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A vida' acontece aqui.
-

Perdeu, ladrão!

Policiais prendem assaltante de lan house em Schroeder, acham a arma do crime e recuperam dinheiro do roubo. PÁGINA 20
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Pressão
Servidores descontentes

�

Caderno Especial
Funcionários públicos do-Samae de Jaraguá
do Sul reclamam de perseguição de diretores
da unidade. Sindicato intermedia conversas.

PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7
Indumak, de Jaraguá do Sul, comemora meio século
de história no mercado de máquinas empacotadeiras .

Jaraguá do Sul
Câmara quer
nova sede
Legislativo procura
terreno para construir

prédio. A ideia é fazer
. uma parceria com a

Prefeitura para a doação
da área, que seria trocada
pelo imóvel atual .

.. 9

PÁGINAS

Show

Amanhã tem
noite do blues
Restaurante de Jaraguá
do Sul promove a

primeira noite do

gênero musical nascido
nos EUA. Evento terá a

presença de bandas de

Florianópolis. JYlIX.
Quebradores

Breakers têm
mais reforços
Equipe de futebol
americano de Jaraguá do
Sul buscou jogadores em
Joinville para tentar o
título nacional do Torneio

Touchdown, que começa
em junho. PÁGINA 22

. Vigilância Sanitária vai
controlar venda de assados

FISCALIZAÇÃO Estab�lecimentos que comercializam carnes têm 40 dias

para cumprir exigências que visam prevenir riscos à saúde dos consumidores. '

, . .
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Carta a umprofessor
A lguns dias atrás recebi do meu tio, um e-mail que atri
.l"\buía a carta abaixo a Abraham Lincoln. Não quero por
em questão os méritos da carreira política de Lincoln. Ocorre
que a carta é datada de 1830 e Lincoln teve seu primeiro filho
somente em 1843. A carta é uma bela,mensagem, e por isso a

transcrevo na íntegra nas linhas que seguem:
"Caro professor, ele terá de aprender que nem todos os

-

homens são justos, nem todos são verdadeiros, mas por
favor diga-lhe que, para cada Vilão há um herói, para cada

egoísta, há um líder dedicado. Ensine-o, por favor, que para
cada inimigo haverá também um amigo, ensine-o que mais

vale umamoeda ganha que umamoeda encontrada. Ensine-
o a perder, mas também a saber gozar da vitória, afaste-o
da inveja e dê-lhe a conhecer a alegria profunda do sorriso
silencioso. Faça-o maravilhar-se com os livros, mas deixe-o
também perder-se com os pássaros no céu, as flores no cam
po, os montes e os vales. Nas brincadeiras com os amigos,
explique-lhe que a derrota honrosa vale mais que a vitória

vergonhosa, ensine-o a acreditar em si, mesmo se sozinho
contra todos. Ensine-o a ser gentil com os gentis e duro com
os duros, ensine-o a nunca entrar no comboio simplesmente

.

porque os outros também entraram. Ensine-o a ouvir todos,
mas, na hora da verdade, a decidir sozinho. Ensine-o a rir
quando estiver triste e explique-lhe que por vezes os homens
também choram. Trate-o bem, mas não o mime, pois só o

teste do fogo faz o verdadeiro aço. Deixe-o ter a coragem de
ser impaciente e a paciência de ser corajoso. Eu sei que es

tou a pedirmuito,mas veja o que pode fazer, caro professor."
Apesar de não conhecermos quem foi o verdadeiro pai que
escreveu a carta acimaparaum professor, o quevale é amen
sagem. Desejo que cada professor busque de alguma forma
passar os ensinamentos contidos na carta citada. Henry B.

Adams escreveu certa vez: "Um professor afeta a eternidade;
é impossível dizer até onde vai sua influência". Por isso, caros
professores, influenciem de forma positiva seus alunos.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção en:vie suasfotos e sugestões

paraê redacao@ocorreiodopavo.com.br

Palestra
Direitos dos pacientes

Integrante do Conselho Federal de Medici

na, o dr. Ecio Bonamigo realiza amanhã uma

palestra com o tema "Testamento vital". Ele
vai abordar as regras que tratam das vontades
dos pacientes em internação. O evento inicia às

20h, no auditório do Centro Profissional Libe-

ral, na Rua Donaldo Gehring, 175, Centro. Ele é

organizado pelo Centro de Estudos do Hospital
e Maternidade Jaraguá. A entrada é gratuita. As
pessoas interessadas devem confirmar presença
pelo telefone 3274-3064 ou através do e-mail

qualidade@hmj.org.br.

-
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COMENTÁRIO

Ofácil e o difícil
A cabei de ler um longo texto

.l"\.do Dalai-Lama, claro, você
sabe de quem falo. Ele fez-me
lembrar de uma obviedade, aliás,
as grandes verdades da vida, seus
grandes "segredos", não passam
de moscas na ponta do nosso na
riz. Não as queremos ver, só isso.

O líder tibetano disse uma pro
saica verdade, disse que sabemos

qual é a escolha certa na vida, o
que nos convém, o que nos é mais

interessante, o que, enfim, é o me
lhor para o nosso bem, mas ... Mas
acontece que omelhor vai-nos exi

gir um esforço especial, não raro,
um grande e formidável esforço.
Vamos ter que renunciar a mui
tos dos prazeres baratos da vida,
vamos ter que "sacrificar", quem
sabe, inúmeros fins de semana,

LUIZ CARLOS PRATES

vamos precisar de ânimo especial
e boas lutas. - Ah, isso tudo cansa,
dá trabalho, será que vale a pena?
Nesses momentos, costumamos

acumular "convincentes" descul

pas para não buscarmos o que
nos é demelhor. Omelhor, omais
difícil, você sabe, custa mais caro.

Melhor é então deixar como está.

Imagine, por exemplo, um es

tudante, de qualquer nível. O :fim
de semana bate-lhe à porta, o sol lá
fora o convida à praia, ao sairpor aí,
namorar, chutar pedrinhas na bei-

• Lembrança
Só para lembrar, para não deixar cair no esqueci

mento nem passar batido ... Lembram dos dois facíno
ras que detonaram bombas em Boston? Todos os ami

gos e colegas disseram que eram rapazes formidáveis,
dóceis, estudiosos emuito, masmuito "religiosos". Bem
como dizem as pesquisas, não há ateus.nos presídios.
e, presumo, no inferno ... Ah, eram muito religiosos,
eram? Que interessante! Demônios!

ra do mar, beber umas e outras, ah,
isso é bemmelhor que ficar fechado
em casa estudando. Mas segunda
tem prova! - "Posso colar ou então

vai dar sorte e aprova será fácil"
E assim pensando, o vadio

não estu.da, sai' por aí a rosetar.

Claro que essa decisão lhe vai ter
um preço mais tarde, afinal, nos
so destino não é outra coisa senão

o resultado de nossas escolhas.
Não estou considerando os me

tafísicos da vida, esses ficam por
conta do grande "mistério" ...

Enfim, escolher pelo melhor

exige renúncias, sacrifícios, o

que faz então a grande maioria

do rebanho? Acha uma descul

pa e opta pelo mais fácil, depois
chora, range dentes e diz que
Deus não ajudou ...

Lazer

Carros antigos
no parque

o Clube de Automóveis Anti

gos de Jaraguá do Sul realiza no

próximo sábado mais um encon

tro no Parque Malwee. Das 13h às

19h estarão expostos carros, mo

tos e bicicletas quemarcaram épo
cas passadas. A exposição fica na

área das churrasqueiras cobertas.

qui. Por aqui, você sabe, a grafia antiga vale até 2016,
isso se formesmomudada. Agora tem uma coisa, quem
decide sobre língua portuguesa é o Brasil, acabou, inde
pendência ou morte. Além disso, o que ganhamos nes
se "consórcio" espúrio com "países" que nem conhece

mos?Vou lá fora cuspir de novo.

• Falta dizer
Coisa chata, cansativa. Os consultórios dos psicólo

gos andam lotados de gente querendomudar o externo
para ser feliz no interno. É exatamente o contrário, se
mudarmos .. por dentro - nosso modo de ver o que nos

cerca, tudo lá fora vaimudar de "roupa", de significado.
O sujeito tem que ser muito tapado para não entender

que as coisas não são o que são, ou que nos parecem

ser, as coisas são o que queremos que elas sejam. Acho
que vou abrir um consultório, estou a fim de ficar rico ...

• Ortografia
Estou escrevendo o que posso com a grafia antiga,

cuspi para o acordo ortográfico feito com Portugal e
"países" de língua portuguesa. Agora leio nos jornais
que - "Portugal ratificou o acordo ortográfico mas defi
niu um período - não sabido - maior do que o do Brasil

para adotar o acordo". Bem feito para os estúpidos da-

DESCONTENTAMENTO
A mobilização nas escolas estaduais de Jaraguá de;> Sul contra a

medida do governo do Estado em reduzir o número de salas de
aula ganhou corpo ontem em outras oito unidades do município,
entre elas a Escola Heleodoro Borges, na Vila t.atau, que teve a

participação de quase 200 alunos e também algun-s professores. A
preocupação é que com o fechamento de algumas turmas haja um

aumento da quantidade de estudantes nas demais salas.

,
' L._,

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3176
02 - 05 - 06 - 11 - 51

DUPLA5ENA
. SORTEIO Nº 1170
Primeiro Sorteio
03 - 14 - 19 - 29 - 39 - 43
Segundo Sorteio
04 - 16 - 22 - 26 - 39 - 40
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EDITORIAL

A comunidàde
deve estar envolvida

A mobilização de estudantes e profes
fisores em busca de melhorias nas es
colas públicas é válida.Apossível decisão
do Estado em unificar algumas turmas
chama a atenção para a perda da quali
dade do ensino. Salasmuitos cheias, com
mais de 40 estudantes, prejudicam o ren

dimento. O professor tem mais dificulda
des em difundir as orientações e também

prender a atenção de todos nas aulas. Os
alunos também não conseguem ter um

atendimento mais direcionado em uma

turmamuito grande.
O Estado tenta equilibrar a quantida

de de turmas seguindo algumas orienta
ções da Lei de Diretrizes de Base da Edu
cação, mas deve haver um entendimento
racional para que a educação, setor que
já sofre com problemas de estrutura, não
tenha mais urnadificuldade gerencial.

O que seria importante dentro da

comunidade escolar é o monitoramen
to constante por parte da Gerência Re

gional de Educação e das diretorias e

Associações de Pais e Professores a res

peito do andamento das atividades em

cada unidade.

"
Salas muitos cheias, prejudicam
o rendimento dos estudantes.

Ao manter em discussão os proble-
,

mas que são vivenciados, professores e

alunos terão maior afinidade e condi
çõesdecobrar retornopara asmelhorias
pedidas aos representantes do governo,
Quanto mais a comunidade estiver in
serida nos interesses da escola, menos
riscos há de perdas na qualidade da

educação.

Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição; Diego Rosa, Elisângela pezzutti e Patricia Moraes; redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 91614112

DESDE 1919 • Horário de atendimento: 8h às 17h30' Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 -Jaragoá do Sul- SClmpressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

* Os artigos e opiniões assi�ados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asjlorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

OUalificação
IFSC abre inscrições para cursos

O Instituto Feder-al de Santa Ca

tarina (IFSC) está com inscrições
abertas até o dia 10 de junho para
cursos técnicos e de graduação. 'Ao
todo, são 2.843 vagas em 79 cursos

distribuídos em 16 cidades do esta

do. As aulas para todos os cursos ini
ciam no segundo semestre de 2013.
Na região Norte, são 737 vagas para
os câmpus Canoinhas. Geraldo Wer-'

ninghaus, Jaraguá do Sul e Joinville.
A taxa de inscrição para os. cursos

técnicos é de R$ 30 (exceto para o

curso técnico subsequente de Pro

dução de Materiais Didáticos Bilín

gue, que não possui taxa de inscri

ção) e para os cursos de graduação
é de R$ 40. Candidatos doadores de

sangue e de baixa renda podem soli
citar a isenção do pagamento dessa
taxa até 15 de maio, conforme pro
-êedimentos detalhados nos editais

disponíveis no site www.ingresso.
ifsc.edu.br. As inscrições para os cur

sos devem ser feitas no mesmo site.
O vestibular para os cursos de gra
duação será realizado no dia 23 de

junho. Já o exame de classificação
(prova) para os cursos técnicos está
marcado para o dia 30 de junho. A
lista dos candidatos aprovados será

divulgada no dia 15 de julho. Em caso

de dúvidas, o candidato'pode entrar

em contato com o Departamento de

Ingresso do IFSC pelo telefone 0800
722 0250. A ligação é gratuita..

"
Se um estrangeiro me pergunta sobre
o Carnaval, digo que é animado e tal,
mas prefiro recomendar que ele tome

"água de coco numa praia deserta.
Atar Rodrigo Santaro, em entrevista ao site F5.

t OBITUÁRIO
• GUILHERME JOÃO LOSTANA morreu

ontem em Jaraguá do Sul. Tinha 93 anos. Deixou

. esposa, filho, nora, netos, bisnetos e amigos. O
sepultamento foi realizado ontem, no cemitério
municipal de Guaramirim.

• LEOPOLDO VOGUELmorreu na terça-feira,
dia 23. Ele tinha 79 anos. Deixou esposa, irmãos,
filhos, noras, netos e amigos. O sepultamento

. foi realizado ontem, no Bairro João Pessoa.
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Schroeder'

Vandalismo resulta em
I

despesas para a cidadeCarnes assadas com
vendas controladas
RESTRiÇÕES
Dentro de 40 dias,
os comércios terão

que se adaptar
às normas da

Vigilância Sanitária

Natália Trentini

Um termo técnico,para
regulamentar a ativi

dade de assadores de carnes
em Jaraguá do SUl deve ser
divulgado pela Vigilância'
Sanitária nos próximos dias.
A intenção é colocar a lei em

vigor para evitar os riscos
de doenças transmitidas

pelos alimentos. Quem não
se adequar às normas em

um prazo de 40' dias será

proibido de comercializar
a carne. O termo propõe
orientações de manuseio e

exige uma estrutura física
exclusiva para a atividade.

.

Como normalmente
é, visto nas ruas, não será
mais possível deixar os

equipamentos de assar car

ne expostos em via 'pública.
As orientações do termo

apontam a necessidade de
o estabelecimento manter

PERDAS No mercado de
Odair SChultz, as caixas
das carnes estão vazias

FOTOS LÚCIO SASSI

FORNO PARADO Comércio de carne foi suspenso no estabelecimento de Dionei

uma sala para a manipula
'ção dos alimentos e outra

para preparação.
Segundo o responsável

pela Vigilância Sanitária,
Jacson Jacobi, a :fiscalização
acirrada e prevenção são
as principais exigências da

vigilância. "A manipulação
errada pode acarretar várias ,

situações, inclusive viroses.
Nossa tarefa é�vitar essas si
tuações, até porque sabemos
como a saúde pública en

frenta problemas com filas,
medicamentos", disse.

Apesar desse período
ser apenas de orientação,
a proibição já chegou há
três semanas ao estabele
cimento de Dionei Bra, no
Bairro Jaraguá Esquerdo.
Após 18' anos como assa

dor, ele precisou aposen
tar os fornos que ficavam

expostos para comercia
lizar as carnes. "Vieram

,aqui e interditaram meu

bar por três dias, disseram
,

que não pode mais vender
carne assada no municí

pio, mas eu em vejo vários

lugares", lamentou Bra..
Segundo o, responsável

pela Vigilância Sanitária,
Jacson Jacobi, 'o estabe
lecimento de Bra já havia

sido autuado em agosto
do ano passado. Por não

cumprir as orientações, a

segunda visita foi para in

terditar a atividade de ven
da de carne assada. Todos
os proprietários poderão �

continuar com o serviço de ,-'T
....L

r ,/alimentação se consegui- ! ! _i--
rem se adequar às normas

L
_/ / :i::.dentro do prazo. �r

.

