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CREMATÓRIO
CATARINENSE

Cinema

Filme premiado só em outra cidade
Quem quiser ver os filmes que foram agraciados com as

estatuetas do Oscar não poderá assistir em Jaraguá do Sul. Por

enquanto, não há nenhum deles em cartaz nos cinemas da

cidade. As opções são Joinville e Blumenau. .111

Acijs
Empresária permanece no comando
A presidente daAssociação Empresarial de Iaraguá do Sul,
Monika Hufenussler Conrads, foi reeleita e fica no cargo até

2014. Esse ano, a entidade, que possui 1,3 mil asssociados,
comemora 75 anos de história. Página 14 47 3376.0711

EDUARDOMONTECINO

A

Onibus

Dieterdetermina a

redução das passagens Atitude
Decisão do prefeito Dieter .

Janssen em baiXar o valor
das passagens foi um gesto
inédito na administração.
Patrícia Moraes
Plenário, página 4

. Prefeito oficializou ontem a revogação do .aumento dado pela administração anterior na
cobrança do serviço de transporte coletivo em Jaraguá do Sul. Com a decisão, os novos

preços - R$ 3 (embarcado) e R$ 2,75 (antecipado) - entram em vigor a partir de hoje.
Página6
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AFeira Saldão deVerão, em Jaragyádo
Sul, é sempre umsucesso e tanibém
smônimo de boas compras e_ de preços
acessíveis. Desta vez, o evento ocorrenos
dias 16 e 17 de março, naArenaJaraguá.
No'sábado, os estandes ficam abertos das
9h às 21h. Já no domingo, oatendimento
ao público comprador termina um pouco
antes, às 19h. Os 80 estandes disponíveis
já foram todos comercializados.

Cooperativa Juriti
Um grupo de33 pessoas daAlemanha
visitahoje a Cooperativa Iuríti, em
Massaranduba. São turistas Iígados à
agricultura naBavária, região Sul do
país europeu.Amaioria é de Freising
eMainburg, e está no Brasil em uma

viagem queJnclui visitas técnicas, com
o objetivo de cônhecer plantações
e indústrias ligadas à agricultura,
realizando um intercâmbio para troca
de experiências.� viagem está sendo

organizadapelaMaschinenríng, uma
associação que apoia agricultores para
maior aproveitamento de suasmáquinas
e fórça de trabaIho durante o ano.

Portuários
o plano do governo de dinamizar o
setor portuário, através da liberação
de portos privados,continua sofrendo
forte oposição de quem defende os seus
benefícios, com a ameaça de paralisar o
comércio exterior do país. O incrível é o

grande argumento deles: adotando estas

medidas perderão o emprego, porque
a carga irá para os terminais privados.
Isto é uma descarada admissão de sua

culpa no marasmo dos portos.

InOação
A queda na conta de luz teve
um efeito llinitado, pelo que se

nota pela prévia.da inflação de
fevereiro, que aponta para uma
alta de 0,68%. Estámelhor que os

0,88 da inflação de janeiro, mas
muito longe do esperado.Atuou
no sentido contrário, o reajuste
dos combustíveis.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL -INGLES:

Formação Superior completa em Letras (Inglês); Habilitação em Ensino Fundamental;
Domínio do idioma; Experiência em sala de aula com Ensino Fundamental; JARAGUÁ DO SUL
Disponibilidade e flexibilidade de horários. Carga horária: 20h semanais. .

Comparecer dia 08/03/2013 às 10h no Sesc Jaraguá
do Sul para Entrega de currículo e Prova Escrita.

e
Lourival Karsten
\ lkarsten@netuno.com.br

SistelDas
embareados

Empresas e instituições de

pesquisa de todo. o país
ajudaram. a definir as linhas de

atuação no novo Instituto Se
nai de Inovação em Sistemas

Embarcados, que será instalado
nos próximos anos no Sapiens

Park, em Florianópolis. Além
de conhecer o projeto do ins
tituto - que atuará fortemente
na pesquisa aplicada -, os par
ticipantes puderam apresentar
demandas atuais e futuras que
poderão ser supridas.

DNULGAªO

Gastadores
Os gastos oficiais dos brasileiros no exterior, em janeiro,
alcançaram a bagatela de US$ 2,293 bilhões, contribuindo
para odéficit do país com o exterior em US$1l,371
bilhões. O governo já estudamedidas para conter esta
sangria de moeda e tende a derrubar a cotação do Real,
que está sendo contida a duro custo.'

(
.

Seguros Garcia
Em atividade desde. 1975, completa hoje 38 anos de funcionamento
esta corretora de seguros quemantém convênio com aApevi.

QIDNA
SORTEIO N° 3127
37 - 60 - 61 - 72 - 76

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1326
04 - 08 . 10 - 13 - 15
19 - 27 - 29 - 31 - 32
41 - 47 - 50 - 54 - 59
61 - 67 - 75 - 83 - 00

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04739
1 o 95.238 500,000,00
2° 62.520 34.200,00
3° 03.213 33.600,00
4° 25.006 32.800,00
5° 01.731 31.940,00

DUPLASENA
SORTEIO N° 1153
Primeiro Sorteio
08 - 25 - 28 - 34 - 36 - 43

Segundo Sorteio
19 - 25 - 28 - 32 - 48 - 49

MEGASENA
SORTEIO N° 1471
10 - 25 - 33 - 36 - 40 - 58

www.ocponline.com.br
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EURO

LIBRA

AIesc
O presidente da Assembléia Legislativa
de Santa Catarina, Joares Ponticelli, foi o
convidado da reunião de fevereiro da diretoria
do Sistema Fiesc. O deputado destacou
sua proposta de impulsionar novamente a

indústria carbonífera do Estado, como forma
de retomar o setor no Sul e suprir a demanda
energética do país. Ponticelli também
garantiu que os industriais terão voz no

processo de adaptação do código ambiental
catarinense ao código florestal.nacional.

BNDES
O BNDES anunciou a aprovação de uma linha
de crédito deR$ '1 bilhão para Estados e

municípios, destinada ao financiamento das

contrapartidas de obras do PAC, Minha Casa,
MinhaVida e projetos de mobilidade urbana
associados àCopa de 2014. Desta forma, os

- valores que deveriam ser injetados por Estados. e
municípios também podem sair - indiretamente
- do cofre daUnião. Enquanto perdurar a
divisão de tributos, atualmente em vigor, a
dependência daUnião só tende a crescer.

. Inauguração
Em reunião daDiretoria e Conselhos do Sistema
Fiesc, no último dia 22, foi anunciada para
dezembro a inauguração do Instituto Senai
deTecnologia emMateriais, que está sendo
implantado em Criciúma. O ernpreendimento
representará um bom reforço à atual estrutura do
Senai na cidade, com investimentos da ordem de
R$ 10milhões. O Instituto de Materiais integrará
uma rede de mais de 60 institutos de tecnologia
(dos quais oito em Santa Catarina) e um deles
está previsto para instalação em Iaragua do Sul.

Errata
O crédito da foto da capa da

edição de final de semana, no último
sábado, dia 23, é de Lúcio Sassi.

Informa abertura de processo seletivo

Cidade Inseri ões e informa ões

Formação em Turismo. Experiência em agenciamento de viagens.
Disponibilidade para viagem.

JARAGUA DO SUL

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC
através do site www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco

Por meio do site até 03/03/2013.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br TERÇA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2013. 13 I OPINIÃO

itori

Coragem para cobrar emudar
·commenos de dois meses de governo, a atual admi-

nistração de Iaraguã do Sul já mostra um avanço
em comparação às anteriores ao tomaruma atitude que

'

faltou; pelo menos, nos últimos oito anos: coragem. O

prefeito Dieter Janssen e a equipe criada para cuidar da
melhoria da qualidade do transporte público em Iara
guá do Sulmostraram nesses 60 dias mais produtivida
de do que os mandatos dos prefeitos eleitos realizaram
em cobrar melhorias desse setor.

Toda a população sabe o quanto ]araguá do Sul pre
cisamelhorar no serviço oferecido pela concessionária de
transporte urbano. Desde que assumiu a Prefeitura, Dieter
lanssen mobilizou uma equipe técnica para estudar mi-

no serviço, foi definida a implantação dos corredores de
ônibus. Essas faixas exclusivas começaram a ser pintadas
no último final de semana e já estão sendo usadas pelos
coletivos. Uma ação simples que jámuda a forma de aten
dimento aos passageiros. Também está sendo feita uma
varredura do estado de conservação dos pontos de ônibus.

'

APrefeitura quer que os passageiros tenhamconforto des-

.

de a espera do coletivo até a sua descida no destino.
A última ação corajosa foi revogar o aumento das pas

sagens dado na administração da ex-prefeita Cecília Ko
nell,A visão daatual administração é a seguinte: o aumen
to só pode ser justificado depois de análise das tabelas de

.

custos e da qualidade do serviço oferecido.

A última ação corajosa foi revogar
o aumento das passagens dado na

administração da ex-prefeita Cecília Konell.

nuciosamente o coritrato de concessão para saber se to
das as exigências estão sendo colocadas em prática. Além
disso, o próprio prefeito se tomou um usuário do sistema
de transporte para conhecer de perto o que passa o cida
dão dependente desse meio de locomoção. Assim, para
garantir uma renovação no atendimento, com agilidade

Charge
PREFEITURA REDUZ PASSAGEM

Do leitor

Como ser "EU"
".

Esempre um desafio observar
a nós mesmos, mais ainda

é orientar as pessoas a analisa
rem a si próprias. Ninguém quer
olhar pra si, pois é mais confor
tável olhar a dor, imperfeição,
sucesso e o fracasso do outro.

Partindo dessa premissa,
hoje somos uma sociedade que
perdeu-muito da própria identi
dade, pois não olha para simes
ma, para o seu "EU" interior,
e alguns nem sabem que ele
existe. Sem a consciência deste
"EU" interior, a pessoa molda
sua personalidade baseada em

modelos definidos por novelas,
celebridades, moda, entre ou

tros, sejam bons, ou ruins. Refe
rências externas são excelentes,
desde que analisadas em alinha
mento com a nossa essência, se
não somos o outro, vivendo no

nosso corpo, e não nósmesmos.
O não entendimento 'da neces
sidade desse alinhamento aca-:

ba moldando uma personalida
de descaracterizada e falsa, uma
verdadeira colcha de retalhos

de comportamentos e crenças,
uma ilusão de simesmo.

O grande desafio do ser hu
mano é voltar a ser ele mesmo,
e estar compatível com a sua es

sência individual, pois não existe
uma pessoa igual à outra, Somos
seres únicos. E ser único faz com

que cada um saiba o que precisa
para ser feliz, então, para atingir
mos a chamada felicidade, temos
que acessar esse EU, e alinhá-lo
com a nossa personalidade.

A sensação de felicidade
não existe em termos mate

riais, é uma conjunção de fa
tores determinados por nossas

emoções, crenças, valores e

forma de pensar, que por sua
vez determinam a nossa visão
do mundo, das pessoas que
estão nele, e da percepção que
temos dos fatos da vida cotídía-.
na. Essapercepção pode ter va
riáveis de pessoa para pessoa,
em relação a um mesmo fato.

.PauIoMeDo.Cari,
orientador

Compartilh.e a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracterescom espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Trouxas e espertos
sou obrigado a volta: ao �ssunto porq�e hámuita

gente ganhando dinheiro de modo mescrupu
loso, tanto ao falar em nome do "Senhor" quanto
em vender ilusões de jogos divinatórios. A ninguém
foi dado especular ou saber do futuro, a ninguém.
Não temos como ver o futuro senão pelas hipóteses
das leis físicas, das ações que provocam reações ..No
caso humano, todavia, é preciso que fique bem lem
brado que não somos equações matemáticas, com
o ser humano tudo pode ser e pode não ser...

O que me traz à indignação de hoje é um anún
cio de jornal que acabei de ver. O anúncio vinha de
um "profissional" desse tipo de trabalho enganoso,
o de "ver" o futuro e de prometer "garantidamen
te" solução para os problemas da pessoa aflita e

ansiosa. Ansiosa e ignorante. Aliás, o que seria dos
espertos das religiões ou dos "videntes" não fosse
a ignorância das massas. No caso do Brasil, essa
ignorância chega a mais ou menos 85% da popu
lação, haja vista o que nós tem acontecido nos últi
mos dez anos ... Haja vista...

O tal anúncio a que me refiro dizia que "Não

importa o seu problema, temos a solução" E

prometia ainda o tal anúncio que dava plena e

"garantida''solução para casos afetivos e profissio
nais. E há, ainda - não foi o caso deste anúncio -, os

que garantem resolver também qualquer proble
made saúde.

Quem acredita nisso? Os 'angustiados, os-de
sinformados da ciência, os ignorantes dos tratos e

tratados... E disso se valem, locupletam-se os es

pertalhões. Mas você se engana se eu os critico, já
fiz isso, hoje fico irado, mas acho que os tais esper
talhões estão na deles. Se os otários andam por aí
se coçando, que metam a mão no bolso e façam
felizes os que não nasceram para trouxas ... Miseri

córdia, quantas vezes já falei disso?

Eles
Nada como os colégios militares, neles .os ordi

nários não entram com o cabelo ao estilo de cama

valescos do Grupo :8... E não entram com correntões
no.pescoço; boné virado ou óculos espelhados. Na
minha escola os ponho a correr, e é isso o que tem

que acontecer em todas as escolas. Esses tipos ordi
nários que não respeitam os colegas emuito menos
as professoras, vão mais tarde ir para o trabalho do
mesmo modo desmazelado. As escolas têm que dar
um bastanisso, e as empresas não contratarem tipos
desse desmazelo.Afinal, ordem não é progresso? E a

ordem começa pelo asseio do corpo e do vestir.

Perdas
Todos os que trabalham com carteira assinada têm

direito a um dia de folga, pois não?Além disso, muitos
trabalhadores têm semanas de cinco dias, certo? Então
para que servem os tantos feriados brasileiros? Neste

ano, os prejuízos da indústria nacional em razão dos

múltiplos feriados vão chegar a R$ 42 bilhões. Quem
paga isso? Feriados inúteis e cujas datas nada de im

portante significam. E ainda que significassem... Há
feriados demais, trabalho de menos e seriedade quase
nenhuma em quem legisla e pensa este país.

Falta dizer
É bom que os pais não se esqueçam de educar os

meninos e asmeninas por igual. Em tudo. O que uns

poderri, as outras também podem, tudo por igual. E
essa educação 'saudável para as igualdades começa
na porta damaternidade, com os primeiros brinque
dos dados à criança. Ah, e sem essa odiosa'vilania do
cor-de-rosa para as gurias, a cor da submissão e da

"disponibilidade"... Ou tudo por igual, desde o berço,
ou a encrenca aqui fora vai ficar cada vez pior.

Fale conosco

il
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reisuanssen
A.RQUITETOS

Projews parZl 'Você e SUl!! empresa
(47) 3371-8853

WWVl. r.msjDftSilSlm.lCom.br_

Sem resposta
o anúncio da redução da tarifa de
ônibus estava previsto para acontecer
na última sexta-feira, mas foi adiado.
a pedido de Décio Bago, que ficou de
dar uma resposta aDieter Janssen no
fim de semana, o que não aconteceu.

Nome forte
As convençõesmunicipais do PSDB
estãomarcadas para o dia 24 de março.
Em Iaraguá do Sul, cresce a corrente que
defende a permanência de Isaura Silveira
no comando do partido. Já em abril, é
a vez da convenção estadual da sigla.

Fica no PSB
Presidente do PSB em Iaraguá, JairAlquiní,
afirma não ter intenção de deixar a sigla
e ir para as fileiras do PSD.Naúltima

sexta-feira, aconteceu reunião do diretório
estadual, emFlorianópolis, e, segundo
Alquini, ameta é fortalecer o partido, que
pode lançar o governador dePernambuco,
Eduardo Campos, à presidência, em 2014. �'

Participativo
Reunião entre presidentes de associações
demoradores e o prefeito Dieter Ianssen,
além de secretários e vereadores, na noite
de sexta-feira, lotou aCâmara.A atitude
de Dieter émais umamostra de que ele

pretende governar omunicípio de forma

participativa.

Lei ignorada
Vereador deMassaranduba,Mauro
Bramorsk.i (PSD), denuncia o desrespeito
à lei de sua autoria que determina a

instalação de divisórias entre os caixas
de bancos e o espaço reservado para
clientes que aguardam atendimento,
proporcionando privacidade às

operações. Segundo ele, se amulta

1-,.. ...
fosse aplicada, omontante já seria
superior a R$ 1 milhão. Até agora,
não hámovimentação do Procon.

Luto
De luto pelo falecimento do único
irmão, o prefeito de Massaranduba,
Mario FernandoReinke (PSDB), deve
diminuir o ritmo das atividades pelos
próximos dias. RolfReinke Júnior, de
54 anos, perdeu a vida na noite de
sábado, após um acidente na SC-413.

"

www.ocponline.com.br

Plenário
Patricia Moraes

Lal
(47)3275-01002106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

www.lnloveisplaneta.com.br

9 prfmefeo grande ato
Como a coluna havia antecipado

há dez dias, Dieter Janssen (PP)
anunciou ontem a redução da tarifa
de ônibus em Jaraguá do Sul, suspen
dendo o reajuste de 8% autorizado

por Cecília Konell no fim do ano pas
sado. Um gesto inédito na história do
município. A medida representa o

primeiro grande ato do governo, que
em dois meses já deu início também
à implantação dos corredores exclu
sivos para ônibus, um estudo para
padronizar os terminais e montou

uma comissão que concluirá os tra

balhos, apresentando um novo edital
de concessão do sistema. Com este

comportamento, Dieter está dando

provas de que as suas promessas de

Clima de eleição
Candidato à presidência do Sinsep, Luís
Cesar Schoerner, 47 anos, diz que a defesa
dos servidores públicos é sua principal
plataforma de campanha. "Um servidor
valorizado e motivado atende melhor a

população". Além disso, Schoerner garante
>

que é preciso trabalhar pelo fim do assédio
moral e pela reestruturação do Plano de
Carreira. A eleição para presidência do
sindicato acontece nos dias 19 e 20 de março.

