhia, procuradores com poderes "ad negàtia" e "ad judicia" a serem especificados no instrumento de mandato. As

procurações "ad negotía" terão prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano em que forem outorgadas, ressalvadas as outorgadas no último trimestre do ano, as quais poderão ter prazo de validade até o dia 31 de dezembro do
ano imediatamente subseqüente. As procurações "ad judicia" terão seus prazos de validade vinculados ao processo para o qual forem outorgadas. Artigo 27 - Ao Diretor Presidente Executivo cabe o exercício, entre outras, das seguintes
atribuições: a) Exercer a representação institucional da Companhia e dirigir as suas atividades gerais; b) Estabelecer políticas para o desenvolvimento da Companhia; c) Submeter ao Conselho de Administração os assuntos previstos
no artigo 20; d) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho da Diretoria; e) Convocar e presidir as reuniões' da Diretoria; f) Zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto Social, das deliberações da Assembleia Geral. § Único - O
Diretor Presidente Executivo terá, além do voto comum, o de qualidade no caso de empate nas decisões de competência da Diretoria. Artigo 28 - Aos demais Diretores compete: a)Exercer as funções executivas e os poderes que lhes
são atribuídos no sentido de planejar, desenvolver e controlar os negócios da Companhia. b) Exercer os poderes que lhe são atribuídos neste Estatuto Social; c) Substituírem -se entre si e ao Diretor Presidente Executivo em sua ausência
ou impedimento, conforme dispuser o Conselho de Administração. d) Exercer as funções executivas e os poderes que lhe são atribuídos para a consecução dos objetivos sociais da Companhia. Artigo 29 - A Diretoria reunir-se-á

sempre que convocada pelo Diretor Presidente Executivo, sendo suas deliberações tomadas por maioria de votos e registradas em atas. Artigo 30 - Aos Diretores e eventuais procuradores é expressamente vedado o uso do nome

da Companhia em atos estranhos aos interesses sociais e de modo especial na concessão de avais, fianças e endossos de favor. § 1 ° - Será permitido à Diretoria, entretanto, prestar fianças em nome da Companhia perante entidades

autárquicas ou paraestatal, às fazendas públicas ou ainda perante outras sociedades, em favor da Companhia ou suas controladas, dentro do limite de sua competência, sendo no caso necessárias as assinaturas do Diretor Presidente
Executivo, ou seu substituto conforme o Conselho de Administração, em conjunto com qualquer outro Diretor. § 2° - Será também permitido à Diretoria prestar fianças em nome da Companhia, em contratos de locação residencial
de seus colaboradores e estagiários, nas condições fixadas pelo Conselho de Administração. Artigo 31 - Os Diretores terão as funções e encargos de direção da Companhia na forma do organograma e definição deatríbuíções e

responsabilidades de cada um, aprovado pelo Conselho de Administração. CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL Artigo 32 - O exercício social terminará no último dia do mês de dezembro de cada ano, data em que será
levantado o balanço anual. § 1 ° - A cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras na forma prescrita em.lei, observadas as normas então vigentes, podendo o Conselho dê Administração autorizar a

levantá-las semestralmente ou ainda a qualquer tempo que julgar conveniente aos interesses da Companhia. § 2° - Ad Referendum da Assembleia Geral, o Conselho de Administração poderá decidir sobre a distribuição de dividendos
intermediários e/ou juros sobre o capital próprio na forma da Lei n° 9.249/95, bem como dividendos intercalares, desde que seja levantado balanço na forma da legislação vigente. Artigo 33 - Dos resultados verificados no exercício,
após as deduções previstas no Artigo 189 da Lei n° 6.404/76 e após a dedução, observadas as restrições legais, de até 10% (dez por cento) a título de participação dos administradores (Artigo 190 da Lei n° 6.404/76), será dada a seguinte
destinação: a) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do Capital Social; b) Importância, quando necessária e devidamente justificada pelos administradores, para a formação
de reservas para contingências e para a formação de Reserva de Lucros a Realizar; c) 25% (vinte e cinco por cento) no minimo, do lucro líquido ajustado na forma do Artigo 202 da Lei n° 6.404/76, para distribuição de dividendos
e/ou juros sobre o capital próprio, na forma da Lei n= 9.249/95, imputados aos dividendos; d) Retenção do lucro, quando devidamente justificado pelos administradores, para financiar plano de investimento, previsto em orçamento
de capital; e) O saldo que se verificar, depois das deduções acima, será aplicado segundo deliberação da, Assembleia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração. § Único - Em face da Lei n= 9.249/95, o Conselho de