/- '/ . _-____� I

/__r _ '--1 .I L.,...__J.IE':::õ.....,._
GASTOS Registro do chafariz da praça Helmuth
Moritz loi desligado de propósito e acabou queimando

Carne temperada é fiscalizada
A Vigilância Sanitária

de Jaraguá do Sul também
está atenta às vendas de car
nes temperadas. Esse tipo
de comércio é proibido por
lei. De acordo, com o res

ponsável pelo setor, Jacson
Jacobi, nunca foi permitida
a venda de temperados no

município. "Os comercian
tes vendem por sua conta

em risco. Se a fiscalização
bater toda a mercadoria é

apreendida", orientou.
,Desde que a fiscaliza

ção da venda de carnes

temperadas ficou mais ri

gorosa, as dívidas rondam
Odair Schultz, proprie
tário de um mercado no

bairro Czerniewicz. I ,I II

Por semana, ele che

gava a vender mil quilos
do produto. Depois de ser

notificado pela Vigilância
Sanitária sobre a proibi
ção dessa venda, Schultz
revelou queda no fatu-

. ramento. "Minha venda
caiu 50%. Desde que fui
orientado a parar de co

mercializar cumpro com a

determinação, mas perce
bo que outros estabeleci
mentos continuam fazen
do. A lei tem de ser para
todos", reclamou Schultz.

No Centro da cidade,
uma verdureira continua
comercializando produtos
temperados no açougue.

I Segundo a ;proprietária,

Renata Hertel, a vigilância
nunca repassou orienta

ções quanto a essa proibi
ção. "Se eles vierem aqui a
gente não vai mais vender.
Mas aí eu também posso
fechar meu estabeleci-

, mento aos domingos, por
que a procura é só por car
ne temperada", revelou.

Apesar da restrição, há
possibilidade de encon

trar uma alternativa para
esse tipo de comércio, já
que a demanda é alta pela
variedade. Na semana que
vem, o assunto será tema
de uma reunião com a

Promotoria para que se

jam discutidas formas de

regulamentar a situação.

Atitudes de vandalismo
têm gerado despesas para a

Prefeitura de Schroeder. Es

paços públicos, iluminação e

placas de trânsito são cons

tantemente alvejadas. Na

última semana, o chafariz
da recém-inaugurada Praça
Helmuth Moritz Germano

Hertel, no Bairro Centro

Norte, sofreu com a depre
dação e os gastos com reparo
devem somar R$ 5,8mil.

Alguém teria fechado o

registro do chafariz, que fica
em uma caixa subterrânea,
durante a noite. Sem água
circulando, o motor quei
mou. ''Tinham até crianças
andando de bicicleta dentro
do chafariz, o que. poderia
danifiear ainda mais", con
tou o assessor de Turismo,
Ivanio laube. A falta de
consciência da população
é 'apontada como principal

fator para essas ações. "São
fatores isolados, pessoas que
não cuidam do que é da co

munidade", disse laube. A
mesma praça já sofreu ou

tras perdas. O extintor de in
cêndio e as lâmpadas foram
roubados, e um lixeiro de

plástico foi queimado.
Além disso, a população

acaba utilizando a praça de
forma errada. Motociclistas
transitam pelo espaço e pes
soas acima da idade permi
tida utilizam o parquinho.
Uma placa com orientações
de 'uso precisou ser instala
da. Apesar da depredação,
a administração conta com

a conscientização e fiscaliza

ção da própria comunidade.
"A gente não pensa coloear

segurança no local. Isso aqui
é feitopara a.população e são
os moradores quem devem

cuidar", afirmou o assessor.

EDUARDO MONTECrNO

-

Unidade do ll\TSS sem

data para inauguração
, A previsão de inaugura

ção da Agência da Previdên
cia Social, em Guaramirim,
só deve ser' anunciada em

junho. A obra está pratica
mente concluída. Agora, a

equipe trabalha na instala
ção de cabos elétricos e ló

gicos, e damobília, que deve,
\

demorar até 90 dias.
A inauguração do prédio,

com mais de 300 metros

quadrados, estava progra
madapara agosto de 2010. O
atraso foi devidoao descum

primento do cronograma de
'

serviços. Na época, a em

presa teria apontado supos
tos problemas no projeto,
que foram contestados pelo
INSS. Atualmente, o muni

cípio é atendido por Jaraguá
do Sul. Com a inauguração,
as demandas de Schroeder
e Massaranduba também

passarão para Guaramirim.
O projeto foi orçado inicial
mente em R$ 1,4 milhão. O

terreno, na Rua Nelson Luiz
Rosa de Bem, no Centro,
foi doado pela Prefeitura de
Guaramirim.
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Ponte deve ser concluída
•

em mato, mas sem acesso
14JJ 3055-8124
14113022-1351

OBRA Estrutura sobre

o.Rio Jaraguá tará a

ligação entre o Rio,Molha

e o Jaraguá Esquerdo

Carolina Veiga

A ponte sobre o Rio' Jaraguá,
I"lque fará a ligação entre os

bairros Barra do RioMoiha e Jara

guá Esquerdo, deve ser totalmente
concluída até dia 15 de maio. En

tretanto, ainda não há prazo para
a liberação da nova estrutura para
a ,comunidade. Isso .deverá acon

tecer apenas' após a construção
das ligações da ponte com as duas

principais vias de acesso, a Rua
Walter Marquardt, no Rio Molha,

e a Rua João Januário Ayroso, no
Jaraguá Esquerdo.

Para conclusão. da obra falta a

construção de aproximadamen
te 60m2 da estrutura, o recapea
menta da pista de rolamento, que
será feito de concreto, e a pintura

. da ponte. Para construção da área
restante é necessário o término das .

negociações sobre as indeniZações
de um dos sete terrenos que foram
desapropriados para viabilizar o

projeto. De acordo com arquite
to da Secretaria de Urbanismo,
Evandro Luis Chiodini, responsá
vel pelas desapropriações, a expec
tativa era a: de que as negociações a
respeito da desapropriação fossem'
concluídas ainda essa semana e, a

partir daí, que a área fosse liberada

para a construção de um dos aces
sos à elevação.

A obra possui 100 metros de

extensão por 17 metros de largura
e iniciou em junho de 2012. O tér
mino estava previsto para dezem-

- bro do mesmo ano. Entretanto, o
prazo precisou ser prolongado por
conta das desapropriações dos sete
terrenos que foram necessários
para construção da ponte ou dos

·

acessos ..No total foram investidos

R$' 3 milhões, valor financiado
.

· pela Agência de Fomento do Esta
,do de Santa Catarina (Badesc).

Uma das pendências para
as obras 'que irão atender

· o ·fluxo é a ,desapropriação
de um terreno.

EDUARDO MONTECINO

AGENDA Inauguração da ala onde vai funcionar ti Pronto Atendimento está prevista para julho

Emprego
Unimed contrata para 'atender no hospital

A inauguração do Pronto Aten
dimento do Hospital' da Unimed
em Jaraguá do Sul está marcada

para julho. Até lá, 105 profissionais
deverão ser contratados. Cerca de

70% das vagas serão destinadas aos

profissionais da saúde e, o restan

te, para funções administrativas,
para setores como o de compras,
faturamento, financeiro, recepção,
digitação e telefonista. Entre os pro
fissionais de saúde, serão contrata

dos enfermeiros e auxiliares para O'

Pronto Atendimento, o Laboratório
e o Centro de Imagens. Profissionais
técnicos de radiologia, em segurança
do trabalho e bioquímicos também
são requisitados.

Os contratados receberão salário característica de trazer profissionais
de mercado mais os benéficos ofe- de outras cidades. Teremos um ou

recidos pelo grupo, como plano de . outro caso com o hospital", afirmou.
saúde, auxilio-educação, seguro, ali- A construção do Hospital da

mentação e uniformes. ÓS interessa- Unimed sendo feita na Rua Germa
dos em participar da seleção devem no Wagner, no Bairro Centenário,
cadastrar o currículo na página da. e contará com quatro mil metros
Unimed na internet, na guia "Ira- quadrados, mais estacionamento. A
balhe Conosco", indicando a área e previsão é que as obras sejam con

a vaga de interesse. De acordo com cluídas em maio e, depois desse pe
o gerente-geral da Unimed em Jara- ríodo, serão necessários mais 30 ou

guá do Sul, Davidson GustavoReif, a' 40 dias para o acabamento, ambien- .

intenção do grupo é de que a maior tação, instalação de equipamentos e

quantidade de contratados sejaresi- treinamento do pessoal contratado.
dente em Jaraguá do Sul, no entan- Aunidade terá capacidade para 250
to, sabe-se que um ou outro quadro atendimentos diários e contará com
será ocupado por profissionais. de' Pronto-Atendimento Centro de '

" , . . .

, .' , . SERViÇO Operârlo subiu numa altura de aproximadamentefora. "Jaraguá do Sul já possui essa . Imagem e Laboratono deAn��. " I t t�P metros, pára encher.o re,se.r[v��ório c!Q, condomfrtlo

EDUARDO MONTEgNO

RETOQUES Estrutura arquitetônica da ponte está quase
flnallzadá. A elevação ainda está em fase de acabamento

AtendhnentovoHou

Samae abastece a caixa
d

_,

água do DanteMineI
Para solucionar o proble- . rede. Os cerca de mil mora-

ma da falta de água no Con
domínio Dante MineI, em Ja

raguá do SUl, o Samae enviou
três caminhões pipas até o

local para o reabastecimen
to da cisterna que bombeia a

água até os apartamentos. A
cisterna esvaziou após as in

terrupções no abastecimento,
necessárias para a realização
de obras de manutenção da

dores ficaram com restrições
no atendimento desde terça
feira. Segundo o sindico, Cle
milson José Lopes, a pressão
da água que vem da rede não é
suficiente para encher a cister
nà até a altura necessária para
que a bomba leve água às tor

neiras dos apartamentos mais
altos. Com o abastecimento, o
problema foi resolvido.

EDUARDO MONTECfNO

"
1.

l
li
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Sucessivos erros colocam obra naUTI
Em 2011, o vereador Waldemar Mo

ser disse que era melhor demolir as

instalações do Hospital de Massaranduba
e construir tudo de novo. Sinceramente;
acho que ele estava certo". Afirmação do
vereador José Osnir Ronchi (PP) sobre a

obra que se arrasta desde 2008, sem pre-

visão de fim. Ronchi estranha também que
a Planecom, que teve o contrato quebrado
pela Prefeitura em 2012, por sucessivos

atrasos, tenha ficado responsável nova
mente pela obra da unidade de saúde com
a desistência da primeira colocada na úl
tima licitação. O advogado ressalta que a

Prefeitura poderia impedir legalmente a

participação da Plenecom na concorrência,
não declarando a idoneidade da mesma. A
estimativa é de que até agora mais de R$ 3
milhões renham sido gastos na construção
do hospital. O caso está sendo investigado
pelo Tribunal de Contas do Estado.

DIVULGAÇÃO

.

. ,., "-

Proteçaoa
Comitiva regional formada por diversas lideranças, entre elas o prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB) - sentado'

- e o deputado Carlos Chiodini (PMDB) - quarto à direita -, fazem pressão para que o ministro da Agricultura, Antonio Andrade.
- primeiro à esquerda -, estipule políticas tle incentivo à bananicultura e barreiras à produção do Equador.

.

Nova sigla
, Presidente do PPS, Humberto

Grossl, deve ir a Florianópolis na

próxima semana para saber como
fica a situação do partido em Jara

guá depois da fusão com o PMN e a

criaçãodoMD. "Aunião de forças é

para somar", acredita,

caiu nas redes

Gildo sai do PPS

Sinsep
acompanha
o Sinsep intermediou ontem uma' reunião

entre servidores, diretores e o presidente do

Samae, Ademir Izidoro (PP). A denúncia é de

perseguição da chefia, principalmente por par
te de dois novos diretores, que são do quadro de
concursados da Prefeitura. Uma das reclama

ções é de que em três meses foram abertos três

'processos> administrativos contra os funcioná
rios públicos da autarquia.

Coordenado pelo jornalista
Ricardo Portelinha, o Facebook

.

oficial do prefeito Dieter Jans
sen (PP) tem uma média de qua
se dez mil acessos por semana.
Vem sendo uma ferramenta im
portante de comunicação com a

comunidade.

Ex-vereador, ex-presidente do
PPS e coordenador de campanha à

reeleição de Cecília Konell (PSD),
Gildo Alves anuncia seu afastamen
to da política e do partido. "Tem
esta fusão com o PMN, por isso ain
da não me desfiliei, mas vou, não

quero mais saber de política.A gen
te se decepciona muito", diz o sin

dicalista, que afirma que agora vai
ficar só na torcida. "Independente
de ter estado do outro lado na elei

ção, a gente tem que torcer para a

administração dar certo. Que o me

lhor aconteça", deseja.

Economia de 36%
Secretária de Assistência Social, Euci

Cristofolini, prestou contas das ativi-,

dades da pasta na tribuna da Câmara.

Segundo ela, a economia com a folha
de pagamento atingiu 36%, superan
do a meta do governo, de 30%. Hoje, o
montante consome R$ 51 mil por mês,
enquanto na gestão anterior a despesa
ultrapassava os R$ 83 mil.

reisaianssen
ARQUitETOS

Proj ems pólr� você e suo empresa
(4'7) :3�71..ga53

W!N'W, riMs,;, san. com.br

QUINTA-FEIRA,,25 DE ABRIL DE 2013

Badesc aprovado
Foi aprovado pelo plenário da

Câmara, projeto que autoriza a Pre

feitura de Guaramirim a aderir ao

Programa Badesc Cidades. Deve ser

contraído financiamento no valor

de, R$ 5 milhões para a aquisição de

máquinas, veículos, equipamentos e

pavimentação de ruas, O texto ainda

passará por segunda votação.

Refis2013
.'

Também foi aprovado pelos
vereadores projeto de lei que
institui mais uma edição do
Refis em Guaramirim. Através
do' programa, o contribuinte

inadimplente pode quitar os

tributos municipais gerados até
31 de dezembro de 2012, tendo

desconto de 100% dos juros de

mora, para quem pagar em cota

úriica, e 50% para os que opta
rem pelá parcelamento.

As dívidas.
Segundo a secretária de Admi

nistração, Rosangela Kuszkowski, ao
todo, os contribuintes devem à Pre

feitura de Guaramirim R$ 15 milhões.
Tirando as taxas demelhorias, a conta
fica em R$ 7 milhões. A previsão é de

que nos próximos meses entre no cai-
.
xa R$ 1 milhão através do Refis.

Simplíficaçâo
Líder de governo na Câmara, Na

tália Petry (PMDB), é autora de indi

cação para que a Prefeitura contrate

uma empresa que realize a consolida

ção das leis municipais.Segundo ela,
hoje são em aproximadamente sete

mil leis, o que dificulta' o trabalho do
Executivo e Legislativo e barra o co

nhecimento da população.
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CPI do alô
Com a instalação da CPI da

telefonia pela Assembleia Legis
lativa, no dia 7 de maio deve ser

apresentado um calendário de
trabalho da comissão, formada
por sete deputados. Silvio Dre
veck (PP) ficou corri a presidên
cia e Moacir Sopelsa (PMDB)
com a relataria. Segundo Dreve
ck, a Comissão Parlamentar de
Inquérito vai trabalhar em favor
do usuário da telefonia móvel,
vítima do mau atendimento nos

call centers, e da 'ausência e da

interrupção de sinal em diver
sos municípios catarinenses.

Metrópole.
paralisou

Se em Jaraguá do Sul
a demora para liberação
de licenças gera recla

mações, em São Paulo,
a situação é bem pior.
Desde setembro de 2012

a aprovação de licenças
para obras e reformas
está emperrada na Prefei
tura da capital. O proble
ma aconteceu depois do

lançamento do sistema
on-line de pedidos de au

torização, que tinha a jus
tificativa de ser mais ágil,
transparente e de comba
ter- a corrupção. De 2.700
processos protocolados
desde setembro, somente
dois foram aprovados em

meio ano. Os dados foram
levantados . pelo jornal
Folha de São Paulo.

Demóstenes
-marrtido

O Conselho Nacional do Mi
nistério Público. decidiu ontem

que o senador cassado Demóste
nes Torres tem direito a continuar
no cargo de promotor no Minis
tério Público de' Goiás. Com isso,
o conselho não poderá demiti-lo
no processo administrativo que
investiga a sua relação com o em

presário Carlos Augusto Ramos,
o Carlinhos Cachoeira. A decisão
sobre a vitaliciedade ocorreu por
sete votos a cinco.A penamáxima
de Demóstenes é a aposentadoria
compulsória.

LÚCIQ_SASSI

�. .