NoPDT
Presidente da Comissão Provisória.
do PDT, Ruy Lessmann, acusa o ex

deputado estadual DioneiWalter da Silva
de querer tomar o partido. No comando
da sigla há mais de 12 anos, Lessmann

não acredita em interferência do
diretório estadual em favor de Dionei.

campanha não serão substituídas

pelos tradicionais discursos da difi

culdade, tão utilizados após as vitó
rias nas urnas.

Durante coletiva de imprensa on

tem, o governo deixou claro que vai
mudar a lógica, com a Prefeitura as

sumindo o controle pelo transporte
coletivo. "Vamos inverter este jogo.
Nós é que mandamos", disse Dieter,
ao anunciar amudança e afirmar não
temer uma retaliação por parte da

empresa. A Procuradoria já está pre
parada para reagir caso os diretores
daViação Canarinho tentem judicial
mente suspender o ato ou em caso de

desespero, tirem os ônibus das ruas.

Até mesmo um estudo para quebra

Fecam
Começou ontem em Florianópolis o 110

Congresso Catarinense de Municípios. Na
quarta-feira, durante a programação, deve
ser lançado o novo programa do Badesc para
financiamento de projetos das Prefeituras, A
expectativa é que Iaraguá consiga de R$ 15

milhões a R$ 20 milhões para investimentos.

Sem IPI e ICMS
Vereador Eugenio Juraszek (PP) tem
conversado com o deputado federal,
Esperidião Amin, sobre a proposta de

redução do IPI e ICMS das bicicletas.
Amin demonstrou interesse no assunto e

o gabinete do vereador já procurou Marco
Antônio Piva, vice-presidente da Católica SC,
e o advogado tributarista Fernando da Silva

Chaves, para dar início a um projeto.

da exclusividade do serviço já foi ini
ciado. Outro fator visto como positivo
pelo governo é que caso a empresa
questione o decreto na Justiça, as pla
nilhas de custos terão que ser abertas
com transparência, o que até hoje
nunca aconteceu. A estimativa é de

que a Canarinho arrecade mais de R$
35mil ao mês só com publicidade nos
veículos, o que não consta nos relató
rios enviados ao Executivo. Outro fato

que chamou a atenção na coletiva foi
o discurso de Dieter, que por diversas
vezes afirmou que deseja ter no se

tor uma empresa parceira, preparada
para o futuro, onde o transporte co

letivo de Iaraguá do Sul sirva de mo
delo ao Estado. Foi um recado claro.

DNULGAÇÃO

Alta plumagem
Isaura Silveira, presidente do diretório tucano em Jaraguá
do Sul, conversa com sénador Paulo Bauer, observada pelo
ex-vice governador, Leonel Pavan. O encontro aconteceu

no último sábado, em São Bento do Sul. Quem foi garante,
Bauer falou como pré-candidato ao governo do Estado.

Convênio
Deve chegar esta semana à Câmara deVereadores de Jaraguá
projeto que autoriza o Executivo a firmar convênio com a

Ferj, repassando R$ 66 mil, em parcelas, à Incubadora.

Vitória de Lauro
Juiz Gustavo Schwingel, da 60a Zona Eleitoral, julgou
improcedente a representação ajuizada pela coligação "O
trabalho continua", de Nilson Bylaardt (PMDB), contra o

prefeito Laura Frõhlich (PSD) por suposta compra de votos.

Pacto nas escolas
-

Segundo o deputado Carlos Chiodini (PMDB), das 1.500 escolas
estaduais de SantaCatarina, apenas duas contam com todas as licenças
necessárias para funcionamento, o que pode atrasar o repasse dos R$
500milhões em investimentos anunciados pelo governadorRaimundo
Colombo, através do Pacto de SantaCatarina, com recursos do BNDES.
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Ponte da Trindade

Liberada apenas para veículos leves
Acesso entre Jaraguá
do Sul e Schroeder
teve a passagem para
automóveis aberta
ontem à tarde

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

/\ Ponte Trindade, que liga Schro
I\eder ao Bairro Santa Luzia, em
Iaraguá do Sul, foi parcialmente li
beradapara tráfego de veículos leves
ontem. A passagem de concreto,

que foi restaurada em 2010, havia
sido interditada em dezembro do
ano passado quando houve des
nível de até 17 centímetros de
um dos lados. As vigas de susten
tação continuam sendo monito
radas pelos dois municípios,

-

que
constataram a estabilização da
estrutura nós últimos 35 dias.

Apassagem é usada diariamen
te pela costureira Elecinda Amo

rim, de 35 anos. Elamora no Bair-'
ro Santa Luzia, mas visita a mãe

em Schroeder. "Muitos dos meus

parentes e vizinhos trabalham do
outro lado e precisam fazer o con
torno até a outra ponte, no Bairro

Itoupava-Açu. É um transtorno

enorme", reclama. Ela circula de
bicicleta pela ponte, e pede mais

iluminação. "Só temum poste bem
antes da ponte, então sinto medo

por causa da escuridão que fica."
ASecretaria de Obras de Schro-

. eder informou que está providen- .

ciando uma solução para o local.
"Precisamos fazer a iluminação e a

obra para uma nova ponte", disse o
secretário de Obras "de Schroeder,
Rudíbert Tank. Para ele, era funda
mental liberar a ponte por causa .

das escolas, do comércio' local e
dos moradores da região. A Secre

taria de Obras de Iaraguá do Sul faz
o controle sobre o desnível da pon
te. "Continuamos monitorando

diariamente, e só reabrimos por
que a pontenão cedeumais.Agora
vamos estudar novos projetos para
a obra", disse o secretário Hideral
do Colle. Ele -aguarda o levanta
mento do município vizinho para
discutir sobre os valores emodo de

licitação para uma nova ponte.
Os engenheiros da Secretaria

de Obras de Schroeder iniciaram
uma sondagem de solo para ini

ciar os estudos para a construção
de uma nova ponte. "Estamos com
três orçamentos de empreiteiras
para um novo projeto e devemos

apresentá-los aos prefeitos ainda

_

esta semana", revelouTank.

LÚCIOSASSI

EDUARDO MONTECINO

INSEGUBA ElecindaAmorim reclama da baixa illllDinação no acesso à ponte

A obra inaugurada em
. 2010, foi feita com R$ 465 de
investimento das duas Prefei
turas e do governo do Estado.
A licitação previa a concreta

gem do tablado da ponte, sem
alterar a estrutura de sustenta
ção, que era de uma estrutura
de madeira. Em dezembro de

Entenda o caso

2012 a população percebeu
que a cabeceira da ponte esta
va cedendo. Os dois prefeitos
decidiram interditar a passa

gem para garantir a segurança
dos usuários. Desde então, as
secretarias monitoram o des

nível, que chega a 17 centíme
tros de um dos lados.

Foram colocados pilares de
madeira para contenção em

volta do pilar de sustentação e

há 35 dias a situação permane
ce estável. Em reunião na sex

ta-feira, dia 22, a Defesa Civil e
a secretarias de Obras dos mu

nicípios decidiu pela liberação
de uma das pistas.

Corredores de ônibus em Jaraguá
,

As novas sinalizações estão no asfalto

oPINIÃo o motorista Ivo Grad avalia que em

alguns trechos o corredor é estreito para o ônibus

A implantação total das faixas
de uso preferencial para o trans

porte coletivo de passageiros ou
de veículos oficiais em situação.
de emergência tem data para ser
efetivada. A previsão é de que o

novo circuito fique pronto até o

dia 10 de março. No último fi
nal de semana, as pinturas dos
novos referenciais de circulação
foram feitas nas ruas Ex-com

batente Antônio Rita, Henrique
Píazera, Francisco Fischer, Expe
dicionário João Zapella e Aveni
daMarechal Deodoro.

Para concluir as alterações,
restam a colocação dos tachões

separando as vias das ciclofai
xas, a pintura total destas com

tinta vermelha e a colocação
das sinalizações horizontais e

verticais. Entretanto, apesar da
não conclusão do sistema, des
de a manhã de ontem, segun
do o secretário de Urbanismo

do município: Ronis Bosse, só
é permitido aos motoristas es

tacionarem os veículos na la
teral direita e trafegar em duas

faixas, pois a terceira é de uso

preferencial e a lateral esquerda.
destinada aos ciclistas.

Na quarta-feira, o diretor de
Trânsito, Rogério Kumlehn, ga
rante que será realizada a pin
tura vermelha das- ciclofaixas e,

durante a semana, concluída a

instalação das sinalizações ho
rizontais e verticais. Entretanto,
segundo Kurnlehn, a comunida
de já deve prestar atenção nas

alterações realizadas .. "Quanto
antes a comunidade se posi
cionar conforme o planejado,
mais fácil será a adaptação de
todos", disse. Para conscientizar
a população, segundo o diretor,
já está sendo veiculada na cida
de uma campanha publicitária
sobre as novas regras do trânsi-

to de Jaraguá do Sul. "Quando
a sinalização estiver completa
vamos conversar com a Polícia

Militar, que deverá efetuar a fis

calização e, ainda nesta semana,
com a empresa responsável pelo
gerenciamento doestacionamen
to rotativo", concluiu.

Apesar de sugerir alterações
nas recém-pintadas faixas pre
ferenciais para o transporte co

letivo, o motorista de ônibus Ivo

Grad, de 46 anos, afirma que a

ideia irá contribuir para a fluidez
dos veículos dos transportes pú
blicos, mas em alguns pontos os
corredores são pequenos. "Prin

cipalmente próximo ao Calça
dão".. Outra questão apontada
por Grad é a colocação das vagas
de estacionamento ao lado dos
corredores de ônibus. ''As pesso
as estacionam longe do meio fio
e não olham antes de abrirem a

porta do veículo", observou.
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Decreto

Passagem ficamais barata
Prefeito de [araguá
do Sul, Dieter ,

Janssen, assina
decreto e suspende
reajuste de' 8%

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

Verônica Lemus

/\ partir de hoje, os usuários do

I\transporte coletivo de Jaraguá
do Sul voltarão a utilizar o serviço
pagando a passagem de R$ 2,75
no cartão e R$ 3 a embarcada. Na
tarde de ontem, o prefeito Dieter

.

Janssen (PP) revogou o decreto do
reajuste de 8% na tarifa, assina
do pela ex-prefeita Cecília Konell
(PSD), em dezembro do ano pas-

o
sado. Com o reajuste, a passagem
havia' aumentado para R$ 3 no

cartão e R$ 3,10 embarcada.
Segundo o prefeito, o que per

mitiu ao governo revogar o au

mento foi o fato de a empresa con
cessionária do transporte coletivo

.

no município, Viação Canarinho,
não contabilizar na planilha de
custos a receita arrecadada com

publicidade. De acordo com um

levantamento prévio da Prefei
tura, cerca de 80 ônibus circulam
com painéis de propaganda nas

laterais e traseiras dos veículos.
"Cada imagem vale mais ou me

nos R$ 400, isso pode gerar uma
receita de cerca de R$ 400mil anu
ais", calculou o prefeito.

\
'

Hoje, nós é que
temos que ir atrás da

empresa buscar
as informações.
Dieter Janssen,

prefeito

.I

FABIO MOREiRA!ARQUIVO OCP

VALORES Preços cobrados a partir de hoje variam de R$ 2,75 e R$ 3

, Canarinho pode acionar Justiça
Em reunião com o diretor 'Entretanto, sem um acordo

presidente da empresa, Décio entre as partes, existe a possi
Bago, na quinta-feira passada, bilidade de que os diretores da
Dieter havia dado prazo para empresa busquem a suspensão
que a Viação Canarinho desse do decreto judicialmente.
um parecer sobre a intenção da

, Segundo o procurador do
Prefeitura em revogar o aumen - município, Raphael Rocha lo
to até a manhâ de ontem. "Es- pes, a empresa possui o direito

<,

peramos até omeio-dia de hoje de contestar na Justiça. Contu-
(ontem) um retomo da empre- do, para ajuizar qualquer ação, a
sa concessionária com propos- Viação Canarinho terá que abrir
tas de novos custos. Como isso completamente as planilhas de
não aconteceu, estamos revo- custos, o que acabaria sendo

gando o decreto do anc pas- um ponto positivo para a Pre
sado que autorizou o reajuste". feitura. Durante coletiva de im-

prensa, Dieter Ianssen questio
nou a transparência da empresa
durante os últimos anos. "Hoje,
nós é que temos que ir atrás da

empresa buscar as informações,
mas nós vamos inverter essa ló

gica', declarou Dieter.
A equipe do OCP não con

seguiu contato pelo celular do
diretor da empresa. A empresa
Viação Canarinho informou

que nem o diretor presiden
te, Décio Bago, nem o diretor

operacional, Rubens Missfeldt,
encontravam-se no local.

Transporte coletivo sob análise
Segundo Dieter Ianssen, a

Prefeitura está fazendo uma re

visão geral dotransporte coletivo
rio município. Em parceria com
o Laboratório de Transportes e

Logística (LabTrans) da Univer
sidade Federal de Santa Catarina

(UFSC), estão sendo estudados
horários, frequência, pontuali
dade, agilidade, necessidade de
novas linhas ou da desativação
de linhas em desuso, e também a

qualidade dos pontos de ônibus.
"O Ipplan (Fundação Instituto de

Pesquisa e Planejamento Físico
Territorial de Jaraguá do Sul) está
vendo o modelo ideal para as

coberturas das paradas de ôni

bus, levando em consideração o

clima.da região, como o calor e as
chuvas", informou o prefeito.

Usuários podem reclamar diretamente naPrefeitura
A Procuradoria Geral do mu

nicípio informou que os usuários
do transporte coletivo de Jaraguá
do Sul podem fazer as reclama

ções sobre o serviço prestado
diretamente à Prefeitura, através
dos telefones 156 ou 0800 642
0156 e também pelo e-mail ouvi
doria@jaraguadosul.sc.gov.br. As

considerações podem ser feitas

ainda pessoalmente na Ouvido"
ria, na sede administrativadaPre
feitura, naRuaWalterMarquardt.

O canalpara reclamações so
bre serviços prestados por em
presas vinculadas à Prefeitura

já: existia, no entanto, o procura
dor Raphael Rocha Lopes disse

que o objetivo foi reforçar autili
dade do canal entre os usuários

de ônibus. "Queremos ter uma

noção mais clara de onde estão
os problemas que as pessoas co- .

mentam, queremos centralizar

as. informações e identificá-las

para tomarmos as medidas ne
cessárias", disse Lopes. Para isso
é importante que haja a identifi
cação do ônibus e da linha.

-{\inda de acordo com o pro-

curador, todas as, reclamações
serão verificadas e será cobrado
da empresa concessionária do

transporte coletivo, 'Viação Ca

narinho, o ajuste das irregulari
dades' se forem de sua respon
sabilidade. "Se a empresa não
resolver o problema, aPrefeitura
irá tomar as medidas legais ca

bíveis", revelou Lopes.

o'

Servidores

Insalubridade
deixa de ser

pagaa457
Conforme solicitação do

Sinsep (Sindicato dos Servi
dores Públicos Municipais),
a Secretaria de Administra

ção divulgou ontem os novos

parâmetros para o corte de
adicionais de insalubridade
e periculosidade. Pelo laudo
de 2007, dos 952 servidores
da Prefeitura de Jaraguá do
Sul que hoje recebem o be
nefício, 495 serão mantidos,

,

contra os 457 que terão o cor

te, anunciado no fim do mês
de janeiro, mantido. O reflexo
econômico com a medida é
de cerca de R$ 95mil ao mês.

Na primeira decisão, o

secretário de Administração,
Sérgio Kuchenbecker, levou
em conta o laudo realizado
no ano passado, _que apon
tou diversas irregularidades
no pagamento, retirando o

benefício de 641 funcioná
rios. Após negociação com

sindicado; o acordo foi de que
valeria o estudo realizado em

2007, até que um novo reen

quadramento seja realizado. A
diferença de um levantamento

para o outro envolve 184 pes
soas que receberão na folha de
pagamento deste mês o valor
retroativo a janeiro.

Ao mesmo tempo, Ku
chenbecker anuncia que nos

próximos dias deve ser con

tratada uma empresa que
irá analisar o laudo de 2012.
"Estamos fazendo tudo de
forma transparente, dentro
da legalidade, para que rece
bam os que merecem", disse
o secretário.