Administração deliberará sobre: a) o montante dos juros a título de remuneração do capital próprio, a serem pagos ou creditados aos acionistas, em espécie ou "in natura" total ou parcialmente; b) a imputação e dedução, do dividendo
obrigatório, do valor dos juros pagos ou creditados aos acionistas a título de remuneração do capital próprio, conforme a letra "c" do caput deste artigo. CAPÍTULO VIII - DO CONSELHO FISCALArtigo 34 - A Companhia terá um
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de até 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, residentes no país, eleitos pela Assemblei:::. Geral quando assim for solicitado por acionistas que representem, no
mínimo, um décimo das ações da Sociedade, e seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação. § 1 ° - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira
Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição. § 2° - As reuniões poderão ser realizadas através de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. Os membros
do Conselho poderão expressar seu voto em tal reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à Companhia, anteriormente ou durante a realização da reunião, por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio
eletrônico ou tecnologicamente disponível. O Conselheiro, agindo conforme disposto acima, será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reuriião.
CAPÍTULO IX - DA LIQUIDAÇÃO Artigo 35 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral nomear o liquidante e o modo de liquidação. CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS Artigo 36 - A Assembleia Geral, poderá a todo tempo, deliberar a transformação do tipo jurídico da sociedade, na forma da legislação em vigor, e desde que aprovado por acionistas que representem a maioria absoluta
do capital social. Artigo 37 - Os casos omissos ao presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições legais vigentes. Artigo 38 - A Companhia participa de grupo de sociedade designado "Grupo Weg', na qualidade de sócia

,

controlada, por prazo indeterminado, mediante convenção pela qual se obrigue a combinar recursos e esforços para a realização dos respectivos objetos das empresas do grupo, ou a participar de atividades e empreendimentos
comuns. DÉCIO DA SILVA - Presidente - DIMAS TARCISIO VANIN - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: '20/06/2012 SOB N° 20121621618 Protocolo:
12/162161-8, DE 18/05/2012 Empresa: 42 3 0003000 7 WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A - BLASCO BORGES BARCELLOS - SECRETÁRIO GERAL.

As inscrições para o curso de inclusão

digital vão até o dia 18. As aulas ocorrem
em quatro encontros, sempre aos sába-

Inclusão d tal
Abertas inscrições para curso

dos, das 8h30 às llh30, na Biblioteca Pú
blica Municipal Rui Barbosa. Os interes
sados devem ir no local fazer a inscrição.

�João Pessoas
Gestantes recebem orientações

o Posto de Saúde Germano Sacht, do
bairro João Pessoa, realiza um curso para
gestantes. Será nas segundas sextas-feiras

do mês, à tarde, nas dependências do salão
da Igreja São José. Informações pelo telefo
ne (47) 3370-2299.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEMINOVOS COM PREÇOS ESPECIAIS
NAONDA DO IPI BAIXO DO CARRO ZERO

9 A 14 DE JULHO
Jaraguá. do Sul- Guaramirim - São Bento do Sul - Rio Negrinho - Schroeder - Mafra - Rio Negro

Canoinhas - São Mateus do Sul - Três Barras - União da Vitória - Porto União

PROCURE AS LOJAS PAR ICIPANTES

4' TAXAS SUPER ESPECtAIS
� OFERTAS IMPERDíVEiS

Realização: ."
FINANCIAMENTOS

.'

Condições sujeitas à análise e aprovação do crédito e demais condições do produto vigentes na data da contratação. Condições válidas para financiamentos de carros usados/semi-novos comercializados por intermédio de lojistas correspondentes não bancários daAymoré CréditoFinanciamentos e Investimento SA e participantes do Feirão WebMotors Semana de oferta. Prazo de vigência da promoção é de 09/07/2012 até 14/07/2012. Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. e a WebMotors, não se responsabilizam por quaisquer defeitos,vicias ou problemas existentes nos veiculas ou decorrentes dos negócios realizados no Feirão WebMotors Semana de ofertas, os quais são de exclusiva responsabilidade dos lojistas participantes do evento, O 'CET Custo Efetivo Total, as taxas de juros e demais encargos podemvariar de acordo com o ano do veículo, marca, valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente. Para mais informações consulte as lojas participantes correspondentes não bancário e o site www.feiraowebmotors.com.br/. Imagens meramente ilustrativas,
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Faça revisôes ern seu veículo regularmente,
www.vw.ccm.or. Promoções validas até 11/0712012 para velculos com pintura sólida e custo de frete incluso, Gol Geração 4 Total Flex, 2 portas, ano modelo 12/13; à vista com redução de IPI a partir de
R$22.31 0,00, Fox 1.0 Total Flex, ano modelo 12/13; à vista com redução de IPI a partir de R$34.400,00, Fax 1.6, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$32.590,OO. IOF, cadastro e despesas
de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrónico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento na Caraguá Auto Elite,
Crédito sujeito a aorovação. Garantia de 3 anos para a Unha 12113, sem limiie de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes intemos de motor e transmissão (exceto Kombi,
limitada a 80.000 km), É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvrdoría: 0800701 2834, SAC; 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala;
0800770 1935.

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br

�MS
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Drii:��
�'i7tl1fJ BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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