Ultimo .dia para regularizar
Quem não votou e nem

justificou a ausência nos três
últimos turnos eleitorais
deve comparecer ao cartório
eleitoral onde está inscrito,
até hoje; 'para regularizar a

. situação com a Justiça Elei
toral. O eleitor deve levar um
documento oficial com foto,
título de eleitor, comprovan
tes de votação e de justifica
tiva eleitoral (para aqueles

que constam como irregula- gular no cartório de Jaraguá
res, mas que votaram ou jus- do Sul. Quem não regularizar
tificaram) e de recolhimento o título fica impedido de ti
ou dispensa de multa. Caso o rar passaporte ou carteira de
cidadão não possa compare- - identidade, receber salários
cer ao cartório, seus débitos de função ou emprego pú
poderão ser solucionados_· blico, fazer concurso e obter
através de um familiar. Se- certos tipos de empréstimos.
gundo dados contabilizados O prazo não se aplica a quem
pela Justiça Eleitoral, até a faltou a uma só eleição ou

última sexta-feira, 765 pesso- quer transferir o título para
as estavam em situação irre-: votar no pleito de 2014.

Bandeja pesada essa

/

POUTICA
QUINTA-FEIRA. 25 DE ABRIL DE 2013

Cerco aos planos
Operadoras de planos de saúde

que negarem cobertura poderão
receber multas e até suspensões
a partir do mês de julho. Antes, a
Agência Nacional de Saúde Suple
mentar (ANS) não incluía quei
xas sobre a ausência de cobertura
em seus relatórios. O anúncio das
novas regras foi feito ontem pelo
ministro da Saúde, Alexandre Pa
dilha. A rejeição de cobertura é o

principal motivo de reclamações
contra os planos; 75,7% delas tra-
tam do assunto.

.

(

r

(

Bolsa ampliada
A comissão responsável pela

análise prévia da Medida Provisó
ria que altera o Bolsa-Família apro
vou o texto;", que amplia o alcance
do programa concedido para supe
ração da extrema pobreza. A mu

dança estende o benefício, que hoje
é para famílias com crianças atê
seis anos, para o limite de 15 anos,
O projeto ainda precisa passar pelo
plenário da Câmara e do Senado.

Assim que se faz
No site da Prefeitura de Londres

é possível não só saber o salário do

prefeito como também ter a relação
de todas as suas despesas. Quanto
gastou de táxi, de almoço e de pas
sagens de avião. Belo exemplo. I

r
Para servir os senadores, sete garçons contratados

pelo Senado recebem entre R$ 7,3 mil e R$ 14,6 mil.
O grupo ocupa cargo comissionado na-Secretaria Geral
da Mesa com título de assistente parlamentar. Todos
foram nomeados num.dos atos secretos editados em

2001 pelo então diretor-geral, Agaciel Maia. No mês de
março, o maior salário pago foi a José Torres. Ele rece

beu R$ 5,2 mil somente em horas extras. A remunera

ção bruta chegou a R$i4,6 mil.

-

Segurança e
mensalâo SANlflNEST

Empres� genuil1lamente,CA'IIRIN,t;NSE atua há 20 aq
EMPRESTIMO eDNSIGNADe ltRRV'DORES PÚBI.',CDS:;

IS_m consulta ao SPG/SERASA
ICréditos com excelentes t�xas
;ISem �Qbrança de seguro e tarifas

Freud Godoy, seguran
ça e assessor pessoal do

ex-presidente Lula, terá a

quebra de sigilo bancário

pela Polícia Federal. A me

dida faz parte do inquérito
instaurado para desvendar
o caminho percorrido pe
los recursos distribuídos no
mensalão, após denúncia
do empresário Marcos Va'
léria envolvendo Lula no

esquema.

_-

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região DeQ1ais Regiões do Estado

,(47) 3370-5985 0800.48050.
Opção" - Crédito pessoal
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Câmara ·na busca
NOVA SEDE
Presidente da

Casa, José de

Ávila (PSD), espera
formar parceria
com Execútivo para
a compra de lote

Verônica Lemus

A Câmara de Verea
.l"\dores de Jaraguá do
Sul começa na próxima
segunda-feira, dia 29, a

procura pelo terreno que
.
deve abrigar a nova sede
do Legislativo. Segundo o

presidente da Casa, José
Ozório de Ávila (PSD), os

parlamentares pretendem
firmar uma parceria com

o Executivo, através de
uma permuta. "A Prefei
tura concede. o terreno, e

o prédio atual retorna ao

Executivo, juntamente com
as sobras do orçamento da

Câmara", explica Ávila.
Para começar a busca

pelo terreno, o vereador
'informou que amanhã a

Câmara deve receber um
laudo de dimensiona
mento elaborado por um

engenheiro, que fez o ma

peamento das medidas
necessárias para a nova

sede, levando em conta o

crescimento do município.
Segundo Ávila, 'O lote ne

cessário para as obras deve
ter pelo menos 3,6 mil me
tros quadrados, sendo que
o atual não passa de mil
metros quadrados. O tama

nho recomendado já prevê
a área externa, com espaço

para estacionamento. Exis
te a intenção de-que o terre
no fique próximo ao Fórum
e' ao Executivo, facilitando
o acesso à comunidade que
precisa de atendimento dos
diferentes Poderes.

Ainda segundo o pre
sidente, tirando o terreno,

todas as despesas para

construção da nova sede,
inclusive a contratação do

engenheiro que apresen-
tou o laudo oficial, serão
bancadas com recursos

do Legislativo. No caso da

contratação de 'engenheiro,
.

o valor inferior a R$ 8 mil

para a elaboração do estu

do dispensou a necessidade
de licitação.

Hoje, a Câmara abriga,
em um prédio com menos

de mil metrosquadrados,
58 funcionários. A falta'
de espaço' é uma reclama
ção constante e comum

entre todos os servidores.
Nos gabinetes, não há es

paço para os vereadores
e assessores, dificultando

principalmente o atendi
mento aos munícipes. Nos
outros setores, como na

Diretoria Financeira, não
há espaço para o arquiva
mento de papéis e' docu-
mentos importantes. MUDANÇA Prédio onde funciona a sede do Legislativo retornará à Prefeitura

Comunidade

Conferência para planejar Jaraguá do Sul
.

LÚCIO SASSI
"

.

FUTURO Benyamin diz que objetivo é estimular
a partlclpação social e focar o desenvolvimento

A população de Jara

guá do Sul está convidada
a ajudar a planejar omuni
cípio, durante a realização
da 5a Conferência Muni

cipal da Cidade, nos dias
2 e 3 de maio, no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul (Cejas). O evento, gra
tuito e aberto 'a qualquer
cidadão, é uma iniciativa
do Ministério das Cidades
e conta com apoio do Con
selho das Cidades (ConCi
dades), e com organização
da Fundação Instituto de

Pesquisa é Planejamento
Físico-Territorial de Jara

guá do Sul (Ipplan).
Com

-

o tema "Quem
muda a cidade somos

nós: reforma urbana já!",
a conferência tem como

objetivo fortalecer e esti
mular a parti_cipação social
e contribuir para o avanço
das políticas públicas de
desenvolvimento urbano.
Dentro da programação,
disponível no site da Pre

feitura ICwww.jaraguado-

sul.sc.gov), o presidente do
Ipplan, Benyamin Parham

Fard, destaca como ponto
forte das palestras justa
mente o envolvimento dos

munícipes no planejamen
to da cidade que deseja.
"Queremos aproximar a

população dos debates re

alizados junto com a Pre

feitura e as entidades em

torno do desenvolvimento

sustentável", diz.
Entre os palestrantes,

está o arquiteto da Funda

ção Instituto de Pesquisa
e. Planejamento Urbano

(Ippuj) de Joinville, Luis
Constante, conselheiro

- no Conselho Nacional
dás Cidades e a arquiteta
e professora de urbanis

mo, Ariadne dos
_

Santos

Daher, membro do Insti

tuto Jaime Lener. Os inte
ressados podem se inscre
ver no site da Prefeitura.
O evento acontece das 8h
às 21h30, na quinta-feira,
dia 2, e das 8h até' as 12h
na sexta-feira, dia 3.

EDITAL
DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua Bocaiúva,
n° 2245, centro, Florianópolis, CEPo 88.015-530 - fone (48) 3224-1521/ (48)
9135-7414 FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pelo A@ente Fiduciário

designado pelo credor exeqüente Empresa Gestora de Ativos - EMGEA,
VENDERÁ, na forma da Lei (Decreto-Lei nO 70, de 21.11.66, e regulamentação'
complementar), em SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, que será realizado no dia

29/04/2013 ás 12:30 hrs, em frente ao Fórum da Cidade de Jaraguá do Sul,SC,
.0 imóvel adiante descrito, a partir do lanço mínimo indicado, para pagamento de
dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

APARTAMENTO n° 302 do bJooo 07 e vaga de ·Garagem nO 06 do
Condomínio Residencial da Amizade, situado à Rua 383 n? 220, Amizade,
Jaraguá do Sul,SC com área total de 87,36m2 e 14,53m2, respectivamente,
conforme descrito na matrícula nO 23.443 e 23.444, respectivamente, do
Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul,SC, nnanciado a IRMA MARIA

SALVADOR, brasileira, maior, professora, C.L n". 8/R-633.396-SSI/SC,
CPF nO. 195.070.979-53, residente em Jaraguá do Sul,SC, conforme
amsla llG cootr:alo habitacionalll" 304170000.006 financiado peta CAIXA

. em-06l0a11900, SO.Ucítaçãode Exeruçãode Dívida SED nO 0176/2012.
- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indi

cados, bem como seus cônjuges, caso não sejam localizados.

,
- A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento á vista, podendo o

arrematante pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por cento) do preço da

arrematação, além da comissão correspondente ao leiloeiro, e o saldo res

tante no prazo impreterível de 8 (oito) dias; ou utilizar-se de financiamento
da CAIXA (mediante apresentação da Carta de Crédito) e/ou utilização'
de recursos do FGTS (mediante apresentação da Carta de Habilitação).
- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qual
quer agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a obtenção de

maiores informações a respeito da CARTA DE CRÉDITO e/ou DE HABI

LITAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DE FGTS.
-- O lance mínimo para a venda será o correspondente ao saldo devedor

e acessórios, ou avaliação, estando, porém, sujeitos a atualização até 24
horas antes da realização da praça.
- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da propriedade
do imóvel, como por exemplo, IPTUITLP, condomínios, dentre outras

'existentes no município, que estejam em atraso, são de responsabilidades'
do arrematante.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de em

pregados e dirigentes dá CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casa
dos sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens,
ofertando lances no 1 ° e 2° leilões das execuções extrajudiciais ..
:. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o

r�sponsável pelas providências de desocupação do mesmo.

- O(s) imóvel(eis) acima teve(tiveram) sua redação resumida, autorizada
pela Lei Federal nO 7433/85 e na forma do Código de Normas da Corre

gedoria de Justiça de Santa Catarina.
- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado a fornecer aos in
teressados informações pormenorizadas sobre o(s) imóvel(eis), objeto
deste Edital de Primeiro Público Leilão e de Notificação.
de,Florianópolis para Jaraguá do Sul, 13 de Abril de 2013.
CELlO DE SOUZA
Leiloeiro Público Oficial/SC - Matrícula AARC/02

Publicações no Jornal O Correio do Povo -, 13,25 e 29 de Abril de 2013.
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Noite para
ouvir blues
SOM EXPRESSIVO Restauran�e de Jaraguá do_
Sul promove a primeira noite de homenagem ao

gênero musical que teve origem no século 19

Jantar italiano para as mães
Em homenagem às

mães, o Círculo Italiano
de Jaraguá do Sul promo
ve um jantar típico amanhã
à noite. O tradicional evento faz

parte do calendário do grupo,

que convida a comunidade a sa

borear a comida italiana, acom
panhada de vinhos. O jantar terá
início às 20h, na sede do Círcu

lo, na Rua dos Imigrantes Italia
nos, 33, no Bairro Vila Nova.

Os ingressos custam R$ 20 e

R$ 15 para crianças. As reservas

para o jantar de hoje podem ser

feitas pelos telefones 3370-8636,
das 14h às 18h30, ou pelo e-mail

circulo.italiano@netuno.com.br.

Bárbara Elice os pratosda noitemusical. Para embalar o jantar, os
convidados são Cirano Araújo e The Blues Planes,
de Florianópolis.

"Será sempre blues. Com o Cirano, a música ao

vivo é de primeira é a banda tocando agregamuito ao

jantar", disse Kalico, que também arrisca um blues na

gaita de boca. O chefe espera que noites como essa

aconteçam ho restaurante a cada três meses.

Segundo o chefe, as reservas feitas já lotaram a

casa, mas há lista de espera. A entrada custa R$ 35
e dá direito ao jantar. Para consultar a lista de espe
ra, o telefone de contato é 3376-4822. O restaurante
Lehmann s está localizado na Rua Domingos Rodri
gues daNova, 102, no Centro.

_ A receita já é famosa, mas isso não impede que con
.l1.tinue dando certo. Pense num cardápio especial,
junte pessoas animadas e regue tudo com horas' de
música intensa. Foi o que fez o dono de um restau

rante de Jaraguá do Sul, que promove, amanhã, a pri-
meira noite de blues da casa.

A ideia surgiu entre os amigos do
chefe e proprietário do restauran-

____
-te Lehmann

�

s, Carlos Eduardo
Lehmann s, também conheci
do como Kalico. Risota de ca

marão, arroz carreteiro e penne
alla iabiatta foram definidos como

•••

•••

Estilo de Vida e de peusar
Orbitato recebe Raúl Trujillo

Apopularização da internet,
a vida em rede, a crise econô- -

mica na Europa e aAmérica do
Norte, a ascensão econômica do,
Brasil, todas as novas, realida

des implicaram em mudanças
comportamentais que afetam o

modo como as pessoas vivem,
pensam e consomem.

Raúl Trujillo, colombiano
radicado na Argentina, onde
dá aulas de Cool Hunting e é .

diretor da cadeira de Pesquisa
deMercado naUniversidade de
Palermo, vem ao Orbitato, dias

2 e 3 de maio, para conduzir o
curso de Mindstyle: Pesquisa
de comportamento, estilos de

pensar e identidade de marca,
onde explica a transição de esti
lo de vida para estilo de pensar,
o comportamento, os desejos e

as identidades locais. Trujillo
acredita que � pesquisas de
tendência e comportamento
hoje não se tratam mais de ob
servar como as pessoas se ves

tem, mas sim de entender os

movimentos mais sutis.
Pautada no conceito de

Mindstyle - pesquisa perma-,
nente que permite às marcas e

.empresas "mapear" sua posi
ção no mercado e repensar sua

estratégia, este curso parte de
uma observação

-

consistente
de fenômenos que impactam o

imaginário coletivo, e portan
to, o impacto sobre as pessoas
e suas decisões diárias, a partir
da observação de hábitos de
consumo e estilos de pensar.

Informações com llndré
,através do e-mail contato@or
bitato.com.br e no 3395-0447.

.• '...n:: I
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Ricardo Daniel1�reis

m poracaso.com o contato@poracaso.com � @por�caso o /poracaso

Histórias de guerra
Há pouco mais de uma semana, Carlos Reichel publi

cou na rede uma pérola de nossa memória, o documen
tário "Expedicionários de Jaraguá do Sul - Histórias da II
Guerra". O vídeo é fruto de projeto que tocou junto a Ro

drigo Batista, nos anos de 2005 e 2006, quando entrevista
ram os veteranos da FEB que residiam em Jaraguá do Sul.
"Não é tanto sobre a Segunda Guerra, mas sim ouvir os re
latos individuais, as pequenas histórias jogadas contra esse

gigantesco pano de fundo que foi a luta na Europa", disse
Reichel. No resultado, aprecia-se com admiração este gru
po de senhores totalmente à vontade com a câmera, com
partilhando com o tempero de suas personalidades as lem
branças e perspectivas dos acontecimentos. Não deixem de

assistir, o vídeo pode ser acessado na URL bit.lyjZGcugK.

ERICDELIMA

caroüne Santos e Raquel Fiedler na plateia
do tributo a Legião Urbana, noite de casa
cheia no Sacramentum Pub, no último sábado

Boliche em duplas
Joga bem boliche? Pintou oportunidade para botar um

,

troféu na prateleira ... Arranje um parceiro e providencie
inscrição. No próximo 'dia 8 vai rolar, no Play Bowling, o
1° Torneio Amador de Duplas de Jaraguá do Sul. Podem
ser montadas duplas masculinas, femininas ou mistas. Li
gue já no 3371-9902 'para garantir presença.