FABIO MOREIRA!ARQUIVO OCP

ECONOMIA Sérgio
Kuchenbecker calcula
uma sobra de R$ 95

mil mensais
'
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Confira os

premiados do Oscar
· Melhor Filme: "Argo"
· MelhorDiretor: Ang Lee - "As aventuras de Pi"
· MelhorAtriz: Jennifer Lawrence - "O Lado

Bom daVida"
· MelhorAtor: Daniel Day-Lewis - "Lincoln'
· MelhorAtor Coadjuvante: ChristophWaltz

"Django Livre"
· MelhorAtriz Coadjuvante: Anne Hathaway -

"Os Miseráveis"
· MelhorMontagem: "Argo"
· Melhor Direção deArte: Rick Carter, Iím
Erickson e Peter T. Frank - "Lincoln"

· Melhor Trilha Sonoro Original: Mychael
Dana - "As aventuras de Pi"

· Melhor Canção Original: Skyfall (Adele) -

"007 - Operação Skyfall"
· Melhor Roteiro Adaptado: Chris Terrio .,

"Argo"
· Melhor Roteiro Original: Quentin Tarantino

- "Django Livre"
· Melhor CurtaAnimado: "Paperman"
· Melhor Longa deAnimação: "Valente"
· Melhor Fotografia: "As aventuras de Pi"
(Claudio Miranda)

· Melhor EfeitoVisual: ''As aventuras de Pi"
..Melhor Figurino: ''Anna Karenina"
· MelhorMaquiagem: "Os Miseráveis"
· Melhor Curta: "Curfew"
· Melhor Documentário - Curta: "Inocente"
· Melhor Documentário: "Searching for a
sugarman"

· Melhor Filme Estrangeiro: ''Amor'' (Áustria)
· MelhorMíxagem de Som: "Os Miseráveis"
· Melhor Edíção de Som: ''AHoraMais Escura"
e "007 - Operação Skyfall"

PREMIADOS Daniel Day-Lewis (E), 'ennifer
Lawrence, Anne Hathaway e Christoph
Waltz exibindo felizes suas eiStatuetas

RECONHECIMENTO Equipe do filme "Argo". Ben AfOeck,
ao centro, era só emoção ao receber o prêmio

Os piores do cinema
Nem só de vencedores vive o cinema. O Framboesa de Ouro,

prêmio que aponta os piores filmes do ano, também divulgou
sua lista. O último filme da Saga Crepúsculo, ''Amanhecer - Par
te 2", foi escolhido em sete categorias. Veja quem não agradou
o público em 2012.

Pior Filme:A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2

Pior diretor: Bill Condon - A Saga Crepúsculo - Parte 2

PiorAtriz: Kristen Stewart - Amanhecer - Parte 2 / Branca de

Neve e o Caçador
PiorAtor: Adam Sandler - Este é o Meu Garoto

PiorAtriz Coadjuvante: Rihanna - Battleship - A Batalhados
Mares

PiorAtor Coadjuvante: Taylor Lautner - Amanhecer - Parte 2

Pior Elenco: Amanhecer - Parte 2

Pior Roteiro: Este é o Meu Garoto

Pior Remake, Cópia ou Sequência: Amanhecer - Part.e 2

PiorDupla:Mackenzie Foy eTaylorLautner, emAmanhecer � Parte 2

.ll
-

"AVENTURAS DE PI" Diretor Ang Lee recebe
o prêmio de Michael Douglas e 'ane ronda .

MUSICAL. Elenco do filme "Os Miseráveis"
cantou ao vivo na cerimôpia e emocionou

t
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Tempo melhora
no Estado
durante o dia
A frente fria ainda provoca
chuva namaioria das

regiões namadrugada
emanhã, melhorando
no decorrer do dia com

presença de sol em
boa parte do Estado. A

temperatura diminui um
pouco à,noite.

São Miguel
do Oeste
....
19° 27°

Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Joaçaba
....
17° 27°ehapecó

....
.16° 26°

Ensolarado
..

�

Instável Parcialmente
Nublado

..
Trovoada GeadaNublado

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

do vento relativa (%)
o 6h Oeste-Sudoeste 3km/h 74
o 9h Oeste-Sudoeste, 4km/h 76
o 12h Oeste-Sudoeste 3km/h 83
o 15h Norte 3km/h 73

26mm

90%o 18h Leste 10km/h 62
de possibilidade

o 21h Leste-Sudeste 10km/h 85 de chuva.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING Programação de 22/2 a 28/2
• ARCOPLEX 1
• Duro de Matar - Um bom dia para morrer - Dublado - Sexta/Segunda/Terça/Quinta - sessões: 15h,
17h, 19h, 21 h, Sábado/Domingo/Quarta - sessões: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
• ARCOPLEX 2
• As Aventuras de Tadeo - Dublado - 15h10

• • Meu Namorado é um Zumbi - Legendado-17h10, 19h10, 21h10
.ARCOPLEX 3
� João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado - 14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30

Sudoku

"

2

8

4

6 85
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
IftS
c.>
::s
-

o
CI)

Jaraguá. do Sul
....
19° 29°

Rio do Sul
.. ..
'18028°

Blumenau
.. ..
23° 300

Florianópoli�
....
21° 26°

�ciúm.a
....
20029°

HOJE

Jaraguá do Sul

Região
AMANHÃ
MíN: 22°C
MÁX: 28°C

QUINTA
MíN: 21°C
MÁX: 28°C

•

>t'

SEXTA
MíN: 21°C
MÁX: 29°C

São F,ancisco do Sul
• Preamar
o 4h51: 1,5m
o 16h48: 1,4m
• Balxama,
o 9h: O,2m
o �lh04: Om

Ilajai
• Preamar
o 3h08: 1,2m
o 15h17: 1m
• Baixamar
o 7h51: 0,2m
o 19h55: O,lm

• Preamar
o 3h32: 1,2m
o 15h34: 1,lm
• Baixamar
o 7h47: O,3m
o 19h47: 0,2m

Flo,ianópolis
• Preamar
o lh58: O,7m
o 13h53: 0,6m
• Baixama,
o 8h53: 0,2m •

o 20h41: O,lm

MINGUANTE 3/2

_NOVA 10/2

e CRESCENTE 17/2

CHEIA 25/2

Palavras Cruzadas

Tábua
das marés Imbiluba

HORIZONTAIS
1. (Ingl.) Para cima! / Grito agudo e prolongado de cer

tos animais
2. Área (em festas, eventos etc.) destinada à pessoas

de considerável prestígio / Acontecimento desfavo
rável

3. Condições climáticas / Os órgãos que se inflamam
na nefrite

4. Vaso em que arde um fogo simbólico / A apresenta-
dora de TV Sabrina

5. É pago a cada doze meses

6. Misterioso
7. Pronome possessivo feminino / Linguagem parti

cular, comum a determinada categoria de pessoas
8. As iniciais do escritor Suassuna, de "O Auto da

.

Compadecida" / Produto apícola / Registro Civil
9. Correlativo de qual/Um dos maiores peixes do

Brasil
10. Alojar, hospedar (alguém)
11. Parede que fecha as partes externas de uma cons- 10

trução / Fazer alguém perder as estribeiras
12. Tornar tímido, encabular

'

13. A cor da ametista J (Pop,) Rir de alguém por di-
vertimento. 12

VERTICAIS
1. Certa fruta 'seca usada em culinária I Ter grande afei

ção por alguém ou por alguma coisa
2. Fronteira natural entre a Espanha e a França / O pas

sarinho do relógio
3. Aparato usado para disfarçar a calvície J A parte do

corpo entre o pescoço e o abdome
4. Ir para fora de um lugar ou de um ambiente / Car

rapateira
5. Empreender viagem / O fenômeno do derretimento

daneve
6. Que tem múltiplas aptidões J A atriz norte-americana

Cameron, de "As Pariteras"
7. Piloto de aeroplano, hidroavião, etc, / Vaso para

água, com bojo e bico',
8. O do siso nasce entre os vinte e trinta anos de idade

/ Animal parecido corri a doninha
9. Diz-se que é difícil de roer quando uma situação é

penosa, dura de aceitar / (Pop.) Caipira / A equipe
de Fórmula 1, com o piloto alemão Sebastian Vettel.

2 3 4 5 6 7 B 9

2

•
•
•
•

.'
•

•
• IÍ

• • •
•

•
•

•

3

4

5

6

7

8

9

11

13
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Turbante,fazendo
.acabeçada
mulheradalCom que.

roupa eu vou? Diferente de outros anos, resolvi passar o Carnaval na surdina,
descansando mesmo e obviamente zapeando pela internet e pela
televisão à procura de novidades para o blog e para a coluna. E se

teve algo que me chamoumuito a atenção e que eu vi com muita

frequência, foram os turbantes, que não só tomaram conta da
avenida, como também das praias, e por consequência, das ruas.
Apesar de ser uma tendência que está rolando há um bom tempo,
acho que é agora que caiu no gosto das fashionistas. Para apostar
meninas (ele vêm no inverno novamente, viu?!).

Michele Camacho monalisadebatom.ocponline.com.br I 47 8838 3084

Fiz e amei: Hidr�tação Absolut Control, da Loreal
Como vocês saberngírls, gosto (muito!) de cuidar
das minhas madeixas, e sempre que posso faço uma
hidratação nelas (evitando assim que fiquem ressecadas,
quebradiças e sem vida). E na semana passada eu testei a
linha nova da L'Oreal, aAbsolut Control, e amei.
Meu cabelo ficou uma delícia (acho que está entre as

minhas top 5), super brilhoso, macio e o mais importante:
sem frizz (algo quase impossível nesse nosso clima
tão úmido). Aliás, apesar de a temporada de férias ter
acabado, é sempre uma ótima pedida cuidar do nosso hair
nessa época de verão/praia, pois o sol, a água do mar e da
piscina prejudicam bastante os cabelos.
Sobre a hidratação: Ela é perfeita para quem quer
controlar o frizz e o volume. E o procedimento é mega
rápido e prático; nada de ficar horas no salão.
1 .:Começamos lavando o cabelo com um shampoo
neutro (para tirar todas as impurezas das madeixas);
2 - Em seguida, o cabelo élavado com um shampoo da
linhaAbsolut Control;

3 - Depois foi feita a hidratação com uma ampola
contendo Fiberceutic e Powerdose PowerControl, Este

. procedimento foi realizado com o powerjet, um aparelho
em forma de pistola, desenvolvido com a finalidade de

ajudar o profissional a espalhar demaneira igual todo
o produto pelo cabelo. Já em seguida, é aplicada uma
máscara e eu fui direito para o acelerador, onde fiquei por
dezminutinhos;
4 - Para encerrar, enxágua-se os cabelos - é passado um
creme - e depois é só escovar.

'

Viram? Rapidinho, né, garotas? E o resultado é um cabelo
maravilhoso e mega sedoso. Esta hidratação dura em
média dez lavadas (já lavei duas vezes depois de fazê-la
e meu cabelo está do jeitinho que saiu do salão). Ah, e
diferente de algumas hidratações que podem ser feitas
com mais frequência, recomenda-se fazer aAbsolut
Control a cada 30 dias, ok? Tirei umas fotinhos do
procedimento e de como ficou meu cabelo pós-hidratação

.

pra vocês darem uma olhadinha! Recomendo, garotas!

... i. \ .'. : I. _ :

f
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BOID dia!
Bom dia, urbe!Hoje é terça

feira, dia 26 de fevereiro.
Estamos iniciando a nossa se

mana e a coluna de hoje pro- .

mete. Babados, dicas, festas e

muita energia positiva dão o

tom do espaço mais concorri
do de Iaraguá do Sul. E vamos

que vamos. Antes, claro, uma
frase bem legal de Sigmund
Freud para refletir: "O homem
é dono do que cala e escravo

do quefala. Quando Pedro me
fala sobre Paulo, sei mais de
Pedro do que de Paulo".

(47) 3055-0878
lRlua II'Il!mt:i!pwlÍllmtu\s!demlrMfn;a" 4Ilil!ll
�-��Stll-S:

Buxixo
E aquela morena, hein?

.

Vendeu a loja, armou novo
rumo profissional, arrumou
um novo namorado, ficou rica

.

I B
..

li Ie ... sumnu e�Jo, me 19a.

Fofocódromo
Pelo meu fio vermelho recebi
urna notícia que é pra deixar
o leitor com os pelos das
costas (todomundo tem,
nem que seja unzinho... )
arrepíadooooooooooooooosl
Tem novo casal, casado e

famoso na urbe em vias de

separação letal, ou seja, nunca
mais um vai olhar na cara do
outro. Omomento agora segue o
romance "APàrtilhà'! Ave Deus!

Moa Gonçalves

AMIGOS Na lente do fotógrafo Lúcio Sassi,
galera animada, sábado, na Garage

ENCONTRO Lourival Conti, José Ralnos eWalter Janssen Neto, o Teco,
comandarammesa concorrida, domingo, no Restaurante ParkAurora

Mannes
Ótima notícia de se dar: a empresa Estofados Mannes também

, está apostando no esporte de Jaraguá. O grupo vai patrocinar o
futsal CSM/Pré-Fabricar na temporada 2013. Bom demais!

Squash ,

Os jovens empresários Kim Pieper e RafaelAmorim escolheram
o squash como umdos esportes favoritos. Toda semana os bem
nascidos são vistos suando a camisa na Epic Concept Club.

lunad a
moagoncalves@netuno.com.br

Trocou idade
Ontem, .o rádio e o celular tocaram o dia todo. O jovem empresário,
Orlando Salter Jr., comemoroumais um niver da forma que ele

gosta: na dele. Mas os amigos lembraram, mandaram urn "oi" e

postaram em seu Face. Super parabéns da coluna também!

Ouda
Adauto e Soninha Schollemberg (Sport Brasil) comemoraram
o niver de 14 anos de sua linda filha, Duda, com um jantar
assinado por-eles. O festerê recebeu convidados de primeira e

_

bebidinhas e comidinhas de primeira também. Foi uma segunda
feiramais que especial. O encontro aconteceu no endereço dos

Schollemberg e varou a noite namaior curtição!Nas rodas
• O radialistaValéria Gorges
será hostes, hoj� ànoite, no
tradicional grupo do Loks. O
encontro é para registrar seu I

aniversário comemorado
ontem, dia 25.

• Na noite de sábado, uma
'concorridamesa reservou
momentos de prazer. Nela,

,

(> colunista é os fllllÍgos Teca
; Janssen, ZécaRausis, Dieter
IansseneMarceloMuel1er.
Bom também!

Contabilidade
Consultoria Empresarial
�--

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz,com,br
Desde 1978

47 3084-3012

Work
AVeterinária Daniela Brecht
prevê um ano de muito
trabalho e, claro, de sucesso.

Ela, que é proprietária da
ClínicaVeterinária Amizade,
está a todo o vapor com
diversos projetos profissionais
para este ano. O foco de seu

trabalho é oferecer qualidade
de Vida e bem-estar, fatores
essenciais para uma vida

. saudável para os animaizinhos.

www.gumz.com.br
(47)3371-4747

PRESENÇA
O empresário
e coltmista da

Revista Nossa,
OrIa:ndinho

Stoco Jr,
presença na

festa de
10 anos do

saint
Sebastian

NIGHT
Diana Couto'
deu razante,
sexta-feira,
na London,
noshowdo

amigo e cantor
Fernando
Lima

Novis
Em breve, o Dr. Roberto Zimath trará para Jaraguá tudo
o que há de novidade e modernidade em medicina
alternativa. Nos finais de semana, ele está participando de

importante curso em São Paulo. Volto ao assunto.

Querida
A darling das darling da cidade, a Sra. Brunhilde Schmõckel,
em c-ompanhia da sua filha, Ivone, marcou presença, ontem,

- no almoço do Restaurante ParkAurora. Foi uma das mais

cumprimentadas na ocasião.

Futebol no Ano Bom
A Sociedade Esportiva e Recreativa Floresta, da comunidade
Ano Bom, em Corupá, realiza nos dias 2 e 3 de março
o tradicional torneio de futebol. A competição terá a

participação de equipes de Jaraguá do Sul, Ioinville, São-Bento
.

do Sul, Rio Negrinho, Mafra, Schroeder, além de times das
cidades paranaenses de Piên, Lageado, Rio Negro e Agudos do
Sul. No evento haverá churrasco e música ao vivo.

Pijamas
Vendo loja ou

estoque
ótima clientela.
No centro de

Jaraguá do Sul

Informações:
47- 9198-0022

"
Em todo começo reside.
uma magia que no�

protege e ajuda a vencer.

Hermann Hesse

Te contei
• DiegoRausis, que já
carimbou o passaporte
para dias de bate pernas
em Orlando, quer fazer
bonito na terra do Tio
Sam. Pelo menos uma

vez porsemana faz aulas
de inglês. De nada. I

1
• O contadorNicdcio
Gonçalves divide os dias
da semana entre a casa na

Vila Lalau e sua chácara
em "SaintLouis': Nas _

,

horas defolga, em ambas
rara o mesmo menu:
churras, loira gelada e

família reunida.

• O advogado Humberto
>

Pradifoi sábado ao
EstáiliaJoão Marc'atto
acompanhar de perto
a bela vitória de 2xl
do }uve sobre o Iec .

� Dr. Vicente Garopreso,
idem!

• 'E para,encerrar a
� coluna social de hoje,

a dica éalmoçar na
Confeitaria Bela Catarina,
Bufê e sobremesas
diferenciadas. Anotem aí
também!

.Adote um cão.
I

;J

t
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Daniel Medeiros Crítica de cinema

tlQVoo"
Graduado em Comunicação Social

Cinema e Vídeo e formado' no Curso de Teoria,
Linguagem e Crítica Cinematográfica

Filmes que se propõem a serem estudos de

personagem precisam, acima de qualquer
coisa, ter um personagem interessante o sufi
ciente paramerecer tal estudo. E o Comandan
teWhipWhitaker, de DenzelWashington em "O
Voo", com certezamerece essa atenção.