Adrena
Paintball em meio à floresta de eucaliptos,

com obstáculos, trincheiras, túnel, torres e bases,
numa área com dimensões suficientes para conter
todos os combatentes da região. Deu vontade de
conhecer? O achado chama-se Campo X Jungle,
que também conta com equipamentos novos e

estrutura de bar para atender às turmas, bem no

interior de Guaramirim - a localização na Estrada
Bananal já dá uma ideia do battlefield que os joga
dores vão encontrar. Confiram mapa de acesso na

URL bit.ly/Yogl.K', Contato pelo 8824-4629.

ERIC DE LIMA

Rodrigo "Rasta" e Gabriella Leoni
no backstage do show com Pablo
'Portes, na Patuá Music

Estreda,Homem de FeITO 3
Fãs do personagem de Robert Downey Jr. têm

sessão garantida em Jaraguá do Sul neste fim de
semana. Acompanhando a estreia mundial do fil

me, nesta sexta começam nas salas do Jaraguá Park
Shopping as exibições de Homem de Ferro 3, com
sessões às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Os ingressos'
estão à venda desde segunda-feira, vale chegar com
antecedência para ver se ainda haverão poltronas
disponíveis. O número para contato do Cine Arco
íris é 3275 Q272 e a programação completa você
confere na página 14.

Pista liberada
Se liga, moçada, que neste domingo rola mais

um treinão pelo Centro da cidade, com as ruas li
beradas pra galera correr, caminhar ou pedalar à
vontade - e se permitem a sugestão, moçada do
skate, long e patins também deveria aproveitar a

,

oportunidade para um rolê. Com proteção policial
garantindo espaço, serão mais de 6km de percurso,
percorridos partindo da concentração que haverá
às çh na Praça Ângelo Piazera. A edição de evento

chega em tom solidário com arrecadação de verba

para a AMA, quem quiser colaborar pode adquirir
camiseta ao valor de R$ 20 e ajudar com o que está
sendo chamado "Domingo Azul em Jaraguá". Tele
fone para contato é o 3370 1555.

OCPIO
www.ocponline.com.br
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'iIl 19h - Happy Hour� Local: Blackblrd Bar 13275 2398
22h ..,. Música ao Vivo / Show com Mr. Jorge Conforme o

Movimento. Local: Sam'bar 1 3054 4848 _

,

22h - Quinta Sertaneja Dose Dupla /Show com Gabriel

Borges e Elton & Fernando. Local: London Pub 13055 0065
22h -:' Música ao Vivo! Show com Jefferson Gonçalves e

Judson Teixeira. Local: Sacrarnen!um Pub 1 8832 1524

SEXTA-FEIRA 26/4
,� 22h - Música ao Vivo / Show com Grupo Produto
Nacional. Local: Sam'bar 13054 4848

,. 22h - Discotecagem rock com DJ Dsco'
Local: Blackbird Bar 13275 2398

11>' 22h - Only Friends / Shaw com Edu Farias e Grupo SOI:lI
Assim / DJ Diego Feller / Elas free até as Oh.
Local: London Pub 130550065

,.. 22h - Sacra-Feira / Show com Tiago e Lenílson.
Local: Sacramenlum Pub 18832 1524

SÁBADO'27/4
21 h - Pocket Show Acústico com Jubarte e Fragola Sour.
Local: Blaçkbird Bar 13275 2398

.

'" 22h - Músicúo Vivo / Zamba Som Brasil com Marquito
e Boca. Local: Sam'bar 13054 4848
22h - DJ San Schwartz Vs. DJ Ferris / Warm Up com"
DJ Higor Nezello. Local: Epic Club 13084 2121 .

<I> 22h - The Guest List / Show com Alex & WTUian /
DJ André Heat. Local: lhe Way 199,81 4762
22h - Música ao Vivo / Show com Natana Alvarenga e

Álv,aro Scheid. Local: Sacramentum Pub 188321524

DIEGO JARSCHEL

Pra mim era uma festa, porque
eu ia pro Exército e gostei disso.

s.... Si. estre C SZ, ",,,,-CI,;-- ...a e...e, o .... documentérlc

"Expedicionários de Jaraguá do Sti"·.
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Rua Olívio Domingos Brugnago 1420
Vila Nova 1 Jaraguá do Sul - se

47 3370.0300 1 fenpar.com.br
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Inspirados em você
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BOID'dia!
Bom dia, galera! Hoje é quin

ta-feira, dia 25 de abril, Dia da
Contabilidade e do Gaiteiro. Vivas

para os contabilistas e em especial
ao meu irmão, Nicácio Gonçalves,
que, além de contador, é gaiteiro.
E vamos que vamos à coluna de

hoje, que está assim oh ... de novi
dades! E pra começar bem o dia,
uma frase bem legal para você re
fletir: "Conhecimento verdadeiro
de si próprio só é dado ao ser hu
mano quando ele desenvolve in
teresse afetuoso para com os ou

tros; conhecimento verdadeiro do
,

mundo, o ser humano só alcança
quando ele procura compreender
seu próprio ser". (Rudolf Steiner).

,I

I
I

,) I

Site novo
Breve o site www.moagoncal

ves.com.br vem todinho repagi
nado. Aguardem!

Campeãos
, Francisco Weber, o "Chico

Calha", e Maltair Voltoline são
os 'novos campeões do truco no

Baependi. Já no General, a dupla
que vai correr o mundo é Moacir

,

Schustere SigmarGuenther, o fa
moso "tampinha". ,

Zuza
Hoje à noite, o meu camara

da Luiz Carlos Gieseler, o famo;o
Zuza, veste avental, luvas é afins, e
comanda, com sua inquestionável
fidalguia, a cozinha do grupo BCC.
No famoso cardápio: caldo de cas
cudo e cascudo frito. Estou dentro.

FOTOSMAURICIO HERMANN

Pacheco nos corredores
da Patua Music.

'li...MUNDO DOS BRINQUEDOS

... 41mo-otla -

CAFÉ Marli Cipriani e
Wanderlise GiIi, na concorrida
Confeitaria Bela Catarina

. '� li { [1'

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Tem faizão na geladeira,

nem me perguntem por quê!
• • •

As novas madeixas da

empresária Márcia Alberton
ficaram lindas! Está arrasando

quarteirões.
+. .' '.

Mais um famoso empresário
desfilando again na urbe sorriso.

Epic Concept
ATriton vai reunir o Glan no

sábado, na Epic Concet Club,
por um motivo mais que espe
cial: a grife vai lançar a Coleção
Outono/Inverno 2013 rodeado
da tônica que preenche os me

lhores estilos: A noite festiva co

meça às 23h, mas não tem hora

para acabar. Os nomesmais "in"
de nossa urbe sorriso já estão a

postos e o caldeirão efervescen
te de nossa terrinhavai compa
recer em peso. No palco, o duelo
entre os titãs das picapes: San
Schwartz X Ferris, residente do
Green Valley.

Coquetel
Ontem, fomos conferir a nos

sa Guaramirim, que ficou super
agitada com mais uma noite de
bons encontros promovida pelo
empresário Aclínio Feder. A
.Berlim Ambientes comemorou
40 anos e os conVidados fizeram
a noite de quarta-feira ser um-as

daquelas memoráveis.' Para
béns, "Sr Berlim".

Onde comprar
os ingressos?

Os ingressos para a 6a Festa
dó Champagne, dia 15 de maio,
na Epic, já estão à venda na Le
Bru Perfumes, Biodora, Revista
Nossa e Upper Donna, no Jara

guá Park Shopping. Mais infor-
,

mações no 3370-2900.

Delivey
Vai pedir uma pizza? Ligue

para a Domini, fone 3370-3242!
Boa demais!

London
Hoje, no London Pub, tem

Quinta Sertaneja com as duplas
Gabriel Borges & Elton e Fer
nando.

Niver do Igue
Para quem tem o seu celular,

Igue Joesting espera a sua liga
ção. Hoje o amigo comemora

mais uma data festiva de vida, é
seu aniversário. Hiper e pop pa
rabéns da coluna.

Banda Burn
Na sexta-feira vai rolar, no

Lico Bar, o show da excelente
banda Bum. Boa pedida! '

�

Por ar•••
Os gêmeos, Diego e Thiago

Bago, ícones de possa socieda
de jovem, são figuras marcantes
nos melhores eventos de nossa

terninha, Número um das listas

vipadas daqui, eles estão na me
lhor fase 'de suas vidas em todos
os sentidos. Que o diga a ala
feminina. Andam com os seus

famosos cachos chacoalhando

corações. Anotem!

Tato Branco
Hoje, omeu parceiro ebrother

José Branco deMoraes, o famoso
Tato Branco, é o aniversariante
mais festejado do dia. Parabéns,
grande cheff! Que Deus continue
dando muitas energias positivase
abençoando você toda a sualinda
e feliz família!

VARIEDADES
QillNTA-FElRA, 25 DE ABRIL DE 2013

NIGHT Leandro Lichtenberg e sua

Aline Oechsler conferindo o sucesso

da Upper Floor, em Guaramirim

PRESENÇA
Gillane. Busato
e Benhor

Silva, no em

Cheers Irish
Pub

• Tem gente que não
tem a mínima noção de

educação. Caso qrave
este, viu!

Blues
'TE CONTEI

Os aniversariantes

destaques de hoje sãos os

amigos Jucélio Planincheck
e David Correia. Os

cumprimentos da coluna.

O Restaurante Leh
mann's preparou para
amanhã, uma noite

especial para os apre
ciadores de um bom

cardápio. No clima do

blues, a pegada deverá
ser forte, ainda mais
com o som contagiante
do CiranoAraújo & The
Blues Plane. O foto

grafo da Revista Nossa
e da Coluna do Moa,
Mauricio Hermann, es
tará presente e depois a

gente mostra tudinho

pra vocês, Haja Flashs.

oi Vem mais regabafe por
aí. Aguardem!

'

.

,� Em breve um novo casal
vai .sspocar as colunas
seciais. Também não conto!

FUi conferir .• A lóia Upper Donna já
está com a coleção de
outono/inverno, tudo muito'
lindo!

Este colunista teve, terça-fei
ra, a oportunidade de conhecer a
TDCÁudio, Vídeo e Automação.
Ela é distribuidora exclusiva de
'marcas respeitadas no merca

dos nacional e internacional. A
TDC é de nossa urbe e é lidera
da pelas competentes mãos dos

jovens Thiago Eisenhut e Daniel
Bachmann, ícones de nossa ju
neusse dorê!

.. Uma ótima quinta-feira a

todos e cuidado: você está
sendo filmado.

• Com essa, fui!
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João Chiodini. Escritor

e escri1:or@joaochiodini.com.b;r

Existe um certo drama
em minha vida: Eu

contra minhas gordurinhas.
Depois de tanto tempo.
tentando fazer alguns
tipos de regime, visitando,
nutricionistas, vigilantes do
peso e sendo submetido ao

tão teniido "efeito sanfona",
concordei que eu deveria
mudar alguns hábitos como,
por exemplo, comer menos
Negresco e fazer mais
exercícios,
Tenho que confessar que
essa coisa de exercício não é

fácil, por mais que eu tente.

E vou dizer, eu tento. Tento
mesmo, mas sempre tem

alguma coisa que me faz
"não continuar" ..
Falando isso, sempre tem
alguém que diz/pergunta
assim: "Você não faz nada?
Nem mesmo um futebol

- com os amigos?"
Já tentei jogar a peladinha,
mas, não deumuito certo.

Para as mulheres terem uma ideia, e os homens podem
confirmar, quando se forma um grupinho para bater uma
bolinha é sempre o mesmo discurso:
- Tudo bem, eu jogo, mas eu não sei jogar.
- Não tem problema, todo mundo ali é meio perna-de-pau.

.

- Mas, eu sou muito ruim mesmo.

- Relaxa, é só uma brincadeira entre amigos.
Porém, depois de cinco minutos de jogo, alguém vem e me diz:

"Cara, vai pro gol, você joga muito maL"
Pô! No gol? No gol eu não vou emagrecer. N�o vou emagrecer e,
ainda por cima, vou levar boladas! Eu disse que não sabia jogar.
Depois do futebol, fui tentar natação. Fiquei gripado os exatos dois

,- Clique animal

Fitness�
meses que fiz aula. Tentei
também o tênis. Machuquei
o ombro. No squash,
torci o pé. Correndo, dei
umjeito no joelho. Na
academia, detonei a coluna.
Jogando basquete, tomei
uma cotovelada e quebrei
o nariz. É, meus amigos,
a Vida é uma caixinha de

surpresas! _

Imagine se eu fosse
inventar de lutar! Aí, sim,

, nesse momento eu estaria
usando um bastão presona
testa para digitar esse texto.
Isso tudo seria motiva

para deixar qualquer um
desanimado, desmotivado,
sem vontade de cantar uma
bela canção, mas não este

que vos escreve. Eu ainda
não me rendi ao tentador
sedentarismo e agoravou
praticar ciclismo.
Dizem que andar de
bicicleta é assim: Quem

aprende uma vez, nunca esquece. Então é isso, eu vou! Vou passar
uma graxinha na corrente da minha "Barra Forte", e vou ganhar as
ciclofaixas jaraguaenses.
Agora não haverá desculpa! Não tem impacto, não vou levar,
bolada, não vou ficar molhado.
Dessa vez, só uma hemorróida poderá me deter.

"
PÔ! No gol? No gol eu não vou emagrecer. Não

vou emagrecer e, ainda por cima, vou levar

boladas! Eu disse que não sabia jogar.

"
I

.

ADOTE Dinho é muito
brincalhão, carinhoso e

inteligente. Tem muita energia,
por isso o ideal seria que
morasse num sítio, com
bastante espaço para correr
ou numa casa com muro alto.

Estávl:!cinado, vermifugado
e castrado. Contato com
Mathusa no 9245-4419 ou

mathusa1 @hotmail.com

ME LEVA Buiu
tem porte-pequeno,
6 ànos de idade, é
castrado, vacinado
e vermifugado. Já
sofreu maús tratos,
agora precisa de .

um lar de amor

para ser feliz.
Contato: Geniau

,. .. Pet, no 3054-3045

��
���IJ�
�I!'tl!:
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Aniversariantes
,

.,
. .'

�

25/4
Adolar Lesmann
David Correia -

Irmgard Bartel Winter
Dulce Neujorks
Irmgard Laube

Valmiria Hansen Hass
l.arlssa Macedo
Márcio guindene
Rafael Kanzler Foester
Calito Fuck

·
Gustavo Da Silva
Leoni Silva

Milton Natali

HelolsaNort

Almirio Spézia
Anderson Rosa Gervásio
Lia Schwartz

Christhopher Weinfurter

Eloise Marongoni
Sergio Ricardo Rossi
Jonas Becker

Alcides Hahn

Marcos Vinicius Foppa
Danielle Horburg de Paula
Faraíldes Machado

Douglas Luis da:Silva
Osni Muller

Rafael Gonçalves
Adriana Nietzkar

Antoniana Ferreira

Alice Marthins Buttendorff
Everson L Popadiuk
Arlindo Alves Xavier

Thiago Baade
Katia Schwartz
Carlos Frederico Gurll
Jose Argenton
Everli Georg
lolanda M. Olska

Marcia Fusi
Eleonora Z.Tepasse
Isabela Dalacosta de Souza
Suzane Kroeger
Alfredo Fischer

• Felipe Massa - piloto'
• Letícia Birkheuer - modelo
• Renée Zellweger - atriz

Curiosidade
25 de abril ...

... é o 1150 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 250 para acabar
o ano. O 25 de Abril é
também a forma comum
de se referir à Revolução
dos Cravos, Dia da ONU.

Fonte: Wikipedia
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Tirinhas

Piadas

O bêbado de bicicleta

Um bêbado foi a igreja, já tomado de cachaça, e pediu para o padre
uma oração.

O padre disse:
- Vai com Deus, filho. Santo Antônio, São Benedito, Santa Luzia e

Nossa Senhora lhe acompanhem.
O bêbado pegou a bicicleta e saiu. Mais adiante ele caiu e bravo disse:
- Eu sabia que esse tanto de gente na minha garupa não ia dar certo ...

Cinema
Programação de 19 a 25/4

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
, Oblivion - Ação - Legendado - 1 ° anos -

16h30,19h,21h30
, Os Croods - Animação - Dublado

- Livre - 14h30
ARCOPLEX2

, Vai que dá Certo - Comédia - Nacional - 12 anos -

14h, 15h50, 17h40; 19h30, 21 h20
ARCOPLEX3
'G. I. Jae - Retaliação - Ação - Legendado - 14 anos - 21 h
, Jack - O Caçador de Gigantes - Ação - Dublado -

12 anos - 14h20, 16h30, 18h40

JOINVlllE

• GNC MUEllER
, G, i. Joe: Retaliação (3D) - 19:30 . DUB

'G, i, Joe: Retaliação (3D) - 21 :50 ·lEG
• Os Croods (3D) . 13:15, 15:20, 17:30- DUB
'Invasão a Casa Branca - 19:00, '21 :30 - LEG

'Jack r o Caçador de Gigantes· 14:00, 16:30 - DUB

-Oblivion - 14:15, 16:45, 19:15,21 :40 - LEG

• GNC'GARTEN
, G, i. Joe: Retaliação (3D) - 22:1 ° - LEG

:Jack
- o Caçador de Gigantes (3D) - 15:00, 19:45 - DUB

, Os Croods (3D) . 13:00, 17:30 - DUB
; Vai Que dá Certe- 14:0Q, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00· NAC

'Angie - 15:20, 19:1 0- NAC
'Mama - 17:10, 21:1 0- LEG
-Os Croods - 13:20 - DUB

,O Acordo - 14:30, 17:00, 19:30, 21 :50 - LEG
• Oblivion - 14:15, 16:45, 19:20,21 :40 - LEG
, Um Porto Seguro - 13:45, 16:30, 19:00, 21 :30 - LEG

apavorantes.
Soltos na Terra

pela primeira vez
depois de séculos,

'

os giggntes tentaw
reconquistaI"setl
território que foi
perdido, forçando o

. jovem Jack (Nieholas
Hoult) a entrar na
batalhá de sua vida

para impedi-los.
Lutando por um reino
e seu povo, e pelo
amor de uma corajosa
princesa, ele fica
frente a frente com os

guerreiros incansáveis
que ele pensava ser

'

apenas uma lenda e;

recebe a chance de ele

,

,

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.

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. (Pop.) Briga em que se envolvem numerosas pessoas
/ (Oulni.) O califórnia

'

2. Planta com que se fazem cestos, balaios, paneiros /
(Guevara) O revolucionário argentino participante da

revolução cubana
3. Bola, errrinqlês / Pequeno macaco de cauda com

prida e felpuda
4. (Fís,) Unidade de medida do trabalho no sistema

C,G.S, / (Ital.) Nome popular de um instrumento de
cordas

5, Sonegação fiscal Que consiste em não lançar na con
tabilidade regular nem receita nem despesas, para

, fazer frente a despesas extras
'

6. Importante' cidade etíope I Abreviatura de Centro
-Oeste

7. Hábito,
8. As iniciais do músico húngaro Ftanz (1870-1948),

autor de "A Viúva Alegre" I A que não falta nenhuma
parte

9. Estudo dos medicamentos
1Q. Vento típico das regiões rnarinhas.rsuave, fresco, 11

agradável/O ator norte-americano lowe, de "Vidas
Sém Rumo"

'

11. Disputa, competição / Fio têxtil produzido pela larva
de uma borboleta

12. Parte do ... sovaco / OSS0 par que forma a parte
mais saliente da f.ace

13. Sigla do estado de Tobias Barreto, e Ar-acaju I Qua-
,

drado, em inglês,

VERTICAIS
1. Espécie de violino, de sonoridade fanhosa / Filamen

tos
2. Animal semelhante à lontra / A escritora Lispector

(1920-1977), de "A Cidade Sitiada"
3. Brilhante, resplandecente / Que não tem préstimo
4. Instituto Médico Legal! (Pop,) Esquistossomose
5. Pessoa que demonstra grande interesse por alguém

ou algo / Chapéu masculino de aba estreita, copa
alta e cilíndrica / .As iniciais do poeta Quintana
(1906-1 994)

6. Que tem pelos / Serviço de Assistência ao Usuário
7. Endurecimento epidérmico I Diz-se de mulher pouco

robusta, com pouca gordura
8. Oito ,grosseiro I Misturar quimicamente com I

. 9. De aspecto desagradávéll Casa noturna de diversões.
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Fontes: Epagri e Tempo Agora

Sol e calor
no Estado

Quinta, sexta-feira e sábado:

Tempo estável com predomínio
de sol entre poucas nuvens em

todo o Estado, em função da

presença de uma massa de ar

seco. Temperatura elevada,

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: Hoe
MÁX: 29°e

Parcialmente
Nublado

....._r
Injsfâvel

SÁBADO
MíN: 18°e
MÁX: 29°e

I>

Nublado

•
Chuvoso

LUAS

• MINGUANTE 3/4

• NOVA 10/4

• CRESCENTE 18/4

-,. CHEIA 25/4

j ,-
DOMINGO
MíN: 19°e
MÁX: 300e
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO· 18H

Alberto combina com Gonzalo a viagem ao Brasil para
prender Cassiano. Candinho pergunta a Guiomar se ela
sabe quem é seu pai. Ester permite que Taís pegue Samu
ca para passar a tarde com Cassiano. Guiomar promete
ajudar Veridiana a encontrar Maria Adflia. Marizé revela a

Donato que o ama e que sentiu sua falta durante suá esta'
da na prisão. Mila demonstra não gostar da aproximação
de Juliano e Natália. Alberto telefona para Ester, e Cassia
no atende em seu lugar.

• GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H
A emissora não divulgou o resumo

..

• SALVE JORGE • GLOBO· 21H
. Rosângela conta para Wanda que viu Morena no ae

roporto, e' ela se apressa para avisar a Russo. Drica abre
o armário de Helô e mexe nos embrulhos que ela compra.
Lívia manda um OVO com imagens dela e de Theo juntos
para Érica. Áurea teme o que possa acontecer com o filho
na audiência contra Lívia. Lena fica contrariada por ter que
depor contra Theo. Nunes não concorda que Aída entre na

justiça contra Carlos. Celso questiona Deborah sobreWanda.
Ekrarnorienta Ayla a esperar Zyah na cavérna. Wanda liga
para Aisha. Theo e Lívia se encaram na frente do juiz. Pesco
ço implora que Vanúbia fale com Delzuite e o defenda. Luci
mar vê um homem estranho e comenta com Neuma. Wanda

manipula Aisha e consegue mais dinheiro. Farid afirma que
a nora deveria dançar no restaurante de Cyla. Ayla vê Zyah e

Bianca se beijando. Começa a audiência e Lívia esboça um

sorriso para Theo, sem ser percebida.

• CARROSSEL - SBr . 20H30
OS convidados da festa comentam sobre a tantasia'de

Cirilo. Mário afirma que Maria Joaquina está com ciúmes de
Cirilo. A patricinha diz que a fantasia de Cirilo não tem nada

Flor do Caribe

Ester e Samuca visitam Cassiano escondidos de Alberto
Aproveitando que Alberto (Igor Rickli) está viajando,

Taís (Débora Nascimento) resolve fazer uma surpresa para
Cassiano (Henri Castelli) e leva Samuca (Vitor Figueiredo)
para visitar o pai. Os dois matam a saudade e começam a

brincar. Ester (Grazi Massafer.a) chega e fica encantada ao ver

de mais. Larissa, a aniversariante, dança com Cirilo. Maria
Joaquina os observa de' longe, a menina está decepciona
da. Jorge vai até Cirilo e pergunta o que ele fez para Maria
Joaquina e o empurra. Cirilo conta aos pais que teve um dos
melhores dias de sua vida e os ensina a dançar Rrock and
Roll. Na Escola Mundial, Marcelina comenta que Maria Joa

quina foi embora cedo da festa. As meninas comentam que
a patricinha ficou com ciúmes de Cirilo. Jaime telefona para
Valéria e conta que a avó de Davi está muito mal. Davi faz

companhia para a sua avó, Sara, no hospital. Valéria encon

tra Mário no parque e conta que vai visitar a avó de Davi no

hospital. Mário conta à menina que vai construir um pombal
para o seu pombo correio. No hospital, Isaac diz a Davi que
sente orgulho dele. Davi diz que precisa contar um segredo
à avó. Valéria leva flores para a avó de Davi, o garoto diz que
Valeria é a melhor namorada do mundo. Davi pede descul

pas a Valéria, pois a garota perdeu o dia de comemorar o dia
Sem Bronca. Na casa abandonada, os alunos do terceiro ano
comemoram o dia Sem Bronca.

• BALACOBACO - RECORD . 22H
Eduardo protege 'Isabel e é impedido por Álvaro de se

guir Norberto com os seguranças. Catarina chora a morte de
Arthur e é consolada por Lucas, mas Lígia desdenha da mo

delo. Osório defende Cremilda de VioletajVitor, que questio
na a trambiqueira sobre o sequestro de Dolores. Dóris briga
com a irmã por causa da cadelinha e Diva decide dar fim ao

rapto. Norberto s:urta ao constatar que matou Arthur e deixa
Arnaud preocupado. Magno decide ir atrás co vilão e Celina
se apavora. Eduardo tenta amparar Isabel. Arnaud atira nos

seguranças e tentamanter Norberto sob seu controle, Breno
conta a Cremilda que Norberto matou Arthur. VioletajVitor
decide ir ao casamento para noticiar a tragédia. A professora
entrevista Magno, que revela seu desejo de vingança contra
Norberto. Catarina teme por Lucas e pede que o jovem se

afaste dela, mas o filósofo a beija. Vicente alerta Celina sobre
o perigo e pede que a ex-mulher deixe o Brasil. A produtora
decide levar Gabriela e se irrita com a negativa do empresá
rio. Arnaud conversa com Fabiana, mas Norberto o interrom
pe e anuncia que vai fugir do Rio de Janeiro. O capanga pede
para acompanhá-lo e é humilhado pelo vilão.

* O resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Jennifer Lawrence e o

novo corte de cabelo
Ela fez sucesso no filme Jogos Vorazes e vi

rou referência entre jovens e adolescentes, mas
ganhou destaquepravalerno começo desse ano.
Estamos falando da atriz Jennifer Lawrence,
que aos 22 anos faturou o Oscar demelhor atriz
por sua atuação no filme "O lado bom da vida".
Desde então, as lentes dos fotógrafos estão sem
pre atentas, pois Jennifer também virou ícone
de estilo feminino. No último final de semana, a
atriz surpreendeu com um novo corte de cabelo

_

no tapete vermelho do GLAAD Media.

Gwyneth Paltrow
recebe acusação

Ainda que esteja sendo altamente cotada

para entrevistas por causa da divulgação de
"Homem de Ferro 3", Gwyneth Paltrow aca

bou em uma confusão. Isso porque a atriz lan

çou uma linha infantil de roupas de banho em
seu site, o Goop, e algumas organizações não
gostaram das fotos de divulgação dos produ
tos para meninas de quatro a oito anos. Como

algumas das peças são idênticas aos modelos
voltados para adultos, os defensores dos direi
tos das crianças alegam que a campanha in
centiva a sexualização precoce. A assessoria de

imprensa de Gwyneth afirmou que "biquínis
são usados por crianças há décadas".

ilÁrieS
'

• Libra
20/3 a 19/4 - Fogo 23/9 a 22/10 - Ar

É hora de cortar os excessos Não faltará determinação nem
e tudo o que já não interessa nos tenacidade para melhorar a sua

diversos setores da suavida.Ànoi- situação financeira. Tudo indica
te, respeite a sua necessidade de que terá urna maior percepção
silêncio, reflexão e recolhimento. do valor das coisas e do seu valor.
Aproveite para fazer urna autocrí- Não tenha receio de aperfeiçoar o
tica e ficar consciente de suas Iimi- seu relacionamento afetivo: o mo-
tações. Cor: verde. menta é esse! Cor: rosa.

Touro Escorpião
20/4 a 20/5 - Terra 2311Oa21111-Água

A Lua deixa você mais sensí- A Lua Cheia transita pelo seu

vel às necessidades dos outros, signo, trazendo à tona o seu estado
'favorecendo a sua interação com emocional. Neste dia, Marte pode
as pessoas que fazem parte do seu desafiar você a pensar mais no

. convívio. No romance, deixe de bem-estar de quem ama do que no
lado a sua individualidade e forta- seu próprio bem-estar, Uma nova

leça os laços. Brigou? Reconcilia- paixão poderá deixar você nas nu-
ção em alta. Cor: preto. vens agora. Cor: rosa.

Gêmeos Sagitário
2115 a2016-Ar 22111 a21112-Fogo

A Lua indica que você deve se A Lua escorpiana revela o seu

concentrar no trabalho de rotina. lado intuitivo, reservado e miste-
É urn bommomento para se apro- ríoso. No trabalho, aja com discri-
fundar nos assuntos do seu inte- ção e não vai se arrepender. A noi-
resse. Sua carreira estará sujeita a te requer cuidado com mentiras e

mudanças importantes. A paixão segredinhos. Mas favorece os mo-
tende a ser sacrificada. Sexüalida- mentos de intimidade e erotismo
de reprimida. Cor: vinho. com o par. Cor: lilás.

a Câncer Capricórnio
2116 a 21/7 - ÁglflZ 22/12 a2011 - Terra

. Quem trabalha com esporte ou Um acontecimento inesperado
atividade competitiva terá o estí- vai lhe mostrar que é importante
mula das estrelas. Bom dia para aceitar a ajuda que os outros ofere-
estreitar o seus laços de afeto. A cem. O astral é dos mais benéficos
paixão vai dar urn novo tempero à nos assuntos do coração. É hora

, sua vida e você pode ficar nas nu- de viver intensamente emoções
vens nesta noite: curta osmomen- e sentimentos: entregue-se sem

tos a dois. Cor: marrom. medo de ser feliz! Cor: roxo.

ri Leão Aquário
2217 a 2218 - Fogo 2111 a 18/2-Ar

O foco de suas atenções vai se Hoje, você não vai se conten-
concentrar na família e no am- tar com pouco, por isso não tenha
biente doméstico, por isso quem preguiça! Sua determinação e te-

trabalha em casa ou por conta nacidade podem fazer a diferença.
própria terá urn dia muito mais Apesar do seu desejo de se desta-
produtivo. Os momentos de inti- car profissionalmente, você não
midade e erotismo vão favorecer a vai perder o foco dos seus sonhos
vida a dois. Cor: tons claros. e desejos. Cor: laranja.

Virgem rlJ Peixes
2318 a 2219 - Terra 19/2 a 19/3 - Terra

Graças à su.(l apurada per- A Lua transita pela Casa da Fé,
cepção, você poderá descobrir as razão pela qual você deve seguir as
coisas antes dos outros. Convém suas convicções. Tudo o que en-

falar menos e observar mais. Este volva os estudos será favorecido.
é urn bom dia para intensificar os Nem mesmo a distância poderá
contatos com a pessoa amada e prejudicar-a vida a dois. É hora de
demonstrar seus sentimentos com alargar seus horizontes afetivos.
ações e palavras. Cor: bege. Cor: tons claros.

a sintonia entre pai de fllho. Ela acaba se juntando aos dois e

Cassiano não esconde a alegria em ver a famíla reunida. "Ô,
meu amor, só estava faltando você para minha felicidade ser

completa hoje!", diz. A brincadeira só acaba quando' Olívia
(Bete Mendes) anuncia que o lanche está na mesa.

Horóscopo
Tudo acontecepor causa do
conflito e da necessidade.

Heráclito
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

Cliques da Sociedade Alvorada 20/4

Cristian Carlos de Assis
e Emanuelle Goetten

Luana Caroline e DaianeWengrzynek

Festa de Rei e Rainha com baile
No sábado, dia 27, a Sociedade Esportiva e Recreativa Bandeirantes, de Schroeder,
promove Festa de Rei e Rainha com baile. Os festejos iniciam às 12h com a

concentração na sede social e saída às 13h30 em busca das Majestades de Tiro, Sr.
Rogério Boshammer e Sra. Sandra Lindner, sob o comando do Sr. Hilmar Rubens
Hertel. Trajeto: da Sociedade até a casa de Adalberto Bauer, Rua Marechal Castelo
Branco. O baile será na sede social, com início às 22h30 e animação da Banda
Versalles, Ingresso a R$ 12. Haverá completo serviço de bar e cozinha.

Endereço da Sociedade: Rua Marechal Castelo Branco, 10.955, Bairro Bracinho.
Mais informações através do telefone 3374-0022.