Já apresentado em sua primeira cena

como um alcoólatra inveterado e drogado,
Whip aparenta ter tanta confiança em si
mesmo que não vê problemas em pilotar um
avião mesmo estando sob a influência de ál
cool- o que não impede que ele consiga re

alizar umamanobra quase impossível depois
que uma falhamecânica faz o avião perder o
controle. E embora tenha salvo praticamen
te todos a bordo, ele precisa responder pelas
mortes ocorridas, fato que se agrava quando
são encontrados 'indícios de álcool em seu

organismo. E é a partir daí que o público pas- .

sa a conhecer o verdadeiroWhipWhitaker.
E a composição de Washington é impe

cável. Demonstrando segurança em meio ao

perigo, o comandante não hesita em pedir à

comissária que deixe uma mensagem gravada do diretor, uma vez que o próprio roteiro pare
na caixa preta do avião antes que ele realize a ce não saber o que fazer com a personagem: o
tal manobra. E como um típico alcoólatra,Whi - texto dá bastante ênfase a ela inicialmente (in
taker se recusa a acreditar que a bebida seja a clusive detalhando suahistória) e a abandona a
causa (e não a solução) dos seus problemas - partir da metade da narrativa.
ainda que seja claramente o motivo que o le-

-

Encarando a redenção do seu prota-.
vou a perder contato com a ex-mulher e com gonista não çomo um objetivo, mas como
o filho. E é interessante notar também como uma necessidade, "O Voo" apresenta um

o protagonista procuramantero tempo todo retrato sério e (principalmente) não apela
certa postura de durão, até que, em certo mo- tivo do problema do alcoolismo na socie

mento, sua pose cai e uma única lágrima es- dade atual. E se isso só já valeria o.ingresso.,
corre do seu olho. o fato de ter um personagem tão intrigante

Hábil ao conseguir estender a tensão na quanto o ComandanteWhipWhitaker com
excelente cena da queda do avião (inserindo certeza acrescen

até mesmo um momento de calma antes do ta mais pontos
impacto) e por sua concepção do efeito das favor.

drogas, simbolizada pelo aumento no volume
da música (uma, decisão simples e eficaz), a
direção de Robert Zemeckis peca apenas em

não conseguir estabelecer uma relação convin
cente entre oWhip e Nicole (Kelly Reilly), uma
jovem viciada que ele conhece no hospital. En
tretanto, isso nem pode ser visto como culpa

Direçõo'Robert
Zemeckis. Elenco:

Denzelwashing
ton, KellyReilly,

Don Cheadle,John
Goodman.

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.brou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
.da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Clique animalNovelas

LImO li. LImO - GLOBO - 18H
Fernando leva Melissa para sua casa, Laura conta a Edgar que não conse

guiu publicar sua matéria, Albertinho revela a mãe que deseja se aproximar de
Elias. Edgar recebe uma carta do sequestrador de Melissa, pedindo dinheiro em

troca da devolução da menina. Laura desconfia de que Catarina esteja envolvida
no sequestro. Catarina diz a Laura que só devolverá Melissa em troca de dinhei
ro. Albertinho diz a Constância que não gosta de Esther. Zé Maria fica emocio
nado ao se ver nas fotos tiradas por Fátima jogando capoeira. Edgar resolve dar
dinheiro para Fernando 'e Catarina, e exige que ambos saiam do Brasil. Luciano
decide ficar longe de Diva, até ela revelar quem é seu pai.

SllLVE JORGE.- GLOBO - 21B
Morena fala para Demir que não pode voltar para o Brasil. Helô recebe do

falso perfil de Morena a foto da boate onde ela estava presa .. Waleska esconde o

gato de Russo. Helô teme que Wanda fuja. Jô intensifica seu treinamento. Adam
encontra Yuri.,Maitê não acredita que Bianca tenha se desligado de Zyah. Todos
na vila comentam que Mustafá comprou uma mulher e Farid pede pará Kemal
levá-Ia à casa de Berna. Livia manda Russo descobrir mais informações sobre a

morte de Morena. Theo é frio com Áurea depois de saber que ela foi conversar
com Livia. Cyla desconfia do jeito como Zyah trata Morena. Livia combina com

Aida de patrocinar Élcio para atingir Theo. lsaurinha conta para o filho'que. eles
podem perder a casa onde moram por conta das dívidas,

Tufão para adoção!
Porte médio/grande,
2 anos de idade,
vacinado e vermifugado.
Tufão é muito

comportado, não estraga
nada, é dócil e óbediente,
mas'faz guarda taínbém.
,Tem lindos olhos verdes.
Contato para adotá-Io:

Maria, atrvés do telefone
3376-6400

GUERRA. DOS SEXOS _ GLOBO _ 19B <'

Vânia exige falar com Veruska e Nando se desespera. Kiko sobe na saca

da de um prédio e Roberta se apavora. Charlô e Nenê iniciam uma conversa

entrosada. Lucilene percebe que a pasta de Felipe sumiu .. Vânía desconfia de
Veruska. Kiko fica em perigo e implora que Nieta chame os bombeiros. Felipe sai
com Carolina para comemorar a aquisição dos recibos. Vânia encontra o bilhete
aéreo que Veruska usou na viagem para o Rio de Janeiro. Roberta repreende
Kiko. Charlô e Nenê saem juntos. Vânia descobre que Veruska retirou o conte
údo do bagageiro de Vitório e conta para Dino. Lucilene pega a pasta de Felipe
que Juliana levou para casa. Fábio pede para reatar com Juliana. Manoela con

vence Ciça a aceitar o relacionamento de Fábio e Juliana.

* o resumo dos c�pítuJos é de responsabUidade das emissoras.

Aniversariantes

25/2 Cristiane Siebert Franque Rahm Evaldo Maestri Nicoli C. Costa Edeison Draeger
Airton Tassi Emerson Borges 26/2 Paulino T. kita Monique Reink Herminio Kanchen

Aline Fischer CléoAlves Cássia Souza Gomes Felipe Nunes Gilmara D. Bihr Homero Flesch

Luciana Li nder: Ademir Krehnke
•

Beatriz C. Wilbert NildaBorba Sabrina G. Vaz Ismael Miguel Hein
SaraJ. Rosa Rubia C. Pereira Bruno da silva Fritzke Moacir Pedrelli Artur Elias Josefa Felipe Minei

Gelson Nunes Osmair Pinter Phelipe Walmir Nunes Antônio M. Machado Dulce Tomio Matilde Cleide Jacobi

Eliane Belarmino Maria Borba de Souza Bruno Paz Borges Marlene Bona Vanessa C. Rambo Longui
Milena P. D. De Paula Raquel C.da Silva Breiss Maria Eduada Meyer Roseli A. Rezená Rafael J. Funckes Juliana Pascolli

Valdir Lebrão Rodrigo C. Ferreira Camila Paz Borqes Danieli J. Dos Santos Aguida C. Heleodoro Maristela B. Luz

Ivo Ranghetti Jr Rosina G. Deretti Eugenio Fischer Rosima G. Deretti Bruno Drews
•

Patricia N. Laube

Mario Bloedorn Tabita Bortolini Geslaine P. C. de Oliveira SusanE H. Rouveder Zita P. Frazner Vanderlei Tank Batista

Lucimar Barca Ires Guths Ana C. Ciconeti Sidnei Szirkouski Alessandro Hass Sandra Maria Bortolini

Pedro H. Berri Walmir Roberto Wendorff Rosa M. Kiatkowski Poliana K. Luiz Amarildo Baade Schultz

Elaine C. Maass Wanderlei Wischral Priscila Paiolak IvoneJagn Maria de L. Trupell Alvarino António Pereira

Milton Schmoeller Wellington Linder Sidnei Szirkowiski Luciano J. Pastai Priscila S. Souza da Rocha

www.ocponline.com.br

Horóscopo
CYl ÁRIES

-

I
-

Terá habilidade de sobra para tratar
de questões que exijam sigilo. O setor

profissional ganha uma nova alavancada
nesta terça-feira - procure traçar
prioridades e se manter fiel a elas. Já
no campo afetivo, o astral anda meio
reprimido. Cor: roxo.

TOURO
O dia favorece particulanmente as

relações de amizade e o convívio social.
O momento é ideal para conquistar
um novo público, que poderá se tomar
habitual. Um clima de forte erotismo vai
favorecer o seu relacionamento afetivo.
Cor: tons escuros.

GÊMEOS
Não perca a chance de se aprofundar
nos assuntos do seu interesse neste
dia. Vênus transita pelo ponto mais alto
do seu Horóscopo, áumentando seu
charme e sua popularidade. O trabalho
vai exigir esforço, mas você chegará
aonde quer. Cor: verde.

II

CÂNCER
Novos horizontes estão se abrindo agora,
então, fique de olho nas novas propostas
de trabalho ou em algum concurso que
pode surgir a qualquer momento.
A dois, há muito entrosamento e

compreensão: intensifique o contato
com quem ama. Cor: bege.

LEÃo
Seu emprego está bem-amparado e

as mudanças devem ser vistas com

otimismo, pois vão ocorrer a seu.
favor. Bom momento para começar e
economizar uma graninha. No campo
afetivo, é preciso mef'!I!Jlhar fundo nos
sentimentos e se declarar. Cor: azul.

VIRGEM
A chave do sucesso está em se fazer o

que gosta, por isso, dedique-se a uma
tarefa que traga alegria ao seu cotidiano.
Ótimo momento para organizar seus
papéis e documentos. Caso esteja só,
saia mais e abra-se a novas amizades.
Cor: verde-escuro.

.n.
UBRA
Bons ventos sopram no setor profissional
e quem IJabaIha com o público feminino
não pode reclamar da sorte neste
período. Nos assuntos do coração,
cuidado para não sacrificar os momentos

• que pode passar com sua cara-metade.
Cor: tons claros.

m.
ESCORPIÃO
Este é um dia de sorte e alegrias, pois
Vênus transita por seu paraíso astral.
No IJabaIho, você terá êxito em cargo
de chefia ou de liderança. Uma paixão
repentina pode tirar os seus pés do chão.
É hora de ousar. Cor: vennelho.

SAGITÁRIO
Você pode obter uma grande vitória no

campo profissional nesta fase, ainda
mais se IJabaIha em casa ou por conta

própria. Só tenha cuidado para não

priorizar demais as questões de IJabaIho
e deixar de lado os seus interesses
afetivos. Cor: amarelo.

CAPRICÓRNIO

V\ _ Sua segurança ao expressar o que pensa

'P vai surpreendermuita gente. Quanto
mais conhecimento você tiver da sua

profissão, maior será o seu destaque
diante de pessoas influente.s. Na vida a

dois, o distanciamento póde ser. perigoso.
Cor: vennelho. "

AQUÁRIO
� Nas questões profissionais, você terá
� competência de sobra para assumir

grandes responsabilidades e obter os
frutos que merece. Já no campo afetivo,
convém se desfazer do que não serve

mais, mesmo que isso implique em
algumas perdas. Cor: lilás.

PEIXES

tf Vênus realça o seu chanme e toma
, .
este um excelente dia para fechar um

,

contrato, lidar compepéís e regularizar
documentos imPortantes. Na paixão,
não abra mão do diálogo, pois há sinal
dejJrigas e discussões tolas com o seu

amor. Cor: amarelo.

•
e

II ,i I ... 'III , II I •
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Parabéns,Willian, pelo
aniversário comemorado

hoje. Muitas felicidades,
saúde e paz. Com
muito carinho de
toda. a família, Casa
do Chocolate e Weg, e
principalmente da sua
namorada_Juliana, que
te ama muito!

Parabéns para Luana
KoneU, que complet_ou
seus 13 anos no último
dia 19. Os pais, irmãos,

sobrinha, cunhada e

cunhado desejammuitas
felicidades e sucesso!

C1eide Jacobi,
esposa de
Rudimar Longui,
na foto com os

filhos Roberta
e Geovani, é
a festejada
aniversariante de

hoje. Familiares
desejammuitas
felicidades!

Gustavo Schilipacke
dos Santos recebeu
os parabéns'no dia
23, pelos 5 aninhos. ,

Quemmanda um

super beijo é a vó
Anita e o vô Luiz

Parabéns ao Casal Heinz KoneU e Ema KoneU pelos
seus 45 anos de casamento, comemorados dia 17.

Recebe o carinho dos f'llhos, noras, genro e netos

Quilinhos ganhos estão
indo embora sozinhos
Grazi Massafera foi uma daquelas grávidas que

ganhou muito pouco peso. Mesmo assim, para os

acostumados a vê-la desfilando uma barriga chapa
da, amudança fez diferença. Porém, novemeses de
pois de dar à luz, já está em plena forma. De acordo
com ela, tudo aconteceu naturalmente. "Achei que
depois da gravidez fosse ficarum pouco com aquela
volúpia, mas está tudo sumindo, indo embora! Não
estou mais amamentando, mas foi uma coisa que

,

me 'sugou' bastante", contou.
'

Gravações de NaMoral
começam sem Pedro Bial'
As gravações da segunda temporada do pro

grama Na Moral, da Globo, terão início em abril,
sem Pedro Bial. A produção começará pelas re-

- portagens em que 6 jornalista não aparece. As

informações são do site da jornalista Patrícia Ko
gut. Bial terá duas semanas de folga depois do re
ality BBB, previsto para acabar em 26 de março.

- O programa, que traz temas polêmicos para de
bates entre três pessoas, terá 13 episódios e deve
estrear em julho.

Jennifer Lawrence leva tombo
ao receberOscar deMeDtorAtriz

Iennifer Lawrence recebeu o Oscar deMelhorAtrizpor
sua atuação em "O Lado Bom davida" durante a entrega
do 85° Oscar. lennífer caiu com seu enormevestidoao se

dirigir ao palcó'parareceber oprêmio,mas não perdeu a
classe, sorriu e brincou coma plateia. "vocõs estão de pé
porqueeu cai, né!?", disse a atriz, que tem apenas 22 anos.

Conconíainnesta categoria:NaomiWatts,elO Impossfvel"),
IessícaChastain ("AHora.Mais Bscura"), Emmanuelle Riva
('l\mor") e.QuvenzhanéWallis ("Indomável Sonhadora').

Boninho no eomande do
.

".
I

programa de Fatima
Através de comunicado, a Globo anuncioumu

danças em suas atrações matiriais. A mais signifi
cativa diz respeito à direção do programa Encontro
com Fátima Bernardes, que estreou em junho do
ano passado, mas não atingiu as expectativas deau
diência do canal,marcando 7 pontos,mesmo tendo
passado por alterações em seu formato. A atração
passa para o núcleo de I.B. Oliveira, o Boninho, que

,

cuida também do Big Brother Brasil, TheVoice Bra-
sil,Video Showe o MaisVocê.

.

BBB13: Eliéser, Marcello
e Nasser no paredão

No domingo, foi formado o sétimo paredão
do BBB13, o quarto paredão triplo. Eliéser foi
para o paredão após atender o Big Fone na sexta
feira; o líder André colocou Marcello no paredão;
e Nasser foi o mais votado pela casa. Fernanda
estava imune, por ter apertado o botão e parado
o cronômetro. O Anjo Nasser imunizou Andres
sa, sua companheira de éonfinamento. "Preferi

ganhar o Anjo para que ele pudesse ficar mais
uma semana na casa', contou.

Empresa genublamentê 'lllENSE atua há 20,an��Q'Qm
EMPRÉSTIMO CQNSIGNJf a ...."DOIlESPU�.

'Sem C'ousulía ao SPG/SEIlASA
{CrêVjjQs ê'Olft. excelentes tltllas
'Sem .Jtr.bça d:� seguro e fatifas

Ligue para, nós:

Jaraguá do Sul e Região O_maiS R�giõ»� a." E'si_clo

(47) 3370-5985 08..,..48-
Opção rt - Cx.:dJt.\i;l �
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_ Associação
Presidente daAcijs
ficamais um ano

Empresária Monika Hufenussler Conrads
foi empossada novamente para o cargo

JARAGUÁ DO SUL
•••••••• ' ••••••• _ ••.•• H •••••••••••••••••••• H •••••••••••••••••••••••••••••••H ••••••••

Diego Rosa

J\ .empresária Monika Hufe
l'\nussler Conrads foi em

possada ontem- para mais um
-

mandato na presidência da As

sociação Empresarial de Iara
guá do Sul (Acijs). Durante esse

período, a entidade que abran

ge 1,3 mil associados, completa
75 anos de existência.

No comando da associação
desde 2012, Monika destaca que

• Presidente: Monika
Hufenussler Conrads

• Vice-Presidente para
Assuntos da Indústria -

Sérgio Luiz Silvo Schwartz
• Vice-Presidente para
Assuntos do Comércio -

- Regiane Rodrigues

.I

.nesse planejamento são priori-
zadas as vertentes do associati
vismo, da representatividade da

Acijs como porta voz das deman
das do empresariado local, e a

sustentabilidade nas ações eco
nômicas, sociais e ecológicas.

Ela ressaltou' que esse ano

será muito importante, pois
terámuitos desafios, commuito
trabalho: a expectativa do início
da construção da duplicação da
BR-280, as melhorias no trecho
urbano e mudanças na mobili-

dade e infraestrutura local. "Há

,uma preocupação com esses

impactos na nossa região e te

mos que pensar a Iaraguá do'
futuro. Temos que buscar ca- -_
minhas

-

para' estimular novas

discussões que irão refletir na

sociedade, principalmente na

matriz econômica, com enfo

que na inovação. Como enti

dade, apoiaremos as ações que
atenderem às necessidades dos
nossos associados", destacou.
A diretoria permanece pratica
mente a mesma, apenas houve

mudanças no setor de meio
ambiente e de desenvolvimen
to profissional.

LÚClq'SASSI

,-

Setoriais - Guilherme Vogel
• Vice-P-residente para
Assuntos de Comunicação -

Stalimir Vieira
• Diretor Tesoureiro -

Hamilton Utpadel
• Diretora Secretária -

Betina Borchardt

- Paulo Luiz da Silva Mattos
• Vice-Presidente para
Assuntos de Desenvolvimento
Profissional - Moacyr Sens

• Vice-Presidente para
Assuntos de Micro e

Pequena Empresa -

Alessandro Truppel Machado

COlV,lANl)O Monika preside a entidade que esse

ano comemora 75 anos e tem 1,3 mil associados

A diretoria da Acijs em 2013

• Vice-Presidente para
Assuntos da Comunidade �

Vicente Donini
• Vice-Presidente para
Assuntos de,Serviços -

,

Anselmo Luiz Jorge Ramos
• Vice-Presidente para
Assuntos Jurídico-LegislatiVos

Impostos

.Apevi espera acordo com o governo
- A diretoria da Associação dos

Micro e Pequenos Empresários
do Vale do Itapocu (Apevi) es

pera que o governo do Estado e

os empresários encontrem um

acordo na reunião, marcada para
hoje em Florianópolis, para dis
cutir sobre o polêmico decreto
estadual que padroniza o ICMS

de produtos comprados fora do
estado na alíquota de 17%, cobra
da internamente. O setor micro

empresarial é um dos que mais

..
"

.•

reclama da situação porque a

medida limita benefícios conse

guidos pelo programa Simples -

que unifica alguns impostos.
Na última quarta-feira uma

comitiva de 40 empresários da

região se juntou a outros 400 na _

mobilização realizada na Assem
bleia Legislativa contra a propos
ta do Estado. Para a atual vice

presidente e futura presidente da

Apevi, Leonir Zacarias de Souza,
o setor têxtil é um dos que mais

sofrem prejuízos com esse decre
to porque adquire muitos pro
dutos de fora. "Estamos fazendo
um levantamento com nossos

associados sobre o impacto dessa
nova norma ", comentou.