Vanessa Maira

-

OCP17
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Maiara Jacomini e Crlstlane Cech

Fernanda de Sousa e Leticia Anacleto

I
,I

Thainara dé Souza Bueno

Baile de
Aniversário
e da Cerveja
A Sociedade Atiradores

Independência, de Jaraguá
do Sul, promove sábado,
dia 27, Baile de Aniversário
e da Cerveja,coin início

-

às 23h e animação por
conta do grupo Karisma,
do Rio Grande do Sul.

Cerveja (350 ml) R$ 2.

Endereço da Sociedade:
Estrada Jaraguazinho, si
n", Bairro Garibaldi. Mais
informações pelos telefones
3055-8014, 9973-3382 ou
8480-3380.

1
1
r

�

Jessica Lisboa e Rudinei Gaivão
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Juanna Têxtil
Ela surgiu em 1988 como.um investimento

pessoal de Alcides Bertholdi - destacado profis
sional do setor têxtil- e prestava serviço de facção
de tecidos de malha diferenciados. Hoje, a em

presa comemora 25 anos de existência com um

perfilmuito diferente imprimido por seu proprie
tário, que passou a se dedicar em tempo integral
ao negócio. O que não mudou foi a capacidade
d� produzir tecidos diferenciados, que hoje são
transformados em atraentes peças de vestuário.

Formação básica
para.NR-IO

Dominar todos os aspectos relacionados
com esta norma de segurança nos trabalhos -

com eletricidade é importante para os profis
sionais das mais diversas empresas. A Apevi
promove esta formação de 6 de maio a 5 de

junho, no Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul, sendo o instrutor Anderson Konescki Fer
nantes e Emerson Cardoso dos Santos.

o
ICMS das Importações
APartir do dia IOde maio, passa a

:vigorar o Ajuste Sinief n? 19 da
Receita Federal, que obriga as em

presas a informarem, em nota fiscal,
seus custos de importação para com

provar que estão dentro dos critérios
de pagamento da alíquota única de
ICMS. Antes mesmo de entrar em vi

gor, a medida tem gerado polêmica e

diversas empresas já ganharam limi
nàres na Justiça garantindo o direito
de não informar os custos das opera-

Poços artesianos
A Secretaria de Estado daAgricul

tura e da Pesca vai receber ainda este

semestre três comboios de perfuração
de poços artesianos, compostos por
perfuratrizes, ferramentas auxilia
res e caminhões de apoio. Trata-se

. de um investimento do Ministério
de Integração Nacional que liberará
para Santa Catarina R$ 16,5 milhões
para aquisição das perfuratrizes. Cada
comboio de perfuração de poços arte
sianos tem capacidade de atingir até
500 metros de profundidade, sendo
que em solo catarinense a profundida
de média dos poços é de 150 metros.
"A meta é de perfurar um poço arte
siano por dia". O investimento de R$
16,5 milhões é do Programa de Acele

ração do Crescimento (PAC2) - Água
e Luz para Todos, subprograma PAC

Equipamentos - OfertadeÁgua.

Sthemart.
IJ>.IOMAS I one
o jeito ir,leHgenle de aj:lreader inglês!

Consultoria Empresarial
caw:.1IlI&26$'IJ

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

ções de importação nas notas fiscais
de vendas. Existe um movimento no

sentido de eliminar o preenchimento
da Ficha de Conteúdo de Importação
(FCI) ou para que seu uso seja de uso.
restrito ao fisco, deixando de ser in
formado para os clientes. O que deve
ria coibir a guerra fiscal e simplificar
o processo acabou sendo um enorme

problema para as empresas e requer
o atendimento de novas obrigações
acessórias, gerandomaisum ônus.

Investimentos
O Sistema Fiesc investirá R$ 15

milhõesna ampliação emodernização
de suas estruturas de atendimento em
Concórdia ainda este ano. O anúncio
foi feito pelo presidente da entidade,
Glauco José Côrte, na segunda-feira,
dia 22, durante o ato de assinatura do
contrato de venda à Prefeitura da atu
al escola do Senai, com a presença do

prefeito João Girardi. A transferência
.

da propriedade do imóvel integra o

projeto de implantação da nova uni

dade, em" construção no Bairro São

Cristóvão, que absorverá 80% dos in
vestimentos anunciados. A solenida
de de assinatura do contrato compôs
uma extensa agenda de atividades do

presidente e outras lideranças do Sis
tema Fiesc nas cidades de Concórdia e
Seara.tratando da ampliação do aten
dimento nas duas cidades.

GARANTA
JÁ SUA

MATRICULA.

(47) 3371·7665

www.lhesmarloneidiomas.com.br
'1ufj '!'Ida_ts_·' 'fi lS ..... '_1IIesPartIlIlei

www.gumz.com.br
(47)33714747
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SELlC 7,50% 17.ABRI1.2013
TR 0,000% 24.ABR11.2013

CUB 1.215,40 ABRIL.2013
BOVESPA +0,18% 24.ABRIL.2013

NASDAQ +0,01% 24.ABRIL.2013

AÇÕES - PETR4 19,45 +1,41%
VALES 32,10 +0,72%
BVMF3 13,43 .·0,52%

POUPANÇA 0,4134 25.ABR11.2013

COMMOOITIES
PETRÓLEO ·IÍRENT +1,45% US$101,880
OURO +0,03% US$ 1432,230

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR,
DÓLAR COM. 2,0132 2,0144 ·0,46%
DÓLAR TUR. 1,9400 2,0800 ·0,95%
EURO . 2,6154 2,6177 ·0,62%
LIBRA 3,0686 3,0,715 ·0,53%

Incentivos
.

o governo também anun

ciou corte no PIS/Cofins para
o setor químico, que passará a

recolher 1% ao invés do atuais
5,6%. O governo dámostras de

que sabe que os tributos estão
altos demais, mas- não se nota

nenhum movimento para re

duzir o peso damáquina públi
ca e, desta forma, a tendência
é que as desonerações acabem
comprometendo a capacidade.
de investimento do governo.
Em resumo: como não ataca

mos a raiz do problema, esta
mos gestando muito mais de

sajustes para o futuro.

gumz@gumz.cqm.br
Desde 1978..

.))
r

JUANNA

A Juanna Têxtil está comemorando

25Anos www.juanna.com.br
Rua DonaAntônia, 411

Nova Brasilia
.

em Jaraguá do sul" e agradece a todos que ajudaram
a construir esta história.

Venha você também fazerparte dela
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SRA. INGEBORG CLARA HOLZINGER,·
Faleceu dia 21.4.2013 - as 12h30
Convite para missa de 7 dia, será -realizada dia 28
de abril, domingo, as 9h30, na Paróquia da Nossa
Senhora do Rosário - Nereu Ramos, Igreja do Pa
dre Aloísio Boeing.

DBA-Administradora LTDA-ME, CNPJ/MF
05.206.931/0001-31 declara a quem 'interessar
possa que requereu junto à FUJAMA - Processo nº

3.997 (protocolo PMJS nº7.835/2013) Autoriza
ção Ambiental para elaboração e execução de um

PRAD - Projeto de Recuperação de Área Degradada
com 4.110,07 ·m2• Matrícula Imobiliária nº 36.390.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2013

Ingo Paulo Robl

Eng!! Florestal - Procurador

Edital de citação - Execução- com prazo de 30 dias

Execução Por Quantia Certa ,Contra
Devedor Solvente 036.09.0123�0-3

Exequente: Belaflex Indústria e Comércio
de Móveis ii Estofados Ltda. Executado: Vieira
Comércio de Móveis'e Eletrodomésticos Ltda

VIEIRA COMÉRélO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS lTDA
CNPJ 82.109.026/0001-37
Valor do débito: R$27.612,97. Data do cálculo: 30/12/2009. Por
intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto e não sabido, ficam cientes de que, neste

juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bém como
CITADAS para, em três dias, contados do transcurso do prazo deste

. edital, efefuar(em) o pagamento 'do principal, acessórios, honorários
advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento,
proceder-se-a a penhora de bens do executado. O Executado poderá
opor-se a execução-pormeio de embargos, no prazo de 15 dias, a contar
do término do prazo da citação. 'E para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vez com intervalo de O dias
na forma da lei. Jaraquá do Sul, 18 de março de·2013.

lenadro Katscharowski Aguiar
Juiz de Direito

REPÚBUCAFEDEMI1VADO BRASIL-ES'tIDO DESANfA
CATARINA

ThbeIionato do Municfpio eComarca deGuarnrnirim - OlRISTA
INGEHILLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918 'Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

.

EDITALDE INTIMAÇÃO

ro do Título: F26/01 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM
DataVencimento: 10/04/2013 Valor: 1.980,00 Liquidação após a
intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edi
tal:R$22,25

Protocolo: 43916 Sacado: EDILNEI ÁUGUSTO PATRIDO CPF:
046.276.419-23 Endereço: Rua Maria Lopes da Silva n° 222, Avaí,
89270-000, Guaramírírn Cedente:VAlCANAlA AUTO PEÇAS lIDA
ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 2361/02 Espêcie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASlL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
08/04/2013 Valor: 119,66 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$'5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protooolo: 43901 Sacado: EDlMILSONMOREIRACPF: 828.012.824-
72 Endereço: RódoviaSC474 nOs/no, GuaraniAcu, 89108-000,Mas
saranduba Cedente: FEDER Mi\f DE CONSTR lIDA EPP CNPJ:
81.599.367/0001-75 Número do Título: 060795/3Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:.1O/04/2013
Valor: 223,60 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
61,06, Diligência: R$ 37,60,,Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43852 Sacado: JOÃO LEONrn RANGHEÍ1l CPF:'
620.667.319-49 Endereço: Rua Loteamento Taroowski n° 117,
Guarani Mirim, 89108-000, Massaranduba Cedente: MERCADO
SPEZIA lIDA EPP CNPJ: 03.916.528/0001-01 Número do Título:
000038-8 Espécie: Cheque Apresentante: MERCADO SPEZIA lIDA
EPPDataVencimento: 18/10/2012 Valor.1.413,00 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 50,77, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 22,25
Protooolo: 43853 Endereço: Rua Loteamento Taroowski n° 117,
Guarani Mirim, 89108-000, Massaranduba Cedente: MERCADO
SPEZIA lIDA EPP CNPJ: 03.916.528/0001-01 Número do Título:
000048-5 (CREDIALVES) Espécie: Gheque Apresentante: MER-
CADO SPEZIA lIDA EPP Data Vencimento: 1O/1lI2012 Valor.
1.540,00 Iíquídação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
50,77, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

' ,

Protocolo: 43981 Sacado: JOCELINO DE OUVEIRA CPF:
064.102.799-06 Endereço: Rua Elias Rech· nO s/n°, Amizade,
89270-000, Guaramirirn Cedente: VALCANAlA AUTO PEÇAS
UDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 2527/01
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GtJARAMIRIM Data
Venéimento: 10/04/2013 Valor: 200;26 Liquidação após'a inti
mação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital:
R$22,25

.

. .

------------------------------------------------_-----------------------_-----

Protocolo: 43811 Sacado: MARDO RICARDO ZAPPELlNI CPF:
003.404.589-92

-

Endereço: Rua 28 de Agosto nO 1670, Centro,
89270-000, GuaramirímCede'nte:-COOPEMIlVADEORÉDITO DE
LIVREADMlSSÃO DEASSOCIADOS DE GUARAMIRIM - CREVISC
CNPJ: 10.143.743/0001-74 Número do Título: 01/0009 Espêcie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
26/03/2013 Valor: 244,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 5,00; Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25 _

Protocolo: 43967 Sacado: METALURGlCA'TEMUCO tIDA CNPJ:
07.357.078/0001-07 Endereço: Rua Olimpio Jose Borges nO s/n,
Brüderthal, 89270-000, Guararnírirn Cedente: FUNDO DE INVES
TIMENTO EM DIREITOS CREDITORlOS JCP - SUL NAO PADRO
NIZADO CNPJ: 08.270.249/0001-29 Número do Título: 1002818/3
Espêcie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BAi''1CO BRADESCO SA Data Vencimento: 14/04/2013 Valor:
970,00 Liquidação após aintimação: R$ 12,25, Condução. R$ 21,15,
Diligência: R$ 37,60,Edital: R$ 22,25
------------------------------------------------------;r:----.::-----------------
Protocolo: 43888 Sacado: ONICEVOElZ CPF: 026.067.099-50 En

dereço: Rua 11 de Novembro n° 275, Patrimônio, 89108-000, Mas-

saranduba Cedente: JAVELJARAGUAVEIOJWS PECAS SERVICOS
lIDA CNPJ: 79.501.862/0001-58 Número do Título: 0046404004
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:
08/04/2013 Valor: 294,00 Iíquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 50,77, Diligência; R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43735 Sacado: REINAllJO RÜDIGER CPF: 453.721.799-
53 Endereço: Rua Hervino Hanemann n° 201, Avaí, 89270-000,
Guaramirim Cedente: D RT SOM EACESSORlOSAUTOMaTIVOS
lIDA CNP): 05.234.31l10001-39 Número do Título: 0004050104
Espêcie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECO
NOMICAFEDERALDataVendmento: 02/04/2013 Valor. 554,29U
guidaç1;o após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 24,50, Edital: R$ 22,25 _

Protocolo: 43961 Endereço: Rua Hervíno Hanemann n° 201, Aval,
89270-000, Guaramírím Cedente: D R T SOM E'ACESSORlOS AU
TOMaTIVOS lIDA CNPJ: 05.234.31l10001-39 Número do Título:
0004158304 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 09/04/2013 Va
lor: 137,85 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43986 Sacado: SARA PASTA CPF: 059.638.749-04 En

dereço: RuaOlimpio Jose Borges nO 4051, Avai� 89270-000, Guara
mirim Cedente: MARCOS JOSE TREIS CNPJ: 80.113.939/0001-00
Número do Título: SARÓ24Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA" AGENCIAGUARAMlIill,1
DataVencimento: 12/04/2013 Valor: 155,00 Líquidaçâo após <rin'
timação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital:
R$ 22,25

Protocolo: 43987 Sacado: SM REDUTORES lIDA - EPP CNPJ:
08.611.056/0001-94 Endereço: Rodovia BR-280 n° 12620, Centro,
89270-000, Guaramirím Cedente: ACOS FAVORIT DISTRIBUlDO
RA=A CNPJ: 92.216.209/0001-05 Número do Título: 0261236/02
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimen
to: 12/04/2013 Valor: 1.411,75 Líquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43782 Sacado: SOLUCOES INDUSTRIAIS SCHROEDER
lIDA - ME CNPJ; 12.338.758/0001-13 Endereço: Rua São Paulo
n° 194, Caixa d'Agua, 89270-000, Guaramirím Cedente: ARA
MIFIDO EGGERT INDUSTRIA E COMERDO lIDA EPP CNPJ:
09.256.969/0001-00 Número do Título: 5943-3 Espêcie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 08/04/2013
Valor; 811,15 Liquidação apóS a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
26,30, Diligência: R$ 37,60,Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43946 Sacado:TATIANE.ROSACPF: 042.959.069-56 En
dereço: Rua Vergilio Nart n° 01, Amizade, 89270-000, Guaramirím
Cedente: SICOOB - SC BLUCREDI COOPECON E CREDITO CNPJ:
03.960.819/0001-99 Número do Título: 418 Espêcie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 10/04/2013 Valor: 184,50 Liquidação após a
intimação:R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital:
R$22,25

Protooolo: 44018 Sacado: TRANSIDI TRANSPORTES lIDA ME
CNPJ: 07.340.707/0001-96 Endereço: Rodovia BR 280, km 51 nO s/
nO, Caixa d'Água, 89270-000, Guaramirím Cedente: INDUSTRIA
E COMERDO DE PEDRAS DO VALE DO IThJAI lIDA CNPJ:
08.067.638/0001-51 Número do Título: 34545/1 Espêcie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 04/04/2013
Valor: 422,70 Liquidação apõs aíntímação: R$12,25, Conduçã
zoo R$ 26,30, Diligência:R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Guaramirim.êõdeabril de êülô.

CHRlSTAINGEHlLLEWAGNER, Interventora

í

I

i

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados
nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores
intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar
no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possi
bilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob
pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto cor

respondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(S)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serjeml desconheci
das, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da
Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intima
ção no endereço fornecido pelo apresente, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 43779 Sacado: ADEMIR FERREIRA DA COSTA CPF;
042.098.309-09 Endereço: Rua 13 de Outubro, apto 3 nO 115,
Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCIS
CO DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título:
1673 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM
Data Vencimento: 10/04/2013 Valor: 192,77 Liquidação após a

intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 37,90, Dilígêncía: R$ 37,60,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43902 Sacado: CARIA FERNANDA MACHADO FA
RIAS CPF: 105.651.979-75 Endereço: Rua Augusto Laffin nO

s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: FEDER Mi\f DE
CONSTR lIDA EPP CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número do Título:
041392/Ól Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM
Data Vencimento: 10/04/2013 Valor: 203,00 Liquidação após a

intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 3'7,90, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43900 Sacado: CASTORlNOVIDAL CPF:'667.255.779-20
Endereço: Rua Thomaz Radwanski n° s/n, Guarani Mirim, 89108-
000, Massaranduba Cedente: FEDERMi\f DE CONSTR lIDA EPP
CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número do Título: 19028/4 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIMData Vencimento:
-10/04/2013 Valor: 309,50 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 50,77,.Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44006 Sacado: OAUDINEl WAlTRICH CPF:.
812.457.509-68 Endereço: RuaHerminio Stringari n° 1390, Corti
ceira, 89270-000,G�Cedente:CCRETIQUETASITDAEPP
CNPJ: 01.294.796/0001-03 Número do Título: 000937/08 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
10/04/2013 Valor: 1.043,75 liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 26,30, Diligência: R$ 37,60, Edital:R$ 22,25
Protocolo: 44008 Endereço: Rua Herminio Stringari nO 1390,
Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: CCR ETIQUE
TAS ITDA EPP CNPJ: 01.294.796/0001-03 Número do Título:
001012/07 Bspécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM
Data Vencimento: 12/04/2013 Valor: 769,00 Líquídação após a

intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 26,30, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44Ó38 Sacado: 'EDEMAR POMMERENING CPF:
675.490.639-15 Endereço: Rua Joao Borges Cordeiro de Lima n°

sn, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: VLJ EMPREENDI
MENTOSIMOBlLIÁRIOSlIDACNPJ: 14.979.112/0001-40Núme-

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas
da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direiro'asustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro dó
prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

.

Apontamento: 244850/2013 Sacado:DIOGO JOSE MOSER - ME Endereço: R.
URUGUAI, 77 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente:

- CAIMAN IND COM DEMALHAS lIDA Sacador: - Espécie: DMI- N'Titulo:
203155lU - Motivo; falta de pagamentoValor: R$ 2.627,30 - Data para paga
mento: 30/04/2013-Valortotal a pagarR$2.704,11 Descrição dosvaíores: Valor
do título: R$ 2.627,30 - Juros: R$ 7,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: �$ 24,50 - Diligência: R$'9,96

Apontamento: 244496/2013 Sacado: ELETROSOLINSTAIACOES ELEnuCAS
Endereço: EXP. JOSERIBEIRO 84 - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89258-850 Ce
dente: BANCO COOPEMIlVO SICREDI SA Sacador. DJVITORIA CONFEC
COES lIDÁME Espécie: DMI - N'Titulo'96 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor; R$397,30 - Dataparapagamento: 30/04/2013:Valor total apagarR$474,59
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 397,30 - Juros: R$I,98Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$15,46

Apontamento: 244451/2013 Sacado: EZEQUlAS j\NTUNES FERNANDES En

dereço: RUABERNARDO KARSTEN 28CASA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-
000 Cedente: AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A Sacador: - Espécie: CT - N'TItulo: 20016803207 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 10.389,73 - Data para pagamento: 30/04/2013- Valor total a
pagar R$12.163,45 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 10.389,73 - Juros:
R$I.703,91 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Aponraruenro: 244444/2013 Sacado: FABIANA GEBAUER Endereço: RUA
NEURA MARIA PRESTINI44 R 950 - Jaraguá do Sul-SC - CEPo 89267-120
Cedente: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
Sacador: - Espécie: CT - N' TItulo: ?0018416799 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 5.853,69 - Data para pagamento: 30/04/2013- Valor total a
pagarR$6.511,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.853,69 - Iuros:
R$ 556,10 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 244748/2013 Sacado: FLAVlANA LIMA DA SILVA PASTOR
Endereço: RUA PEDOR GONZAGA 178 - VILA NOVA'- JARAGU� DO SUL
SC - CEPo 89259-320 Cedente: BRElTHAUPT CONSTRUCOES SA Sacador:
Espécie:DMI - N'Titulo: 233/234/23 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$

5.230,21 - Data para pagaroento: 30/04/2013- Valor total a pagar R$5.322,68
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.230,21- juros: R$ 22,66 Emo
lumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência:R$ 9,96

Apontamento: 244760/2013 Sacado: FWR DE LIZ IND E COM DE CONFEC
COES lIDA Endereço: FELICIANO BORTOUNI 389 SAL 03 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89260-180 Cedente: FIORElLA PRODUTOS TEXTEIS LIDA Saca
dor: - Espécie:DMI - N'Titulo: I 015063 - Motivo: falta de pagamento valor:
R$ 91)2,,40 - Data para pagamento: 30/04/2013- Valor total a pagar R$1.045,13
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 962,40 - Juros: R$1,92 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$20,96

Tábelionato 6riesbach
Notas e·Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDEMI1VADO BRASIL - ESTADO DE SANfA CATARINA

Novo endereço:Rua CeI. Procópio Gonies deOliveira, 380,Centro
8�251-201-JABAGUADOSUL-SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 244681/2013 Sacado: GUSTAVO PACHER Endereço: RUA
WlILYMAHKE, 213 - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89251-840 Cedente:MOBl
LE SERVICOS DE MOVEIS PLANEJADOS lIDAME Sacador; - Espêcie: DMI
- N'TItulo: 82/005 - Motivo: falta de pagamento valor- R$ 965,00 - Data para
pagamento: 30/041.2013-Valor total a pagarR$1.032,37 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 965,00 - Juros: R$ 2,25 Emolumentos: R$12,25 - Publicação.
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 244716/2013 Sacado: JAIR GRUEfZMACHER Endereço: RUA
RODMUNlCIPALJGS489, 100- RIODALUZ- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89264-
000 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFJ Sacador: - Espécie: CBI - N' Titulo:
251027411 - Motivo: falta de pagamentoyalo� R$ 3.818;00 -Data para paga
mento: 30/04/2013-Valortótal a pagarR$4.635,68Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 3.818,00 - Juros: R$ 736,87 Emolumentos:.R$12,25 - Publicação.
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$20,96

-

Apontamento: 244245/2013 Sacado: JOAO BUENOS Endereço: RUAVINTE
CINCO DE JULHO 170 APTO 302 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Ce
dente: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO lIDA Sacador:
- Espécie: DMI- N' Titulo: C270551507/,4 - Motivo: falta de pagamentoValor;
R$ 197,2. - Data para pagamento: 30/04/2013- Valor total a pagar R$267,58
Descrição dos valores: Valor do título: R$197,25 - Juros: R$ 0,52Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$9,96

Apontamento: 244707/2013 sàcado: JP TRANSPORTES lIDA Endereço:
JOSE THEODORO RIBEIRO 1865 - ILHA DA FIGUEIR - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89258-000 Cedente: AUTO MECANICA DIESEL ITALY lIDAME
Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 9000003149 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 2.000,00 - Data para pagamento: 30/04/2013- Valor total a
pagarR$2.081,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.000,00 - Juros:
R$ 6,OÓ Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 244518/2013 Sacado: LUCIANA GONCALVES Endereço: RUA
PSTORALBERT SC)illElDER 2330 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-300 Ce
dente: ZUGGY-ZI INDUSTRIA_E COMERCIO lIDAME Sacador. - Espêcie:
DMI - N'Tltule: 005226/D - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 281,89'- Data
para pagamento: 30/04/2013-Valor total a pagarR$363,35 Descrição dos vaia
res: Valor do título: R$ 281,89 - Juros: R$ 0,65Emolumentos:R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 244734/2013 Sacado: MARDO FRANCISCO Endereço: PROE
. ANTONIO ESIAYROSO, 312 - NOVABRASIllA - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89252-270 Cedente: REI1FlCA MaroRESTHlVES IlDA Sacador. - Espécie:
DMI- N' Titulo: 1597/1761 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 482,16 -

Data para pagamento: 30/04/2013- Valor total a pagarR$558,80 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 482,16 - Juros: R$ 2,08 Emolumentos: R$12,25 - Pu

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

Apontamento: 244763/2013 Sacado: MAR€10 FRANQSCO Endereço: PROE
ANTONIO ESI AYROSO, 312 - NOVABRASDJA - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89252-270 Cedente: SICOOB BlUCREDI SC COOP CRED LIVRE ADMIS Sa
cador: ClA DO MARMORE lIDA ME Espécie: DMI - N' TItulo: 515 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 435,33 - Datapara pagamento: 30/04/2013-Valor
total a pagarR$510,76Descrição dos valores: Valor do título: R$ 435,33 - Juros:
R$ 0,87 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50- Diligência: R$14,71

.....-

Apontamento: 244712/2013 Sacado: MINO lIDA Endereço: RlIA VICTOR
ROSEMEERGER 600 - JARAGUA DO SUL-SG - CEP: 89252-400 Cedente:
SlNTERIZA IND METALURGICA lIDA Sacador: - Espécie; DMI - iii' Titulo:
1356/2394 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 68,36 ', Data para pagamen
to: 30/04/2013- Valor total a pagar R$147,01 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 68,36 - Juros: R$ 0,15 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 244719/2013 Sacado: NElSON SANTOS DE LIMA Endereço:
RUAHENRIQUE HENRICH 7 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Ce
dente: BVFINANCElRAS/ACFI Sacador: - Espécie: CBI - N'.TItulo: 251011394
- Motivo: falta.de pagamento Valor. R$ 1.818,14 - Data para pagamento:
30/04/2013- Valor total a pagarR$2,432,27Descrição dos vaiares: Valor do tí
tulo: R$1.818,14 - juros R$ 533,32 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50' Diligência: R$ 20,96

.

Apontamento: 244596/2013 Sacado: RONAlDO DE JESUS MUNIZ ME En

dereço: RUA RODOLFO WISCHRAL NETO, N. 105 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89256-255 Cedente: MOTORFORT COMERCIO A A P L EPP Sacador;
- Espécie: DMI - N'TItulo: 021550-10/ - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
267,22 - Data para pagamento: 30/04/2013- Valor total a pagar R$345,21 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 267.22 - Juros: R$1,87 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 244450/2013 Sacado: ROSANARODRIGUES CRESThNI Ende
reço: RUA FRANGISCO HRUSCKA 2180 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-600
Cedente: AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
Sacador: - Espécie: CT - N' Titulo: 20015372307 - Motivo: falta de pagamen-
10Valor: R$ 9.076,78 - Data para pagamento: 30/04/2013- Valor total a pagar
R$1O.069,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.076,78 - Juros: R$

_ 913,72 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 244725/2013 Sacado: ROS1CLElA MARA Z1PF Endereço: RUA:
CRISTINA ENRICONI MARCATI, 44 - CEN:TRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89251-970 Cedente: VENTUS PNEUs' lIDA Sacador: - Espécie: D,vIl- N' TI
tulo: 12880.1/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 26,66 - Data para paga
mento: 30/04/2013- Valor total a pagar R$105,32 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 26,66 - Juros: R$ 0,16 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 244726/2013 Sacado: ROSICLEIA MARA ZIPF Endereço: RUA:
CRlSTINAENRICONI MARCAJT, 44 - CENTRO - JARAGUA DOSUL-SC - CEP:
89251-970 Cedente: VENTUS PNEUS lIDA Sacador: - Espécie: DMI- N' TI
tulo: 12879.1/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 40,65 - Data para paga
mento: 30/04/2013- Valortotal a pagar R$1l9,39 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 40,85 - Juros: R$ 0,24 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação'edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 244730/2013 Sacado: ROSICLElAMARAZIPF Endereço: RUA:
CRISTINA ENRICONI MARCAIT, 44 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89251-970Cedente:VENTUSPNEUSLIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'TItu
lo: 12877.111 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 366,19 - Data para paga
mento: 30/04/2013-Valor total a pagarR$446,88 Descrição dos yalores: Valor
do título: R$366,19 - Juros: R$ 2,19 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
It$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 244731/2013 Sacado: ROSICLElA MARAZIPF Endereço: RUA:
CRISTINAENRICONIMARCAJT, 44 - CENTRO - JARAGUA00 SUL-SC - CEP:
89251-970 Cedente: VENTUSPNEUS lIDA Sacador: - Espêcie: DMI - N'TItu
lo: 12878.1/1 - Motivo: falta depagamentovalor; R$ 366,19 - Data para paga
mento: 30/04/2013-Valor total a pagarR$446,88 Descrição dos valores: Valor
do título: R$366,19 - Juros: R$ 2,19 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$18,85

Apontamento: 244701/2013 Sacado: SANfORlNI REPRESENTACOES CO
MERCIAIS lIDA Endereço: AVMAL DEODORO DA FONSECA, 1188 - CEN
TRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Cedente: MARCATID INDUSTRIA
-DEACESSORlOS IT Sacador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 01856601 - Motivo:
falta de pagamentoValor;R$1.100,22 - Dataparapagamento: 30/04/2013-Va
lor total a pagarR$1.l74,43 Descrição dos valores: Valor do.título:R$1.l00,22-
Juros: R$4,40Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 244441/2013 Sacado: SERGIO ANTONIOMINEL Endereço:
RUA PION JUUOTISSI241- JARAGUADO SUL-SC - CEPo 89265-800 Ce
dente: AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
Sacador: - Espécie: CBI - N' Titulo: 20018795674 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 4.771,21 - Data para pagamento: 30/04/2013- Valor total a
pagarR$5.259,79 Descrição dos valores: Valor do t;ítulo:.R$ 4.771,21-luros:
R$ 400,78 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 244706/2013 Sacado: SMG COM E IND lIDA Endereço: MAL
DEODORO DA FONSECA880 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701 Ce
dente: SICOOB BLUCREDI SC COOP CRED LIVREADMIS Sacador: SERGIO
ZIMMER ME Espécie: DMI - N' Titulo: NF.1845 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 199,20 -Dara para pagamento: 30/04/2013- Valor total a pagar
R$269,40 Descrição dos vaiares: Valor-do título: R$ 199,20 - Juros: R$ 0,39
Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 244436/2013 Sacado: TEREZINHA FATIMA FAGUNDES En
dereço: RUAVICTORlO CAMPREGHER, 1056 - SANTA LUZIA - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89267-155 Cedente: BANCO PANAMERlCANO S/A Sacador:
- Espécie: NP - N' Titulo: 43799382 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.369,31 - Data para pagamento: 30/04/2013- Valor total a pagarR$1.580,58
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.369,31 - Juros: R$ 109,08 Emo
lumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 42,34 -

Apontamento: 244848/2013 Sacado: TROPICAL DECK lIDA Endereço: R.
GUilliERMEDANCKER, 161- CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-
460 Cedente: SHEPHERD NEGODOS I lIDA EPP Sacador. - .Espécie: DMI
- N' Titulo: 1694-B - Motivo: falta de pagamentovalor: R$I.332,97 - Data para
pagamento: 30/04/2013- Valor total a pagarR$1.408,11 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$1.332,97 - Juros: R$ 5.33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 9,96

Certifico, que este Edital de lritimação de Protesto foi publicado no jomal
"OCorreio do Povo" na data de 25/04/2013. Jaraguá do Sul (SCj, 25 de abril
de2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 26
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Material é recolhido
•

para comparanvo
HOMiCíDIO
Exames fazem

parte do inquérito
policial, que já
apontou o principal
suspeito de crime

Débora Remor

Ocorp'o de Rudiney Si
queira, morto em se

tembro de 2012, foi exll-
mado na tarde de ontem,
no cemitério deNereu Ra
mos, em Jaraguá do Sul.
Dentes e pedaços de osso

(

t

do fêmur esquerdo foram
recolhidos para compara
ção' com o sangue colhido
da faca, apontada pela,

Polícia Civil como a arma

do crime, e que foi apre
endida em março, na casa

do cunhado do suspeito.
A Divisão de Investigação

, Criminal (DIC) da Polícia
Civil aponta Jerison Alex
Paraná Colaço Pinto, de

19 anos, como autor do
homicídio.