O deputado jaraguaense Car
losChiodini (PMDB)'espera bom
senso entre governa e empresa-

,
rios para encontrar uma solução
positivapara os dois lados. "Que
remos amelhor solução para to
dos", falou.

CONTRA

Na semana
passada,
empresários
revelaram o

desagTado
com o decreto

estadual

• Vice-Presidente para
Assuntos de Segurança -

Heine Withoeft
• Vice-Presidente pqra
Assuntos de Meio Ambiente
- Fernando Marcola

• Vice-Presidente para
Assuntos de Núcleos

Governo faz fiscalização
contra a sonegação

Forças tarefas de fiscalização
das mercadorias transportadas
semnota fiscalpelosmunicípios
de Santa Catarina serão realiza
das a partir do dia 5 de março.
As barreiras são parte integrante
do projeto de autoria da Asso

ciação dos Municípios do Vale
do Itapocu (Arnvali), "Com Nota

Fiscal, Vai Legal", que objetiva
conscientizar motoristas e con

sumidores sobre a importância
de exigir e transportar as merca
darias junto às notas fiscais.

Os mutirões de fiscalização
acontecem dia 5 de março, em

Mafra, dia 6 em Joinville, e dia
7 em Iaraguá do Sul. Segundo o

assessor .de Desenvolvimento
Econômico da Arnvali,· Mateus
Silvestrin, os locais das barrei
ras serão dívulgados somente
no dia da ação para não alertar

antecipadamente os motoristas

irregulares. A princípio, o ob

jetivo do programa é orientar
motoristas e pedestres sobre a

importância danota fiscalpara a
geração do ICMS e doValorAdi

cionado, impostos que retoma

rão aos municípios para futuros
investimentos. '

Durante a campanha tam

bém deverá ser chamada a

atenção do consumidor co

mum para a importância de se

exigir a emissão da nota fiscal

após a compra de um produ
to ou da prestação de algum
serviço. "Não exigir nota fiscal
é sonegar impostos", salienta.
As fiscalizações serão realizadas
pelos fiscais das associações dos
municípios, que a princípio no-

, tificarão os motoristas que esti
verem transportando mercado
rias irregularmente.

O programa "Com Nota Fis
cal,Vai Legal" foi criado em 2010

pela Arnvali, que hoje assina
convênio com a Secretaria da
Fazenda para estender o progra
ma como uma Política Pública
Estadual a todos osmunicípios.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Projeto
Cultivo paraatender
toda a comunidade

Secretaria de
Desenvolvimento
Rural de [araguá do
Sul planeja implantar
hortas em 40 bairros

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

Bárbara Elice

Terra adubada, hortaliças
frescas e verduras orgânicas

podem começar a fazer parte do
cenário urbano de Iaraguá do
Sul. Com o projeto "Germinar
- porque cuidar da sua horta é
cuidar da sua saúde", a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Rural e Agricultura (Semag) bus
ca incentivar o cultivo de hortas
comunitárias nos bairros e a ali

mentação saudável.
A primeira horta está plane

jada para o Bairro Barra do Rio

Molha, em um terreno da Pre-

feitura. O projeto ainda prevê a

implantação em mais 39 bair
ros do rriunicípio. Segundo o

secretário da Semag, Hideraldo
Cone, se houver demanda, po
derão ser criadas mais hortas.
"Vamos virar a terra, adubar
e podemos até plantar na pri
meira vez. Depois, as associa

ções de moradores precisam
eleger alguns responsáveis pela
manutenção", explicou Cone.

A secretaria ainda pretende
se reunir com as associações
dos bairros para conseguir os

terrenos onde serão cultivados
os alimentos que serão consu

midos pelos moradores.
Conforme Cone, o Bairro

Barra do Rio Molha foi eleito

porque o terreno já foi garanti
do pela Prefeitura. Enquanto as
hortas comunitárias ainda não

são semeadas, há quem leve o

cultivo de ervas e legumes como
um passatempo. Esse projeto

EDITALDE INl1MAÇÃODEPROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, e/co artigo 995 do código de Normas
da CGJlSC, 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 judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do
prazo legal FICAM INI1MADOS DO PRCITESTO:

Apontamento: 238928/2013 Sacado: AGUlA EQUIPAMENTOS IlDA Ende

reço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 72 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUl-SC
- CEP: 89251-400 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Sacado r:
CAUMAQ -IND.MEfALIlDAEspécie: DMI- N"TItulo: 7887-1- Motivo: falta
de pagamento Valo r: R$ 350,00 - Data para pagamento: 01103/2013- Valor to
tal a pagar R$420,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 350,00 - Juros:
R$I,16 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 238818/2013 Sacado: ALDAlRAlRES DE LIMA Endereço: RUA
OSCAR EHLERf 174 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-836 Cedente: lNFRA
SUL -lNFRAESmUfURAEEMPREENDIMENT Sacador; -Espécie:DMI- N'
Título: 0216490006 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$179,21 - Data para
pagamento: 01103/2013- Valor total a pagar R$258,96 Descrição dos valores:
Valor do título: R$179,21- Juros:R$I,25 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 238846/2013 Sacado: CINDER COMERCIO ETRANSP. LTDA
Endereço: JOAO JANUARIOAYROSO 2185 - JARAGUAESQUERD - JARAGUA
DO SUl-SC - CEP: 89253-100 Cedente:AUTOPOSTOPAlTOMAZLIDA Sa
cador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 1875 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 472,52 - Data para pagamento: 01103/2013- Valor total a pagar R$549,75
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 472,52 - Juros: R$ 2,67 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 238983/2013 Sacado: CLElDE DENISE SIMON .jlndereço: R
CARLOS F RAMTHUM 84 - SANIl\ LUZIA - jaraguá do SuI-SC - CEP: 89267-
000 Cedente: RV FlNANCEUlA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVES
TIMENTO Sacado .. - Espécie: CRI - N' Titulo: 131037178 - Motivo: falta de

pagamento Vaiar: R$ 1.615,68 - Data para pagamento: 01103/2013-Valor total
a pagar R$2J71,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.615,68 - Juros:
R$ 454,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 239114/2013 Sacado: CONSTRUCOND ADM E CONSTRU
CAO IlDA Endereço: RUA REINOLDO RAU 60 SL 504 5 ANO - CENTRO -

JARAGUÁ DO SUl-SC - CEP: 89251-600 Cedente: NOVAPORTA COMERCIO
DE MAIERWS PARA CONSTRUCAO Sacador. - Espécie: DMl - N' Titulo:
62143 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.014,00 - Data para pagamento:
01/03/2013-Valor total a pagar R$2.OB7,16 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 2.014,00 - Juros: R$ 3,35Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 238918/2013 Sacado: CUBlCO INDUSTRIA DE MAQUINAS
IlDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1890 IANO - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89253-100 Cedente: AUfOMKI1C INDUSTRIA E COMERCIO DE

EQUIPA Sacador: - Espécie: DMl - N' TItulo: 0001l015/B - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 650,00 - Data para pagamento: 01103/2013- Valor total
a pagar R$727,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 650,00 - Juros: R$
3,03 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 238975/2013 Sacado: CUBlCO INDUSTRIA DE MAQUINAS
IlDA Endereço: RUAJOAO JANUARlO AYROSO 1890 I AND - Jaraguá doSuI
SC - CEP: 89253-100 Cedente: AUfOMKI1C IN. E COM. DE EQUIP. ELETRI
COSIlDA Sacador; - Espécie: DMI - N'TItulo: 0001l1l2/B - Motivo: falta de
pagamentoValo r; R$ 809,88 - Data para pagamento: 01/03/2013-Valor total

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

da Prefeitura resgata uma práti
ca antiga na cidade, em que as

moradias tinham espaço para
a horta. Algumas pessoas ainda
conservam essa ação, que é vis
ta como privilegiada.

Na principal rua do Bair
ro Czerniewicz, as verduras e

frutas plantadas por seu Wal
demar Rossi, de 72 anos, cha
mam a atenção de quem pas
sa pela rua. Há laranjeira, pés
de alface, salsinha, cebolinha,
entre outros cultivos. "Tenho
lido bastante sobre orgânico e

vi que faz muito bem à saúde.

Quando não se usa agrotóxico
os talos são mais fininhos, dá
para perceber e é mais saudá
vel", afirmou.'

PRÁTICA Waldemar

Rowe, morador do
Bairro Czerniewicz,

cultiva a própria
horta em casa

.

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO .

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

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

a pagar R$886,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 809,86 - Juros: R$ .

1,88 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$14,71
-------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 238976/2013 Sacado: CUBlCO INDUSilllA DE MAQillNAS
LIDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1890 1 ANO - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-100 Cedente: SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU
IlDA Sacador." Espécie: DMI - N' Titulo: 719881.3 - Motivo: falta de pa
gamento Vaiar: R$ 472,55 - Data para pagamento: 01/03/2013-Valor total
a pagar R$548,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 472,55 - Juros:
R$ 1,73 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$ 14,71

Apontamento: 239112/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQillNAS
LIDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1890 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89253-100 Cedente: SAUMANN INDUSTRlA E COMERCIO DE ACOS
IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 55118 2/2 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 508,93 - Data para pagamento: 01/03/2013- Valor total a
pagar R$585,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 508,93 - Juros: R$
1,86Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$14,71

Apontamento: 239109/2013 Sacado: D PRA MALHAS LTDA Endereço: R JOSE .

THEODORORIBEIRO 1061- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Cedente: NR
AVIAMENTOS IlDA EPP Sacador. - Espécie: DMl - N'TItulo: 000.001.242
- Motivo: falta de pagamento Valo r: R$ 1.275,90 - Data para pagamento:
01/03/2013- Valor total a pagar R$I.354,61 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.275,90 - Juros: R$ 3,40 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 239111/2013 Sacado: DANIEL LUIZ PmRNO Endereço:
RUA JOSE THEODORO RIBEffiO 378 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000
Cedente: 1WmANSPORfES E LOGISTICA IlDA Sacador. - Espécie: DMl
N'Titulo: 115857 - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 104,84 - Data para
pagamento: 01/03/2013- Valor total a pagar R$186,03 Descrição dos valores:
Valor do título: R$I04,84 - Juros: R$ 0,38 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 239129/2013 Sacado: DENIDE DE E GIRELl Endereço: RUA
LUIZ BORfOLlNJ 114 - SAO LUIS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-500 Ce
dente: SICOOB BLUCREDI SC COOP CRED LIVRE ADMlS Sacador. MARIO
FILMAGENS IlDA ME Espécie: DMI - N' Titulo: 465 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$124,75 - Data para pagamento: 01/03/2013- Valortotal a
pagar R$201,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 124,75 - Juros: R$
0,45 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$16,27

Apontamento: 239046/2013 Sacado: DINAMlCA MlDIA INfERATIVA ITDA

Endereço: RUA ELEONORA SKlLER PRADI, 342 SL 02 - JARAGUA ESQUER
DO - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-080 Cedente: SINCROTEL ELEmO
NICA E TELECOMUNICACOES IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo:
401011- Motivo: falta de pagamentoValo.. R$ 316,57 - Data para pagamento:
01/03/2013-Valor total apagarR$392,60Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 316,57 - Juros: R$I,47Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 238479/2013 Sacado: ERON FAGUNIÍES Endereço: RUA ES
PIRITO SANTO 230 - CENTRO - JARAGUA DO SUl-SC - CEP: 8925l-l10 Ce
dente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Sacador: - Espécie: CRI - N'TItulo: 251021787 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.608,35 - Data para pagamento: 01103/2013- Valor total a pagar
R$3.237,21 Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 2.608,35 - Juros: R$ 559,05
Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 239092/2013 Sacado: FLAVMAQ IlDA - ME Endereço: RUA

JOAO JANUARIO AYROSO 2700 - JAR ESQUERD - JARAGUA DO SUl-SC -

OEP: 89253-100 Cedente: SUCA1l\S INDAIAL IlDA Sacador: - Espécie: DMl
- N'Titulo: 5510.1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 988,00 - Data para
pagamento: 01/03/2013- Valor total a pagarR$1.046,10 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 968,00 - Juros: R$ 3,54 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 238842/2013 Sacado: GERSON CAR ITDA Endereço: RUA
WALTER MARQUARDT 2556 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-700 Cedente:
SOLEIL TECNOLOGIA DE ATIVOS ITDA Sacador. RADAKSUlmANSMlS
SAOAlJIDMKI1CA IlDA Espécie: DMl - N'Título: 13357-1 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 180,00 - Data para pagamento: 01103/2013- Valor total
a pagar R$245,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 180,00 - Juros: R$
0,48 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50
- Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 238482/2013 Sacado: GERSON LUIZ NEVES Endereço: RUA
ELlZABETH VIEIRA 99 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-740 Cedente: BV
FINANCEIRA SA.CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador:
- Espécie: CRI - N' TItulo: 13 I 028420 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.251,79 - Data para pagamento: 01103/2013-Valor total a pagar R$1.812,77
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.251,79 - Juros: R$ 484,86 Emolu
mentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, !O Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$16,27

Apontamento: 238564/2013 Sacado: GUSDWO BORGES S. DANCfITERlA
Endereço: RUA JOAO PLANlNCHECK 1873 - Iaragua do SuI-SC - CEP: 89250-
000 Cedente:NIlZA BRUCH COMERCIAL Sacador: - Espécie: DMl- N'TItu
lo: 2601-Motivo: falta de pagamentoValor; R$ 2.970,00 - Data para pagamen
to: 01103/2013- Valor total a pagarR$3.05B,62 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 2.970,00 - Juros: R$ 18,81 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

pontarnento: 238328/2013 Sacado: JEAN FABIAN SCHUIZE Endereço: RUA
ADELE HERMANN 85 CASA - SEMlNARIO - CORUPA-SC - CEP: 89278-

090 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBl - N' TItulo:
251026941 - Motivo: falta de pagamento Valor R$1.075,21 - Data para paga
mento: 01/03/2013- Valor total a pagar R$1.373,23 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 1.075,21 - Juros:R$186,72 Emolumentos: R$12,25 - Pu:'licação
edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 238600/2013 Sacado: JOAO BUENOS Endereço: RUA BARAO
RIO BRANCO 862 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-300 Cedente: DJ COMU
NICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS Sacador: - Espécie: DMI- N'TI
tulo: 0000545701 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1212,00 - Data para
pagamento: 01103/2013- Valor total a pagarR$1285,85 Descrição dos valores:
Valordo título:R$ 1.212,00 - Juros:R$4,04Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 238984/2013 Sacado: JOSE PAULO MENDONCA GIMENEZ
Endereço: RUAERMELlNA TRENTINI MENEL 100 - Jaraguá do SuI-SC - CBP:
89265-827 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador: - Espécie: CEl- N'TI
tulo: 75Q114707 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.303,44 - Data para
pagamento: 01/03/2013- Valor total a pagarR$3.679,74 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 3.303,44 - Juros: R$ 288,50 Emolumentos:R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 238329/2013 Sacado: LUIS CARLOS DA ROCHA Endereço:
RUA NEY FRANCO 362 AP 06 ex 06 - BAEPENDI - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89256-050 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N'
Titulo: 251012518 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 5.686,32 - Data para
pagamento: OJ /03/2013- Valor total a pagar R$7275,33 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 5.686,32 - Juros: R$ 1.514,45 Emolumentos: R$12,25 - Publi

cação edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 238279/2013 Sacado: MARCOS KRUEGER Endereço: RUA

EDUARDO MONTECINO

HENRICH SELL 200 CASA - RARRA RIO CERRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89260-000 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador: - Espécie: CEI - N'
Titulo: 251001794 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 4.148,51 - Data para
pagamento: 01/03/2013- Valor total a pagar R$5.554,07 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 4.148,51- Juros: R$ 1.324,75 Emolumentos: R$12,25 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 239077/2013 Sacado: MARI & JACl COM DE MEDICAMEN
TOS E PERFUM Endereço: RUA EURICO DUWE 2322 SL 01 - jaraguã do
SuI-SC - CEP: 89264-000 Cedente: SULMEDlCAMENTOS DISTR DE PROD
FARMAC Sacador. - Espécie: DMl - N' Tltulo: 220077 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 279,23 - Data para pagamento: 01/03/2013- Valor total a
pagar R$361,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 27B,23 - Juros: R$

. 1,30 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 20,96

.

Apontamento: 239079/2013 Sacado: MARISTELA MORETTl Endereço: RUA
BARAO RIO BRANCO 296 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89251-400 Cedente: AR
FREE COMERGODE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONl Sacador. - Es

pécie: DMl - N' 'TItulo: 5590/4 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 636,00
- Data para pagamento: 01103/2013- Valor total a pagar R$707,71 Descrição
dos vaiares: Valor do título: R$ 636,00 - Juros: R$ 1,90 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 9,96
-----------------------------------------------------------------------,------------------

Apontamento: 238986/2013 Sacado: NEI DONlZfITE I-lEMKEMAIER Ende

reço: R WERNER MARQUARDT 65 - CHlCO DE PAULA - Iaraguá do SuI-SC
- CEP: 89254-794Cedente: RVFINANCElRASA CREDITO FINANCIAMENTO
EINVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CSl-N'TItulo: 750115957/490311927
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.120,33 - Data para pagamento:
01103/2013- Valor total a pagarR$2.349,Il Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 2.120,33 - Juros: R$ 152,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 238862/2013 Sacado: OSMAlR VICENTE Endereço: RUA DA
SAUDADE, 210 - SEMlNARIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89278-000 Cedente:
COOPERATIVACREDEMPRESARlOSmoVALE DO RIO NE Sacador.MUL
TICAR OFICINA MECA Espécie: DMI - N'litulo: 1028/0003 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 266,00 - Data para pagamento: 01/03/2013- Valor total
a pagar R$378,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 266,00 - Juros: R$
0,B8Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 51,45 .

Apontamento: 238950/2013 Sacado: UNlQUE CONFECCOES IlDA ME En

dereço: RUA GABRIEL OESc;HLER, 100 - ILHA DA FIGUEIRA - jaregué do
SuI-SC - CEP: 89252-275 Cedente:J B SERVICOS DE LAVACAO, TINGIMENTO
E AC Sacador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 0002317101 - Motivo: falta de pa
gamentoValo.. R$ 1.628,40 - Data para pagamento: 01/03/2013- Valor total
a pagarR$1.742,5B Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.628,40 - Juros:
R$ 39,62 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 238848/2013 Sacado: VIEMRA COMERCIO DE ARTIGO DOS

Endereço: RUA PREFEITO JOSE BAUER 894 SAlA 03 TERR - mES RIOS DO
- JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89254-100 Cedente: AUDACESAlNFO INDUS
illlALllDA Sacado r: - Espécie: DMI- N'Título: NSUlO1l2 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 650,00 - Data para pagamento: 01l03/2013_- Valor total
a pagar R$743,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 650,00 - Juros: R$
9,10 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 24,08

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 26/02/2013. Jaraguá do Sul (sq, 26 de feve
reiro de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 29

I
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CalDpeonato Catarinense

Urna grande família
chamada [uventus

União dos atletas está sendo essencial para o
clube superar omomento difícil extra-campo

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Pode um clube com salários
atrasados e sem previsão da

entrada de dinheiro em caixa
fazer uma campanha surpreen
dentemente positiva? No caso

do Iuventus, pode.
Que a situação financeira do

Moleque Travesso não é boa,
isso não é novidade para nin

guém. Para muitos, a novidade
é a forma profissional como o

elenco está tratando a tão deli
cada situação.

No sába:do, diante do Ioin
ville, os atletas deram mais
uma prova de que não estão

só de passagem por Iaraguá do
Sul. A vitória no Clássico Norte
Catarinense ratificou a força do
Iuventus, até então menospre
zada por muitos. "Demos um

presente para nossa torcida e

família", reconheceu o zagueiro
Peixoto, há três anos no clube.
"As vitórias estão acontecendo

pela união do grupo, pela força
que a gente tem", acrescentou.

"Trabalhamos deixando de
lado os assuntos extra-campo

e fomos recompensados", disse
Giso, autor de um dos gols con
tra o JEC. "Somos uma família",
reconheceu o atleta que defen
de as cores do Iuventus desde o

ano passado.
O técnico Pingo também

está satisfeito com o grupo.
"Quando se trabalha com joga
dores profissionais, as coisas fi
cam mais fáceis", afirmou. "Te
nho a alegria de trabalhar com
esses atletas, um dos melhores

grupos que já dirigi"

Partida contra o

Figueirense foi
antecipada para
sábado, às 18h30,

na Capital,

'CAST' VitorBelfort é uma das estrelas prometidaS para o UFC na cidade

UFC em Jaraguá do Sul

Martelo serábatido no próximo dia 6
Os fãs do MMA terão que

esperar até o dia 6 de março
para ter a confirmação sobre
a realização do UFC Brasil em

Jaraguá do Sul. Nesta data, o

município recebe novamen

te os organizadores do evento

para uma reunião onde serão

discutidos os detalhes técni

cos. Na ocasião também deve
ser assinado o contrato de lo

cação da Arena Iaraguá.

Segundo o diretor da FME,
-

AlessandroMartins, as chances
do evento acontecer por aqui
superam os 90%. ''A garantia é
dos organizadores, com quem
mantive contato dias atrás.
Dizem que não existe possibi
lidade do evento ocorrer em

outro local. Porém, só vamos
nos posicionar oficialmente

quando tivermos um contrato

assinado", informou.

Questionado sobre os valo
res necessários para sediar um
evento deste porte, Martins
afirmou que os organizadores
informaram manter contato

com o Governo de Santa Cata
rina, que deve - segundo eles
- custear parte do valor neces
sário. �Porém, o montante que
compete à municipalidade só
será debatido na reunião. Até

lá, tudo é especulação.

"

-- --

EMOÇÃO Mesmo com salários atrasados, atletas
estão honrando a camisa do Juventus no Estadual

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO - TURNO 8' RODADA- TURNO

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP J Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento, Classili®Q"" para a .ernlfina!

Joinville

7 Atlético-IB 2 ,2

8 Avaí i7 l 2 12
9 Camboriú 7 '8 2 1

10 Guarani 6 17 I 2 lo

9' RODI\DA - TURNO

02/03
16h Metropolitano x Criciúma
18h30 Rgueirense x Juventus
03/03
16h Atlébco-IB x Chapecoense

-::------::----,------,-,----=---'Cc--'------'-----'-----'-----"-----'---'--i--'---'-"'---'-----<6hCamboríu xAvaí
18h30 Joinville x Guarani

Jaraguá
Vitória em
amistoso

Com um gol do zagueiro
Ricardo, em cobrança de

penalidade sofrida por
Elder, o Jaraguá bateu o

XV de Indaial no domin

go (24). O jogo-treino foi
realizado debaixo de um
solmuito forte, no Estádio
do Botafogo. O gol do Leão

doVale foi marcado na

segunda etapa. A equipe
segue se preparando para
a Divisão de Acesso.

Automobilismo

Vitórias em

[oaçaba
O Campeonato Catari
nense de Automobilismo
iniciou no fim de semana,
em Joaçaba..Cerca de 3,5
mil pessoas prestigiram
duas vitórias jaraguaenses.
LeoneMarcolla venceu
na Estreantes, enquanto
Alessandro Coelho foi o
melhor na Stock Opala "N'.
Carlos Meneses foi quarto
na Tubular "B", mesma
colocação de Alexandra

Spézia na Marcas "N'.

Amador

Definidos os
classificados
As competições prepara
tórias aoVarzeano tiveram
rodadano sábado. NaCopa
João Pessoa, foram conheci
dos os semifinalistas. Apenas
Tecnopan, Sport Iguaçu,
Roma e Barrabaxo seguem
na disputa. Já naCopa
Tricolor, seis equipes seguem
vivas. No mata-mata, o Tigre
desafia oAtlético, enquanto
o União pega o Grêmio 99.

Guaranye Barra aguardam.

Schroeder

Três jogos
gratuitos

O 200 Torneio de Verão de
Schroeder prossegue hoje,
com três jogos no Alfredo
Pasold, todos com entra

da gratuita. Às 19h15 tem

Baga/Asteca/GT Society
versus Global Pisos/Cava
lete Transportes. Às 20h15
jogam Real FortlOuro Pre

to Futsal versus Angerô /
Cruzeiro Futsal. Fechando
a noite, Incorporadora
KSDM e Kiferro

jogam às 21h15.
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Tragédi�s
Violência
dastorcidas
em debate

Tragédia na Bolívia reacende discussão

sobre segurança nos estádios do mundo

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

NOS últimos dias, o foco se

destina ao acontecimento
na Bolívia, onde ocorreu a trági
ca morte de Kevin Espada, de 14

anos, atingido porum sinalizador.
O fato ganhou repercussão mun
dial e reacendeu o debate sobre a

violência e estrutura dos estádios.
No Brasil, casos semelhantes aca
baram caindo no esquecimento
público. Em 1995, torcedores de
São Paulo e Palmeiras protago-

nizaram cenas de selvageria, no
Pacaembu. Transformando o gra
mado em campo de guerra, cau
saram a maior briga entre torce

dores no país, resultando em 102

feridos, incluindo amorte de um
torcedor são-paulíno de 16 anos.

Em Santa Catarina, dois inciden
tesmarcaram negativamente.

Em 2006, Julio César, de 17

anos, viajou até Florianópolis
para acompanhar a partida entre

Joinville e Avaí, mas acabou não

retomando. Torcedores' do Avaí
acertaram pedras no ônibus da

E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3370-1867

O�, Oalf/ét'II. /VaIIl
DIretor Técnico Responsável CJIM.tlC_

torcida tricolor e acabou causando
amorte do adolescente. Em 2008,
Ivo Costa foi vítima de uma bom
ba arremessada por torcedores do

Avaf no jogo contra o Criciúma e

acabou com umamão amputada.
Entretanto, as tragédias não se' .

restringem a briga de torcida,mas
também à falta de segurança nos
estádios. Em 2007, a Fonte Nova

L

recebeu mais de 60 mil pessoas
para o duelo entre Bahia e Vila
Nova. O resultado foi o desmoro
namento de parte da arquibanca
da, que resultou em sete mortos

e 40 feridos. Desta forma, acabou
sendo intitulada amaior tragédia
deste porte no Brasil e resultou na

demolição imediata do estádio.

REUTERS

SUSPEITOS Na Bolívia, 12 corinthianos seguem presos acusados de morte

Skate

Catarinense

naAustrália
Aos 17 anos, Pedro Barros é
uma das sensações do skate.

Considerado um dos me
lhores brasileiros do circuito
internacional, o catarinense
foi campeão do torneio de

bowLgigante, naAustrália.
Natural de Florianópolis, o
skatista superou o norte

americano Bucky Lasek e o

dinamarquês Rune Glifberg.
Com o rendimento, Pedro
confirmou a liderança do
rankingmundial.

NBA

Splitterna
melhor fase
Colaborador ativo da cam

panha do Spurs na NBA,
o catarinense Tiago Splít
termanteve a boa fase na
vitória contra o Suns, por
97 a 87. Em 28 minutos em

quadra, o joinvilense ano"

tau 14 pontos. Em 58 jogos
na liga, o Spurs venceu 45 e

Splitter acabou virando titu
lar. "Vivo uma das melhores
fases da carreira e estou

aproveitando este momen

to", comentou o brasileiro.

Tênis -

Telianaéa
,..,

sensaçao
Desde 1989, o tênis femini
no brasileiro não chegava
às semifinais de um torneio

WTA, mas esta barreira foi
rompida por Teliana Perei
ra' em Bogotá. Aos 24 anos,

_

a pernambucana surge
como sensação e possível
surpresa no evento de Flo

rianópolis, que inicia nesta
terça-feira. "Comecei a
conviver com jogadoras de
alto nível e vejo que posso

, vencer", comentou.

Avante!
Henrique Porto
avanteesportes@gmail.com

Jmperiente
OprimeirO tempo do Iuventus sobre o Joinville deixou

muita gente de queixo caído. Para quem acompanha
o time desde o ano passado, nenhuma novidade. A equipe
de Pingo joga assim desde o inícioda Segundona. Com
muita intensidade e velocidade. As derrotas em casa para

Metropolitano e Criciúma foram acidentes de percurso,
mas serviram como alerta. Agora, é hora de deixar com que
fatores extra-campo não prejudiquem o bom campeonato
que a equipe vem fazendo. Cedo ou tarde vai acontecer.

Apelo Conforto
Nunca useiminha coluna. Todos nós temos o que a

para este fim, mas desta vez psicologia chama de 'Zona
venho implorar o apoio do de Conforto'. Nossa primeira
empresariado local ao clube. reação ao ser tirado dela é

Se existe umahora para reclamar, achar que não vai i
ajudar o Iuventus é agora. dar certo etc. Os torcedores

Amanhã será tarde, pois já do Iuventus foram tirados

I
tem jogador indo embora. desta zona, ao ter que ceder

.

Esses provaram ser pessoas toda uma arquibancada ao

de caráter, que estão JEC. Mas no final deu certo
honrando não só o clube, e semostrou uma atitude
mas nossa vibrante cidade. dasmais sensatas.

Profissional NOvaDlente
Tem dirigente do Iuventus Mais um caso de violência

que ainda não percebeu no nosso futebol amador,
o poder e o alcance que desta vez na Copa João
suas palavras têm em redes <, Pessoa. Não sei o que leva
sociais. É preciso cuidado um serhumano a sair de

para lidar com o público. A casa para brigar ou para
paixão precisa ficar de lado. machucar um oponente
Chamar os torcedores do numa disputa. Esquecem
JEC de 'Ieguianos' foi uma que fora do futebol existe
infelicidade ímpar. Logo vida social e fatos ocorridos

-/
eles, que deixaram cerca de em campo podem, sim, I

R$ 30mil no caixa do clube. prejudicar o seu andamento.

Rugby feminino é

campeão do Rio Sevens
Com campanha invicta, a se

leção brasileira feminina de ru

gby conquistou o Campeonato
Sul-Americano de Sevens, no Rio

de Janeiro, e confirmou presença
no Mundial da Rússia, em junho.
Para celebrar o título, o Brasil

venceu na final o clássico contra

a Argentina, por 27 a 14. Este foi
o nono triunfo das meninas, que
mostraram a satisfação pelo ob

jetivo alcançado. "Sensação de
dever cumprido. As meninas es

tão confiantes com a renovação
e podemos ir ainda mais longe",
comentou lulia Sardá, capitã da

seleção. Entretanto, no masculino

o Brasil ficou de fora do Mundial.
"Para nós foi um grande aprendi
zado. Apesar de não termos con

quistado a vaga, apresentamos
um jogo consistente e importan-
te para a nossa evolução", afir
mou Dallas Seymour, treinador
do Brasil. Encerrando na terceira

posição, os homens alcançaram
apenas a classificação para o Se
vens deHongKong, torneio classi
ficatório para o Circuito Mundial.
O Rio Sevens 2013 contou com as

melhores equipes da América do �

Sul. No total, 18 seleções integra
ram o torneio, sendo dez.masculi
nas e oito femininas.
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'AMar,SOl MARISOL S.A.
CNPJ/MF n° 84.429.752/0001-62 - Empresa de Capital Fechado

.

"

_" '. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhorés (as),
A Administração da Companhia submete à apreciação dé V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas as exercício 5o,eial encerrado em 31 de dezembro de,2012 .

Controladora Consolidado
Nota 2012 2011 2012 2011
-- ---- ---- ---- ----

•
-.,

- .,
• ; BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

'

,

.'
" (Em milhares de reais'

.

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ..

Contas a receber de clientes"
Estoques ..

I rnposto de renda e contribuição
social a recuperar ..

Tributos a recuperar ...
Outras contas a receber ..

Paçementos antecipados.

2
3
4

89 3 11.585 25.875
4 54 53.730 94.714

58.477 102.091

28 8 1.694 4.943
19 7 976 2.945

4.410 4.448 5.967 7.337
8 11 2.043 1.291

4.558 4.531 134.472 239.19&--.

8

Não circulante
Tributos diferidos ..

Adiantamento para.futuro aumento
de capital.

Tributos a recuperar ..

Depósitos judiciais ..

Outras contas a receber ..

Ativos não circulantes
destinados a venda ..

Investimentos em controladas
Outros investimentos ..

I mobilizado ..

Intangível ..

772 1.245 13.214

8 23.022 16.540 3.360
92

3.339 3.120 5.729
8 12.691 17.461 16.266

310 2.123
251.237 440.436

321 321 322 490
67.124 218.295

694 518 31.501 38.521
--- --- ------

292.076 479.641 137.918 293.976

Total do ativo ... 296.634 484.172 272.390 533.172
====

. NOTAS EXPliCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
.

" ,

(Em milhares de reais) r :
•

<

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Marisol SA é uma Companhia e suas controladas de capital fechado, e esta registrada
no CNPJ . Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n' 84.429.752/0001-62, e NIRE

- Número d_e Inscrição de Registro de Empresas nO 423.0000.953-1. Está sediada na

cidade de Jaraguá do Sul (SCI, Rua Bernardo Dornbusch, n' 1300, Bairro Vila Lalau,
CEP 89.256-901.
A Marisol S.A. tem por objetivo a participação em outras sociedades, negócios e

empreendimentos, diretamente ou por meio de suas controladas, explorar a indústria e o

comércio do vestuário, de tecidos e malhas de fibras naturais, artificiais e sintéticas, fios e

materiais têxteis e calçados. Tem sede em Jaraguá do Sul (SCI e controladas em Pacatuba
(CE), Jaraguá do Sul (SC). e Gallarate (ltália).
Neste exercício foi realizada a dissolução e extinção da controlada STM3 Stúdio Ltda.,
conforme aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de julho
de 2011. Os efeitos dessa dissolução representaram a baixa do saldo do investimento
no montante de R$ 2.165 em contrapartida do saldo de mútuo apaçar para a controlada.
sendo o efeito líquido. no montante de R$ 233, reconhecido no resultado da controladora
como despesa.
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada em Reunião de Diretoria de
14 de fevereiro de 2013.
Oferta pública de aquisição de ações para fechamento de capital e reestruturação
societária
Em 22 de dezembro de 2011, a Marisol SA publicou fato relevante por meio do qual
comunicou ao meréado que o acionista controlador GFV Participações Ltda. (GFV),
manifestou a intenção de realizar uma Oferta Pública de Aquisição de ações de fechamento
de capital (OPA), a qual foi destinada a totalidade das ações ordinárias e preferenciais em

circulação da Companhia e suas controladas, representativas de 59,94% do seu capital
social. O preço ofertado foi de R$ 3,05 por ação.
Em 27 de dezembro de 2011, a Marisol SA publicou um novo fato relevante por meio do
qual comunicou ao mercado que a GFV apr,esentou à CVM o pedi!to de registro da OPA,
visando o cancelamento do registro de Companhia e suas controladas aberta da Marisol
SA A GFV também confirmou a intenção de realizar a OPA pelo preço de R$ 3,05 por
ação, o qual está baseado em laudo de avaliação elaborado pelo Banco Bradesco BBI S.A.
Em 12 de janeiro de 2012, foi convocada uma assembleia 'especial de acionistas para
deliberar sobre a nova avaliação da Marisol SA no âmbito da OPA. Na assembleia
realizada em 30 de janeiro de 2012, os acionistas, por maioria.de votos, deliberaram por
manter a avaliaçêo anteriormente efetuada pelo Banco Bradesco BBI S.A.
O registro da OPA foi deferido pela CVM em 24 de abril de 2012 por meio do Ofício CVM/
SRE/N' 152/2012.

5. IMOBILIZADO Edificações
e Benfeitorias

122.116
1497
1.326

(189061
(72771
3.093

Máquinas e

Equipamentos
53.876
6.238
398

(8.3681
(6.1061
5.924

Terrenos
43.514

57
Saldos em 31 de dezembro de 2010 ..

Adições ..

Transferências ...

Baixas ...

Depreciações ..

Baixa de depreciações ..

Saldos em '31 de dezembro de 2011 ..

Ajuste - Reestruturação societária cisão parcial
Adições ..

Transferências ..

Baixas .

Depreciações ..

Baixa de depreciações ..

Saldos em 31 de dezembro de 2012 ..

6.INTANGIVEL

43.571
(42.5971
12.079

-101.849
(64.156)
3.245
147

(36261
(48801
1.368

Controladora
ÁgiO'

Goodwill
�

Total
30.688
13.674
(5.1591
654

(2.2441
908

�
(24.6251
27.376

33.947

Marcas e

patentes
Saldos em 31 de dezembro de 2010 ..

Adições ...

Baixas ..

Variação cambial ..

Amortizações ..

Baixa de amortizações ..

Saldos em 31 de dezembro de 2011 ..

Ajuste - Reestruturação societária cisão parcial ...

Adições ..

Transferências .. :
Baixas .

Vadação cambial ..

Amortizações ..

Baixa de amortizações ..

Saldos em 31 de dezembro de 2012 ..

521

(3)

518

(31

)4.648

1.583
9.266
9.050

Não circulante
Empréstirnose financiamentos ..

Outras obrigações.
Tributos- diferidos ..

Provisões para contingências ..

Plano de previdência privada .

Lucros e, receita.s aepropriar .

Patrimônio líquido
Capital social ..

Ações em tesouraria ..

Reserva de capital.
Reservas de lucros .. . .

Ajuste de avaliação patrimonial.
Ajuste acumulados de conversão ..

Atribuído aos acionistas controladores ..

Atribuído aos acionistas não controladores.

Passivo
Circulante
Fornecedores ..

Empréstimos e financiamentos ....

Obrigações sociais e trabalhistas.
Obrigações fiscais.
Imposto de renda e contribuição
social a recolher ..

Dividendos a pagar ...

Outras obrigações.
Provisões para contingências ..

Plano de previdênCia privada.

Nota
Controladora

2012 2011
Consolídado

2012 2011

13
8.807
132
171

27
636
140
184

10.574
8.827
2.717
2.477

1019
4.597
6424
722
260

11.823 6.395 39.713 87.866
--- --- ------

52
1.806

-

842

185
4.597
626

231
1.806

13.081

7 e 8 115.761 91.986 53.454
25 174 26

6.859
5.124 3.371 8.192

8.477 11.189 8.477
129.387 106.720 77008 72.292

9 108.444 250.000 108444 250.000
(2 9231 (2.9231

9 (4.5601 (4.5171 (4 5601
9 42.674 60.816 42.674

11.789 64.207 11.789
551

155.424 371.057 155.424 371.057
-

245 1.957

Total do passivo e patrimônio líquido ...

155.424 371.057 155.669 373.014

296.634 484.172 272.390 533.172

22.144
29.548
22.057
1.095

40.822
257

17.369
10.119
3.725

(45171
60.816
64.207

651

Em 04 de junho de 2012 ocorreu o leilão para aquisição das ações, no qual foram
adquiridos pela GFV Holding SA (Companhia e suas controladas especialmente criada
para essa finalidade), ações no valor total R$ 202.311, perfazendo o total de 66.331.580
ações ordinárias e preferenciais. .

A CVM por meio do OFICI0/CVM/SEP/GEA-2/N'313/2012, deferiu o cancelamento do
registro de Companhia e suas controladas Aberta na categoria"A" da Marisol S.A. em 02
de julho de 2012. A Bovespa em razão do cancelamento pela CVM, cancelou o registro
para negociação dos valores mobiliários em 03 de julho de 2012.

2. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa ..

Bancos conta movimento ..

Certificado de depósito bancário- CDB .

Fundo de renda fixa- DI .

Total..

3. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Controladora Consolidado
2012 2011 2012 2011

--- ---

------;-6§----m
89 3 1.762 3.257

8433 158
1.221 22.240

89 3 11.585 25.875

Clientes> MI.
Clientes· ME ..

AVP ajuste a valor presente ..

Provisão para perdas créditos de liquidação
duvidosa .. (3981 (3651 (1.7951 (39411

---4� 53.730 94.714
====

Controladora Consolidado
2012 2011 2012 2011

---4� 54.991 94.712
398 385 979 5.293

(445) (1 3501

4. ESTOQUES

Produtos acebados - fábrica ..

Produtos acabados - lojas ..

Produtos em elaboração ..

Matérias-primas ...

Adiantamento a fornecedores ..

Outros estoques... . .

Total., ..

51.962
(57.5411
21.479

529
(23001
(35071
1.931

Móveis e

Utensílios
�

1.385
252

(2.6881
(1.3121

540
�

(40621
1.537

14
(1.4621
(9051
312

4.560

Veículos
---s64

211

(3601
(741
200

------s:41
(6431
42

(541
(411
13

158

Programas de Marcas e

computador Total patentes
---5-2-1 5.885

(501
654

(31 (1141

---5-1-8 6.375

�83 183

12.553

(41 (71

����1�7=9 �

(7.5601
(6611'

(81
2.378

----s24515

7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Controladora Consolidado
2012 2011 2012 2011
------ --- ---

Modalidade
Capital de giro... 6.290 6.290 19.524
Capital fixo.. 2.517 636 2.537 10.024
Total do circulante . 8.807 636 8.827 29.548

Não circulante
-Mútuo .... 83.354 90.128 21.047
Capital de giro.. 26.858 - 26.858 8.820
Capital fixo.. .. 5.549 1.858 5.549 32.002
Total do não circulante.. 115.761 91.986 53.454 40.822

Total de empréstimos e financiamentos.. 124.568 92.622 62.281 -70.370
8. PARTES RELACIONADAS
Natureza das transações co_m partes relacionadas
As principais transações com partes relacionadas têm as seguintes naturezas:
• Compra e venda de produtos em elaboração: operações de compra e venda de
produtos em processo que são industrializados em diferentes unidades e empresas.
para estas operações, visto a sua natureza, não há referência com transações com

partes não relacionadas .

• Venda de produtos' acabados para lojas Próprias: operações de compra e venda de

Ç_onsolidado
2012 2011

28.304 52.127
6.857 10.257
5.143 20.855
1.835 9.325

16.274 7.688
. 64 1.839

.. 58.477 102.091
==

Instalações e Equipamentos
Ferramentas de Informática Outros

5.348 3,643 �
29'1 1.302 3.368
604 72 (2.6521

-

(5311 (7971 (1422) (33.0721
(9061 '(8861 (9101 (1704711

--�4�.91=89=43 �4=5=9 _____l1Zl�
3.793. 2.160 218.295

(3.1311 '(2.9071 (20371 (177.0741
498 40.1 1.463 40.744
124 2 (8161
(11 (3851 (61 (7.8341

(5891 (5561 (4031 (108811
___ �2�4�5 5 3.874

==,"1;.;;.8;;;;9",4 593 366 67.124

Total
242.815
14.352

- Consolidado
Fundo de
comércio

9.667
1.748
(5.0401

(9831
890

Programas de
computador

9.343
11.926

(691

(1.1471
18

6.282 20.071
(24.6251
24.428

(21
(2571

(9201
109

(10.1691
(6611

(2.1621
3.221
�

t

_ DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

'_ (Em milhares de Reais'

Controladora
2012 2011

Consolidado

2012 2011

2.948
2-

(2.3521

(1.2341
734

6.380

produtos fabricados pelas empresas para as Lojas Próprias às quais são efetuadas nas

mesmas condições com partes não relacionadas.
• Operações de .Mútuo: cujos encargos se, aproximam dos custos de captação da
Cqmpanhia e suas controladas.
• Adiantamento para Futuro Aumento de Capital: cujos valores contabilizados
representam o valor nominal dos adiantamentos efetuados.

Os saldos das transações estão demonstrados 9 seguir:
Ativo circulante Ativo não circulante

Adiantamento
para futuro

Outras contas aumento de Outras contas
a receber capital a receber
2012 2011 2012 2011 2012 2011
4.392 4.448 3.36016.214 ·11.34915.730Marisol Vestuário S.A. ..

Marisol Comercial do
Vestuário Ltda ..

Babysol Com. Atac. Servo
Distr. LIda ..

Marisol Com. Atac. Servo
Distr. LIda ...

Receita operacional líquida.
Custos dos produtos vendidos.
Lucro bruto.
Despesas e receitas operacionais
Vendas ..

Administrativas ...

Outras receitas líquidas de despesas ....

Resultado da equivalência patrimonial ..

Lucro antes do resultado financeiro ..

Heceitas financeiras ..

Despesas financeiras ...

Resultado antes dos tributos ..

266 192 200.795 431.404
- (1 i 5090)(276.2171

-----w6� 85.705 155.187

(56.4011 (96.9401
(2.4811 (2.8451 (18 2151 (32 7241
2.417 1.538 21.145 20.051
29.144 41.880 924
--------- ---

29.346 40.765 33.158 45.574
498 5.177 4.632 14.522

(7.2011 (9.6391 (7.4521 (169961
22.643 36.303 30.338 43.100-
--- ---

(7'ill1 (14.6291
(1.8701 1.730 (2.4221 9.864

20.773 38.033 20.802 38.335

17

15.740

17

40

Imposto de renda e contribuição social correntes.
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..

Resultado líquido do exercício ..

Atribuível a:
Acionistas controladores.
Acionistas não controladores ...

20.773 38.033 20.773 38.033
29 302

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2012 2011 2012 2011

--- --- --- ---

Fluxo de caixa gerado nas atividádes
operacionais

Lucro líquido dos exercícios ...

Lucro líquido dos não controladores .

'Depreciaçõe de amortizações .

Despesas de variação carnbial..
Equivalência patrimonial.
Valor residual de investimentos baixados ....

Variação cambial de investimentos.
Valor residual dos ativos permanentes baixados ..

Juros sobre empréstimos ....

Ajuste a valor presente de contas a

receber e contas a pagar ..

Provisões para contingências ..

Plano de opção de ações ..

20.802
(291

13.043
68

(9241
233.
(5511

11.569
1.531

20.773 38.033 38033
302

19.715 -

202
7

30
(29 1441 (41.8801

233
(5511

880 176

(591
25.652
8.906

(1231 (45961 (331 113
1.753 44 1.854 (1.1661

(431 43 (431 43
((f185lls:1'n).47520 91.741

50 (361 (24.9251 (2371
(7 9961 24.118

4.902 34 (2 5971 (5361
(2191 (1.7391 (244341 (11.6871
(141 (131 9.729 (2.6221

(3.2941' (2511 11.892 (2.6391
(81 93 (23991 2.176

(2.6441 (3.8871 32.668 (26301

.

(7.4121 (13.9761 39.458 97.684
(40.·7441 (14.3521

(1831 - (27.3761 (13.6741
(6.4821 (15.9181 (33601
______

. (12.1521
_

Variações no ativo e passivo
Contas a receber de clientes ....

Estoques ..

Outras contas a receber ..

Realizável a longo prazo ..

Fornecedores ..

Obrigações tributárias ..

Obrigações sociais ...

Outras contas a pagar ..

Caixa líquido .(aplicado nas) proveniente
das atividades operacionais ...

Ativos imobilizados ..

Ativos intangíveis ..

Adiantamento para futuro aumento de capital.
Baixa de investimentos ..

-

Fluxos de caixa das atividades
de investimentos.. (6.6651 (15.9181 (83.6321 (28.0261

Captação/pagamento de empréstimos
e financiamentos..

.

24.639 42.795 42.723 (44.0911
Distribuição de Jucros por controladas.. 2.363
Compra de ações para tesourería.. (2.9231 (2.9231
Dividendqspagos .. : (9.9161 (12.9281� (12.9281
Fluxos de caixa das atividades
de financiamento.. 14.163 29.867 29.884 (57.0191

Aumento líquido de caixa
e equivalentes de caixa... ------ªº- _____QZI (14.2901 12.639

Saldo inicial de caixa e 'equivalentes de caixa... ---3� 25.875 13.236
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa.. 89 3 -11.585 25.875

Variação líquida de caixa 86 (271 (14.2901 12.639

Passivo não
circulante Contas de Resultado
Mútuo Receitas Despesas

2012 2011 2012 2011 2012 2011
21.047 2.256� 3.737 ---,:m------;-6§
40.856 61.683 2.167 5.953

Marisol Vestuário SA .

Marisol Ind. Têxtil LIda.
Marisol Comercial do
Vestuário- Ltda .

Babvsol Com. Atac.
Servo Distr. LIda ..

Marisol Com. Atac. Servo
Distr. LIda.

STM3 Stúdio LIda ..

GFV Participações LIda.
Santinvest SA Crédito,
Financiamento e Investimento 233 171

83.354 90.128 4.342 . 3.908 4.306 8018

14.210

919

6.322

15.193

7.050

1.798
2.148

1.211

415

181
74
25

599

276

12

. 23-

9. PATRIMÓNIO LIQUIDO
a. Capital Social
O Capital Social da Marisol SA é de R$ 108.444 (R$ 250.000 em 31 de dezembro de 2011).
representado por 45.548.455 ações escriturais nominativas e sem valor nominal, sendo
31.190.922 ações ordinárias e 14.357.533 ações preferenciais, estas sem direito a voto.
b, Dividendos

.

Em reunião do Conselho de Administração da Marisol S.A. realizada em 15 de fevereiro de
2012, foi aprovado o valor dos dividendos adicionais propostos referentes ao resultado do
exercício de 2011, os quais estavam registrados no património líquido nas demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 201 1.

_

Em reunião do Conselho de Administração da Marisol SA realizada em 26 de julho de
2012, foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários, como antecipação, no

valor de R$ 3.194, equivalente a R$ 0,028Y por ação, com pagamento efetuado no dia 27
de agosto de 2012, sem correção, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da
Companhia e suas controladas em 26 de julho de 2012.

.

A política de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio está estabelecida
na forma da Lei 9.245/95, imputados aos dividendos, está estabelecida na letra "c" do
artigo 24 do Estatuto Social, de 25% no mínimo do lucro líquido ajustado na forma do
artigo 202 da Lei 6.404/76.

.

Lucro liquido do exercício... . ,.. 20.773
Reserva legal. �I
Base de cálculo dos dividendos ..

Dividendos obrigatórios - 25% .

19.734

4.934

DIRETORIA

GIULlANO DONINI
Diretor Presidente

IVANILDO PAULO KRAUSE
Diretor Financeiro

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
VICENTE DONINI - Presidente

GIORGIO RODRIGO DONINI . více-Presidente
GIULlANO DONINI . Conselheiro

CONTADOR

"

JOÃO JOSÉ BIZATIO· CRC-SC 11.607/0-0

As demonstrações financeiras foram auditadas por KPMG Auditores Independentes e estão sendo publicadas nesta data no jornal "Diári? Oficial do Estado de Santa Catarina'.'

-IIIAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MARISOL VESTUÁRIO S.A.
CNPJ/MF n° 02.045.487/0001-54 - Empresa. de Capital Fechado

Senhores Ias).
A Administração da Compa�hia submete à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Nota

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em milhares de reais)

2011

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa ...

Saldo final de caixa e equivalentes de caixa ..

(Diminuição) aumento de caixa e equivalentes de caixa ..

ATIVO

Circulante'
Caixa e equivalentes de caixa ...

Contas a receber de clientes ..

Estoques ..

Imposto de renda e contribuição
social a recuperar"

Tributos a recuperar ..

Outras contas a receber ..

Pagamentos antecipados.
Total do ativo circulante ..

2 8.893
3 e 8 57918

4 66.586

190
656

16.422

208

150.873

Não circulante
Tributos a recuperar ..

Depósitos judiciais ..

Outras contas a receber ..

Ativos não circulantes destinados a venda ..

Investimentos'. . ' .

1.110
3.431

8 27825

28
58.078

5 168.836

6 7.824

267132

Imobilizado.

Intangível.

Total do ativo. 418.005

2012

180.762

20.415

215.992

372.831

22.930

67828
57239

2.852
967

4.544

479

156.839

2011 PASSIVO

Circulante
Fornecedores ..

Empréstimos e financiamentos ..

Debêntures ...

Obrigações sociais e trabalhistas ..

Obrigações fiscais.
Imposto de renda e contribuição social a recolher ..

Outras obrigações.
Provisões para contingências.
Plano de previdência privada.

Nota

8
7

26.001
22.700
1.247

10.540
2.793
426

2.904
1.848
291

68.750

2012

17602
434
447

2.631
722
260

�

32.514

15.865
4.269
3.725
32.027

88.400

930
22.493
47.277

(6)
70.694 209.216

418.005 372 .831

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em milhares de reais)

2012 2011

251.941 302.013

1186.165) 1225.211)

65.776 76.802

26.092
27027

Receita operacional líquida.
Custos dos produtos vendidos ..

Lucro bruto.

Despesas e receitas operacionais
Vendas ...

Administrativas ..

Outras' receitas e despesas operacionais ..

Resultado da equivalência patrimonial. ...

1.529
4.018
8.522

746

Não circulante
Empréstimos e financiamentos ..

Debêntures .. ,

Tributos diferidos.
Provisões para contingências ...

Plano de previdência privada.
Outras obrigações. 8

62.415
180.000
14.057
3.631
3.680
14.778

.

278.561

136.000
21.917
51.299

(37877) 144.833)

124.922) 115.043)

12.025) 2.516

774

Lucro antes do resultado financeiro.

Reçeitas financeiras.

Despesas financeiras,

1.726

7596

113.073)

Patrimônio líquido
Capital social.
Reservas de lucros ..

Ajuste de avaliação patrímonial..
Ajuste acumulados de conversão .

Total do patrimônio líquido. . ..

Total do passivo e patrimônio líquido ..

9
Resultado antes dos tributos ..

Imposto de renda e contribuição social correntes ...

Imposto de renda e contribuição social diferidos.

Resultado 'do exercício ..

13.751)

11.502)
1.807

13.4461 9.578

19.442

4.860

(11739)

12.563

14.821)
1.836

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em reais) "

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em milhares de reais)
.

1. CONTEXTO OPERACIÇ>NAl
A Marisol Vestuário SA é uma Companhia de capital feehaBo. e esta registrada no CNPJ -

Cadastro. Nacional de Pessoas Jurídicas sob n° 02.045.487/0001-54, e NIRE - Número de

Inscrição de Registro de Empresas n° 42.300.038.491. Está sediada na cidade de Jaraguá
do Sul ISC), Rua Bernardo Dornbuseh. n° 1400. Bairro Vila Lalau. CEP 89.256-901.

A Marisol Vestuário S.A tem por objetivo: i) explorar a indústria, comércio, importação e

exportação de artigos do vestuário, calçados, meias e acessórios, cama, mesa e banho de

tecidos e malhas de fibras naturais, artificiais e sintéticas, fios e materiais têxteis, jogos,

brinquedos e passatempos, artigos para ginástica, livros e impressos, materiais didáticos

e de desenho. Produtos de-perfumaria e de higiene e artigos de toucadores; e ii) Prestar

serviços para coligadas e controladas. Tem sede em Jaraguá do Sul ISC).

A Companhia faz parte das empresas Marisol e até agosto de 2012 era controlada da

Marisol S.A. (holdingL Em agosto de 2012, no contexto de uma reestruturação societária

que incluiu o fechamento de capital da Marisol S.A, a Marisol Vestuário foi transformada

em sociedade anónima e passou a deter 37,37% do capital da sua até então controladora

Marisol S.A Todas as transações referentes a esta reestruturação societária foram efetua

das a valor contábil e não alteraram a estrutura de controle final das empresas Marisol.

A emissão destas demonstrações financeiras combinadas foi autorizada em Reunião de

Diretoria de 14 de fevereiro de 2013.

5. IMOBILIZADO

Terrenos

42.597

Edificações e

Benfeitorias

81.989
97
273

114.581)
13.920)
1.981

Saldos em 31 de dezembro de 2010 ..

Adições ..

Transferências ..

Baixas .. '

Depreciações ..

Baixa de depreciações ..

Saldos em 31 de dezembro de 2011 .. 42.597

Adições ..

Transferências , .

Baixas ..

Depreciações ..

Baixa de depreciações ..

Saldos em 31 de dezembro de 2012 ..

(752)

6. INTANGíVEL
Marcas e Fundo de

patentes comércio

106 2.700

Programas de
computador

9.021
11.923

Saldos em 31 de dezembro de 2010 ..

Adições ..

Baixas.

Amortizações ..

Saldos em 31 de dezembro de 2011 ..

Adições ..

Baixas.

Amortizações ..

Baixa de amortizações ..

Saldos em 31 de dezembro de 2012 ...

12.100)
(106) (40)

-----

560

(600)

19.855 20.415
-----

8.251 8.251

1190891 (19689)
IÚ01) 11.201)

8 48
-----

7.824 7824
====

40

7. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Modalidade

Circulante

Capital de giro ..

Capital fixo ..

Total do circulante.

10.379 19.468

12.321 7559

22.700 27027

Máquinas e

Equipamentos
61.949
3.870
398

13.3921
15.2831
1.488

65.839
59
116

13.029)
13.4751

417

59.927

2. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa ...

Bancos conta movimento ..

Certificado de depósito bancário - CDB ..

Fundo de renda fixa - DI ..

Total ....

3. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Clientes -

Clientes -

AVP - ajuste a valor presente ...

Provisão para perdas créditos de liquidação duvidosa ..

4. ESTOQUES

Produtos acabados - fábrica ..

Produtos em elaboração ..

Matérias-primas ..

Adiantamentos a fornecedores.
Outros estoques ..

Total ..

59.030
1.846

94

(4107)
14.933)
1.867

Móveis e

Utensílios

4.582

595

66

15171
16861
178

4.218
266

8

(148)
17011
67

3.710 2.896

'2012 2011

59.532 66.410
2.812 4.908_
(415) (784)

14 011 ) 12 7061
� 67828

2012

---2-9
928

1375
6.561

----a:893

2012

33.775
2.948
20.649
8.971
243

66.586

2.877
997
57

(301)
(741)
247

Outros

2.498
2.018

11.398)
11.420)
(908)
1.271

2.061

2.540

13931
161

(765)
5

3.442

2011

---3-5
1635
158

21.102

22.930

2011

26.742
16.720
9.916
3.294
540

57.239

Total

200.561

7919

120.970)
112.232)
5.484

180.762
5.103

18.311)
111.256)
2.538

168.836

2012

11.089)

2012 2011

Os saldos das transações estão demonstrados a seguir:

Total

11.827
11.923
12.1001
11.2351

Ativo circulante

Instalações e Equipamentos
Ferramentas de Informá.ticaVeículos

598

174

3.471
168
604

(531)
(640)
183

12281
(54)
136

626
41

3.255
59
175

11391
(524)
70

(46)

53.797 621

Não circulante

Capital de giro ...

Capital fixo ..

Total do-não circulante ..

Total de empréstimos e financiamentos ..

3.136

292

(130)
(812)
112

2.598

48.874
13.541

62.415

85.115

8. PARTES RELACIONADAS

Natureza das transações çorn partes relacionadas

As principais transações com partes relacionadas têm as seguintes naturezas:

• Compra e venda de produtos em elaboração: operações de compra e venda de

produtos em processo que são industrializados em diferentes unidades e empresas.

Para estas operações, visto a sua natureza, não há referência com transações com

partes não relacionadas.
• Venda de produtos acabados para Lojas Próprias: operações de compra e venda de

produtos fabricados pelas empresas para as Lojas Próprias às quais são efetuadas nas

mesmas condições com partes não relacionadas.

• Operações de Mútuo: cujos encargos se aproximam dos custos de captação da

Companhia.
• Adiantamento para Futuro Aumento de Capital: cujos valores contabilizados

representam o valor nominal dos adiantamentos efetuados.

Ativo não circulante

MútuoOutras contas a receber

Marisol S.A. .

Marisol Indústria Têxtil Ltda ....

Marisol Comercial do vestuário LIda.
Babysol Com. Atae. Servo Distr. Ltda ..

Marisol Com. Atae. Ser.v. Distr. Ltda ..

Soco Esportiva e Rec. Marisol - SER Marisol..

6.305
385
32
53

6.775

Outras contas a receber

2012 2011
--�2�1.0�4=7 2.255

2012 2011
-----

6.308
7425

26
483

Passivo não circulante

14.242 21.047 2.255
=====

Passivo
circulante

2.882
2.882

Contas a pagar

Adiantamento para
futuro aumento de capital

Marisol S.A. .. .

MarisollndústriaTêxtil Ltda ..

Marisol Comercial do Vestuário Ltda .

Babysol Com. Atae. Servo Distr. Ltda ..

Marisol Com. Atae. Servo Distr. Ltda ...

Fornecedores/contas a pagar
2012 2011

---4"'.3'"'9C=2 4.448
650 3.655
118
8
2

5.170

2012 2011
---711�.3�4=9 15.730

2012 2011

---3-.�36�0 16.214

61
3.360 16.214

19.992) 119.842)

170.223 121.689)

2.QOO
11.840)

Fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais
Resultado do exercício ...

Depreciaçõe de amortizações ..

Despesas de variação cambial

Equivalência patrimonial.
Valor residual dos ativos permanentes baixados ...

Juros sobre empréstimos ..

Ajuste a valor presente de contas a receber e contas a pagar ...

Provisões para contingências.

13.446)

12.457

133

(774)
25.412

8.956

(176)

488

43.050

8.164 11.349 15.730

Variações no ativo e passivo
Contas a receber de clientes ..

Estoques .

Outras contas a receber ..

Realizável a longo prazo ..

Fornecédores ..

Obrigações tributárias ..

Obrigações sociais ..

Outras contas a pagar ...

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ....

Ativos imobilizados ...

Ativos intanqlveis..
Adiantamento para futuro aumento de capital.

Fluxos de caixa das atividades de investimentos.

Captação/pagamento de empréstimos e financiamentos ..

Aumento de capital ..

Redução de reservas de capital ..

Pagamento da oferta pública para aquisição de ações .

Fluxos de caixa das atividades de financiamento.,

(Diminuição) aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa.

10.279

(9347)

(7603)

1.724

(105)

530

17.062)

13.4221

28.044

15.101)

18.251)

3.360

1202.312)

132.089)

114.037)

22.930

8.893

(14037)

2011

8.820
23.694

32.514
.

59.541

2012

14.885)

18.709

(89)

13.351)

(7564)

(433)
3.066

(2888)

54.062

17.919)
.

111.923)

2011

9.578

13.467

16.837

7781

4.713

(879)

51.497 I

121.529)

12.691

10.239

22.930

12.691

Contas de Resultado

Marisol S.A. .

Marisol Indústria Têxtil LIda ..

Marisol Comercial do Vestuário Ltda.

Babysol Com. Atae. Servo Distr. Ltda ..

Marisol Com. Atae. Servo Distr. lida ..

STM3 Studio Ltda ..

____R_e_c_e_it_a_s Despesas
2012 2011 2012 2011

--- --- --- ---

1.229 159 4.109

42.329

7200

878

815

47.673

8.490

717

4.490

6.234

52.451 67.763 4.109

9. PATRIMÔNIO líQUIDO
a. Capital Social

O Capuel Social da Marisol Vestuário S.A. é de R$ 930 IR$ 136.000 em 31 de

dezembro de 20111. representado por 244.512 ações ordinárias todas nomina-:

tivas e sem valor nominal.

b. Dividendos

A politica de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio está estabele

cida na forma da Lei 9.245/95, imputados aos dividendos. está estabelecida na letra "c"

do artigo 24 do Estatuto Social, de 25% no mínimo do lucro líquido, ajustado na forma

do artigo 202 da Lei 6.404/76.
2.652

DIRETORIA2.652

GIULlANO DONINI- Diretor Presidente

IVANILDO PAULO KRAUSE - Diretor Financeiro

JAIR PASQUALI - Diretor Industrial

GILMAR-SERGIOVEGINI- Diretor Comercial

___ =20"--1,,,,2 2011

JOÃO JOSÉ BIZATIO
CRC-SC 11.607/0-0

As demonstrações financeiras foram auditadas por KPMG Auditores Independentes e estão sendo publicadas nesta data no jornal "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina': e na Internet, endereço: http://www.marisolsa.com.br.
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Estradas

Rodoviasmudam de -

. referência no Estado

Massaranduba

Prefeito perde irmão na se
RolfReínke Júnior, conhecido como Cuca, de 54 anos, foi sepul
tado na tarde de domingo no Cemitério Municipal de Massaran
duba. ele deixa três filhos e cinco netos. O único irmão do prefei
to Mário Fernando Reinkemorreu na noite de sábado, quando
amotocicleta dele colidiu frontalmente contra um ônibus da

Viação Catarinense, no Km 41 da SC-474. Rolf teve polítrauma
tismo e morreu na hora. Amoto teve um princípio de incêndio,
que foi controlado pelos BombeirosVoluntários. '

fra), que forneceu os dados a

grandes empresas de GPS.

Ligação entre Joinville, Gua
rarnirim, Massaranduba e Blu

menau, a Rodovia do Arroz,
como é chamada a SC-413, pas
sa a ser designada por SC-108.
Para ir de Iaraguá do Sul a Pome
rode será usada a SC-11O, como
passou a se chamar a SC-416. Já
a SC-474, que liga Massarandu
ba a São João do Itaperiú e de
semboca na BR-101 até chegar a
BarraVelha, trocou para SC-415.

De acordo com a assessoria
de Comunicação do Deinfra, a

numeração foi refeita conforme
o sentido da via. As SCs que cor
tam o Estado no sentido Norte
Sul começam por 100; aquelas
que ligam o Leste e o Oeste ini
ciam por 200 e as diagonais são
de número 300. Já aquelas de
centena 400 são estradas que li-

Readequação faz

parte do Plano
Rodoviário Federal
de reordenação das
vias terrestres

gam apenas dois municípios ou
que serve-de acesso a uma rodo
via ou porto a partir de uma ou

duas cidades.
O Deinfra editou 20 mil ma

pas com a nova numeração e

distribuiu entre os órgãos pú
blicos, Prefeituras, bibliotecas
e postos da Polícia Rodoviária
Estadual. A população está sen
do informada sobre a alteração
através da imprensa e do site do
Deinfra. As grandes empresas
de GPS também receberam o

novo mapa rodoviário e devem
atualizar o sistema em breve.

O custo da alteração dos no
vos mapas e da troca de sinali

zação das SCs não foi estimado,
segundo a assessoria do Dein
fra. Os valores devem entrar na'

conta da manutenção normal
da rodovia, que gira entre R$ 30
e R$ 50 milhões por ano.

Golpe
Aposentado perde R$ 5mil

Dois homens teriam convencido um aposentado de 79 anos a

entregar R$ 5mil em troca de uma herança, cujo valor não foi
informado: A vítima percebeu que havia sido enganada quan
do os suspeitos simularam um mal-estar e sumiram, por volta
das 12h45 de ontem, na Rua Expedicionário Antonio Carlos

Ferreira, no Centro de Jaraguá do Sul.

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Novos números para anti

gas rodovias estaduais. A

mudança faz parte do Plano
Rodoviário Estadual que acom

panha a adequação federal de

reordenação das estradas. A

troca das placas de sinalização
iniciou ontem e deve acontecer

gradativamente em cerca de 80

SCs. O novo mapa rodoviário de
Santa Catarina está disponível
no site do Departamento Esta

dual de Infraestrutura (Dein-

Sequestro
joinvillense reaparece

Umamulher de 33 anos teria
sido sequestrada em Joiflville ,

no domingo e conseguiu fugir
.

namanhã de ontem, quando
descobriu que estava emGuara
mirim. Ela teria ficado presa no
banheiro de uma residência,mas
não foi ferida nem roubada.A ví
tima contou aos policiais que foi
surpreendidapor doishomens
armados quando desceu do ôni-

bus para ir ao HospitalRegional,
em Joinville. Os suspeítos teriam
colocado amulher dentro de um
veículo, amarrada e vendada. Ela
teria ficadopresa numa residên
cia deGuaramirim econseguíu
fugir durante amadrugada, mas
ficou escondida até às 11h30,
quando apareceu no .

restaurante àsmargens da BR-
280 e acionou a PolíciaMilitar.

EDUARDO MONTECINO

No site do
Deinfra estão

disponíveis
cinco modelos

de mapa
rodoviário,
desde baixa

resolução para
celular até o de
alta qualidade
para impressão.
http://www.

deinfra.sc.gov.br

Agência de modelos

Polícia ouve testemunhas
da agência, Ourides Júnior
Leffer, será o último a depor.
Mães e adolescentes acusam o

empresário de prometer traba
lhos publicitários de empresas
da região, e cobrar entre R$ 200
e R$ 1,2mil por fotos de apre
sentação aos clientes. De acordo
com a delegada, o inquérito
deve ser concluído em 15 dias.
Os valores cobrados dos mode
los pela agência serão somados
paraum possível ressarcimento.

Todos os funcionários da agên
cia demodelos Ir-,Leffer devem
ser ouvidos esta semana pela
delegada LíviaMarques daMot
ta, responsável pelo inquérito
que apura indícios de estelio
nato na relação com crianças e
adolescentes que queriam ser

modelos. Depois de registrarem,
pelo menos, 15 boletins de ocor
rência, as vítimas prestaram
depoimento durante as últimas
duas semanas e o proprietárioMUDANÇA A SC-413 passa a se chamar SC-IOS

Como ficouCidades onde Como era Erramos
A localidade onde ocorreram os assassinatos de Jorge
Baader, 55 anos, e Sivaldo Stenger, 45 anos, em março de
20 12� é Garibaldi, e não o Bairro Estrada Nova, como foi
divulgado na página 20 da edição do final de semana do

De Joinville, Guaramirim, Massaranduba e Blumenau
De Jaraguá do Sul, Pomerode e Blumenau

De Massaranduba a Barra Velha

De Pomerode a Blumenau

de se- 413
de SC-416

deSC-474
de SC 418

para Se-1 08

para SC-11 O

para SC-415

para SC-421

A RÁDIO QDE
BATE A AUDIENCIA.

"
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