Esta foi a primeira exu
mação presenciada pelo
delegado responsável pela
DIe, Eric Uratani, gue pe-

diu a coletá de material. o tempo deste novo exame
"Nós já temos muitas pro- é a demanda

-

de trabalho
vas e não temos dúvidas 'do laboratório na capital",
quanto a autoria do crime. confirmou Uratani.
O resultado e a compa- Os exames comparati
ração deste exame serão vos de DNA são raramente
mais um reforço para a in- empregados pela Polícia

vestigação e julgamento do Civil em Jaraguá 'do Sul.

suspeito", declarou. "Acho que com a chegada
O material coletado foi da DIC, isso tende a au

enviado ao Instituto de mentar. Porém a falta de
Análise Forense, do IGP,
em Florianópolis e não
há previsão de quando o

resultado estará pronto.
"A análise do, sangue da
faca nos foi enviada.em 30
dias, porém o que vai ditar

EDUARDO MONTECINO

r
1
1.
I
(

Relembre o caso

I
'I

I
1

Rudiney Siqueira, de

35 anos, estava em liber
dade provisória e foi en
contrado morto, no dia 23
de setembro do ano passa
do, com um ferimento no

pescoço, em frente a uma

casa noturna do Bairro
Vila Lalau.,

Investigações apontam
para Jerison Pinto como

principal suspeito, porém
, ele nega a acusação. O
crime teria sido motivado

, por uma dívida da vítima,
que cumpriu pena por trá- ,

fico de drogas e por ho-

r

I' ,

\1
'-

micídio, com uma facção
cnmmosa.

,Pinto foi preso em

flagrante, em novembro
de 2012, por tráfico. De

núncias anônimas leva
ram a Polícia Civil até a

arma do crime, em março
deste ano. A faca estava

no armário do cunhado
do suspeito, e teria sido
deixada lá por Jerison.
No cabo da arma, foram
encontrados vestígios de

sangue, que agora serão

comparados com o DNA

da vítima.

Permanece na UTI do 'craniano.

Hospital São José o mo- Os outros dois veícu
torista de um Scort, com ,los, uma pick-up Saveiro,Rudiney Siqueira foi encontradocorte na garganta em fr ,�orto, com placas de Guaramirim, de Blumenau, ,e uma cami-

r
, ente ao Llder Club

que se envolveu num aci- nhonete Hilux, de Brusque,lARAGUÃ DO SUL .

b'bornR,,,o< � calçada estranharam que o ho dente com outros dois teriam sido atingidos pelo
.

mem, encostado na parede, não
Fo,sepultadoem Nereu Ra- �sboça�reaçãoechaOJaramos veículos, na SC-10S (an- Scort, que sezuia de Mas-

�OS, o,a manhã de ontem om,belros, por. volta das 6h15.
b'+L

Rudmey Siqueira, de 35 anos:
Ele tmha um COrte profundo na tiga 413) no Bairro Rio saranduba em direção aenconrrado morro, em f"nte
garganta. possivelmente feito '

ao Ud" Club. no bairro Vi/a porum:fac�.porémaarmado '

Branco, em Guaramirim Guaramirim,por "alta dasLaJa�, em Jaraguá do Sul, no crlIn.e na? fol encontrada
.

v'

�ommgo, dia 23, A Polícia con. Siqueira, �stava em Jfber- •

d f .

Sh O d
.

tmua procurando o responsa. dade_condlcwnal do Presídio na 'noite e terça-teíra. 1 30. s con utores tive-vel pelo homicídio. 'í\cred't
de São Pedro de Alcântara

>.

qUeatéofinaldestasemana',; na Grande Florianópolis po; O condutor, de 20 anos, ram ferimentos leves e fo-
tere�os algum pista sobre es�e tráfico. de drogas. Ele já havia
caso.decJarou o delegado res- cumpndopenadedezanos'no foi socorrido pelos Bom- ram encaminhados ao Hos-
ponsável, Eric rssao Uratani ;esmo presídio, pelo horr:icí_ .

Pessoas que passavam'na e:::a��s�n�:u{�9;éSar Dunker. beiras Voluntários com pital Padre Mathias Maria
"!��i�_!.__�.;�__Jl I UI: r, l suspeita de .traumatismo I. SbtID, emGuaramirim.

.
DEUNOOCP
EM 25DE
SETEMBRO
DE2D12

'estrutura física do próprio
IGF_ também dificulta, já
que tudo deve ser enviado
para Joinville ou Floria

nópolis, que concentram

o trabalho de todo o Esta

do", afirmo:u Uratani.

EXUMAÇÃO.
Dentes e ossos

da vítima serão
analisados e

comparados
com sangue
na faca

Violência
Vítima de
homiddio
,

e sepultada

EDUARDOMONTECINO

ENCAlÇO Suspeito foi preso dentro de um ônibus,
no Bairro João Pessoa, e confessou o assalto

Schroeder

Assalto em lan-house
tem solução imediata

Suspeito de cometer
assalto à mão armada
numa lan-house de Schro

eder, um homem foi preso
em flagrante pela Polícia
Militar na-tarde de ontem.
O acusado foi abordado
dentro de um ônibus, que
seguia em direção a Jara

guá do Sul, com dinheiro '

e celulares roubados. A

arma do crime, um revól
ver 22, foi localizada num
matagal; próxima ao esta

belecimento.
O suspeito, de 23 anos,

teria entrado na lan-hou
se por volta das nhgo e

anunciado o assalto. Além
do proprietário, outros

dois clientes' também fo
ram rendidos e entrega
ram dinheiro e celular. O
assaltante ainda trancou a

porta antes de fugir.
No início da tarde, uma

dás vítimas estava dentro
de um coletivo a caminho
do trabalho, quando viu
o acusado num ponto de
ônibus e acionou a polícia.
Ele entrou num ônibus em

direção a Jaraguá do Sul,
que foi perseguido por qua
tro viaturas e abordado no

'

Bairro João Pessoa. As vi
timas reconheceram o sus

peito, que confessou o crime
e apontou o local onde havia
abandonado o revólver.

Ferido grave
'Irêscarros colidem na 108
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Tomazelli assume
a Liga Jaraguaense
e quermudanças
VOLTANDO Dirigente volta a presidir entidade após quatro anos afastado

O ressurgimento da força do
futebol amador jaraguaen

se. Com este objetivo, Rogério
Lauro Tomazelli foi eleito por

aclamação novo presidente da

Liga Jaraguaense de Futebol, na
noite de terça-feira.

No entanto; ele tem ciência

das 'dificuldades que encontrará

à frente da entidade. "A nossa

empreitada é por recuperar o .

prestígiodo nosso futebol ama
dor. Quando deixamos a enti

dade, ela estava entre as cinco

melhores do Estado. Espero res
gatar a qualidade do nosso fute

MI", afirmou.
o dirigente lembra que, no

seu primeiro dia de trabalho à

frente da Liga, teve uma gran
de surpresa no conselho técnico

do Campeonato de Escolinhas,

"Dez equipes vão integrar a

competição e movimentar 1.080

crianças. No Sênior, oito equipes
manifestaram interesse. Sem ter

nada,já vamos iniciar com 1.380
pessoas jogando futebol e isso é

uma satisfação", festejou.
"Nosso próximo passo será

regularizar todas as entidades.

Hoje, apenas sete estão filia
das. As demais precisam estar

em dia com o seu' cadastro até

30 de abril. Todos os clubes que

participarem dos nossos cam

peonatos precisam ser filiados",
comentou.

Em relação à antiga gestão,
Tomazelli demonstrou insatis
fação. "Eles nos deixaram numa

situação complicada. Fico triste,
pois fui eu quem coloquei essas
pessoas aquidentro: Nunca ima-

ginei que deixariam desta for
ma", lamentou. "Éramos modelo
e hoje ninguém mais nos respei
ta. O descrédito que consegui
mos é algo inacreditável. O cofre
está vazio e com dívidas. Não
temos noção dos valores que te-

.

remos que quitar", acrescentou.
Com espírito renovado após

quatro anos longe da entidade,
Tomazelli acredita que amadure
ceu para voltar a ocupar 9 cargo.
"Fui o primeiro presidente da fe

deração, natural de Jaraguá do

Sul, e retomo corri uma bagagem
muito grande", disse. Ele também
aproveitou para cutucar os anti

gos gestores da entidade. "Não
se misturapolítica com futebol.
O meu partido é a minha cidade.
Podem ter certeza que vamos dar
a volta por cima", concluiu,

HENRIQUE PORTO/AVf\NTE!

DESTAQUE Com Djony suspenso, garoto Boca ganha uma oportunidade no gol jaraguaense

...

POLÊMICA Dirigente afirma "que seus antecessores deixaram o

caixa vazio e também critica a proximidadé deles com a política

Futsal

Buscando somar pontos na Liga,
_ jaraguaenses viajam a São Paulo

Após realizar três jogos em

casa e vencer apenas uma, a.
ADJ (CSM/Pré-Fabricar/Man
nes/FME) viaja ao interior pau
lista com o foco de roubar pon
tos dos adversários. O primeiro
desafio será diante do Suzana,
amanhã, às 21h, no Ginásio
Adib Moyses Dib (com trans

missão do Sportv). Na segunda,
os jaraguaenses enfrentam o

São José, às 20h15, em São José
dos Campos. A missão é difícil,
mas o pivô Léo acredita que o

time irá retornar com quatro
pontos na bagagem. "Vamos
tentar buscar os pontos. Tive
mos três jogos difíceis dentro.

de casa; sendo dois contraequi
pes favoritas ao título. Soe re

tornarmos com quatro pontos,
será muito bom para os nossos

objetivos", disse. "Precisámos
ter atenção' e evitar sofrer gols
bobos, reagindo e procurando
sair em vantagem no placar",
acrescentou Léo. Na análise do
técnico Sergio Lacerda, o fun
damental é voltar a jogar bem.
"A nossa meta é voltar ao bom
rendimento, que não vem acon

tecendo. Não podemos mais
sofrer gols com origem na bola
parada e falhar excessivamente
na marcação", frisou o coman

dante.
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Fortalecido, Breakers
quer um título nacional
MAIS QUATRO Clube apresentou na noite de terça-feira, novos reforços
para a temporada. Em breve, quarterback americano se juntará ao time

time. "É um campeonato im

portante e os times estão se re

forçando. Mas a nossa equipe
é forte e acredito que podemos
conquistar o título", disse.

Por fim, o 'halfback' André
Luiz Borba garante estar no seu

melhor momento da carreira e

espera agregar ao plantel. "Eu
estou no meu auge, para dar o

meu melhor e colaborar para o

Jaraguá Breakers ser campeão",
afirmou. A estreia dos Breakers
no Torneio Touchdown será em

8 de junho, fora de casa, contra

a Portuguesa. .

Com foco total no Torneio

Touchdown, um. Campe
onato

.

Brasileiro de Futebol

Americano, o Jaraguá Breakers

segue reforçando seu elenco e

sonhando com um título inédi
to. Para conquistar esse objeti
vo, os 'Quebradores' buscaran
mais quatro reforços, todos ex

Joinville Gladiators: Tafarel Go

elzer, Rodolfo Santos, Marcelo
Dallastra e André Luiz Borba.

Experiente, o 'wide-receiver'
e 'free safety' Rodolfo Santos

possui oito anos de carreira na

.

modalidade e promete dar o

seu melhor dentro de, campo.
"Sei responsabilidade da minha

posição. Estou chegando para
somar e espero acrescentar em

experiência ao grupo. Quero co
laborar e levar o time ao título

nacional", comentou.
No mesmo embalo, o 'kicker'

e 'left guard' TafaelGoelzer es
pera triunfar e aprova a união
do grupo. "É uma oportunida
de diferente e chegamos com

o objetivo de somar e levantar
canecos".

Contabilizando cinco anos

de experiência no 'football', o

também 'wide-receiver' e 'kick
returner' Marcelo Dallastra fri
sa o equilíbrio da competição,
mas acredita no potencial do

DIVULGAÇÃO

QUE;BRAOORES Goelzer (#90), Borba (#35), Santos (#91) e Oallastra (#59) são as novas caras da equipe jaraguaense
.

. ,

J,.
Jogos Escolares

Competição de nataçãomovimenta a piscina doAcaraí
r.

A primeira etapa do Circuito

Intermunicipal de Natação (160
Troféu Ernani Volpi Coitinho)
foi realizada na terça-feira, na
piscina da Sociedade Acaraí. O

evento é dividido em três eta

pas e tem por objetivo revelar

Nomasculino, os títulos do es
tilo livre ficaram com Guilherme

Kanzler, Pedro Gonçalves, Luan

Marcatto. Já no costas, vence

ram Guilherme Witkosky, Kallel
Dutra, Guilherme Kanzler, Pedro

. Gonçalyea e.Mirticil;lSJRocha., r i ,\".!, I

talentos para as modalidades.
A competição atraiu um grande
público, a maioria pais, que fo
ram conferir de perto o desem

penho de seus filhos nas provas
de nado livre e costas.

Entre as meninas, foram

campeãs nas provas de 25m do
estilo livre Manuela Merlin Mo

rescki, Amanda Bridarolli, Maria
Silveira. No estilo costas, ven

ceram Man1ia de Oliveira, Ana
Chewinski, Zaira Wille, Ana Sa

vulski, Maria Silveira.
, ;J

Fisiculturismo

Zimmennann
, -

ecampeao.
O fisiculturista Paulo Zim

mermann, de Corupá, conquis
tou o título catarinense da cate

goria Estreantes (até Bokg). Foi
sua primeira competição e por _

pouco Zimmermann hão surpre
endeu mais, faturando o primei
ro lugar na categoria 'Overall'

(o melhor entre todos os parti
cipantes). Seu próximo desafio
será no dia 29 de junho.

Caminhadas

Entidades são
beneficiadas

Na terça-feira, representantes
da FME repassaram parte dos
alimentos e produtos de limpeza
arrecadados nas primeiras cami
nhadas deste ano para o Grupo
de Solidariedade (SOL). Amanhã
será a vez de contemplar o Novo
Amanhã. Já os mantimentos da

próxima caminhada, no dia 12,
serão destinados àRede Feminina
de Combate ao Câncér.

Voleibol

Festival reúne

45crianças
O Colégio Bom Jesus recebeu

no sábado, dia 20, o 3° Festival
de Vôlei Segurado (Newcomb
Ball). Participaram do evento 35

crianças, que disputaram mais de

quarenta jogos. Sem caráter com

petitivo,' a iniciativa teve como

objetivo criar nas crianças o gosto
pela modalidade de voleibol. Ao

final, foram distribuídasmedalhas

para todos os participantes. .

Futebol

InterMaster
realiza torneio

A equipe master do Interna

cional, de Jaraguá do Sul, realiza
nó próximo dia 11 de maio o seu

20 Festival Esportivo. As partidas
de futebol sete serão disputadas
no Acaraí, a partir das çh, A taxa

de inscrição é de R$ 150 por equi
pe, com direito a dez cartões de
churrasco. Informação com Ade

mir, no (47) 9171-7766, ou com

"AdriQllo., no (47)19621-8074,
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UFC
Oevento quemais cresce no

Mundo faz jus ao título. Já
estão à venda os ingressos para a
edição de Fortaleza (CE), com a

luta final doTIJFBrasíl z, entre

RodrigoMinotauro e Fabricio
Werdum. Será no dia 8 de junho.
Digo isso próximo a ter um evento

aquimesmo, em Jaraguá do Sul,
que conseguiu surpreender até os
irmãos Fertitta, donos do UFC,
pela rápida venda de todos os
ingressos para a luta entreVitor
Belfort e Luke Rockhold. Prova

que os negócios vãomelhorando a
cada evento, assim como a política
que a equipe de produção UFC
leva a sério, ao tentarmelhorar a
cada evento garantindo sempre
um ótimo espetáculo. E faltam
pouquíssimos dias para termos
o nosso "espetáculo particular;'.
Acredito que vai ser inesquecível
para a cidade e região.

Explosão
de eventos

Não sei se por coincidência do
UFC estar realizando mais eventos
o Brasil- atémesmo aqui na cidade
-, mas de forma geral percebi que
Mmuitos eventos na atualidade. .

Tánto dê MMA, quanto de qual
quer arte marcial. Mesmo que você
não vá atrás de uma informação
em especifico, atualmente e fácil se

-

deparar com promoções de eventos
de todos os portes imagináveis,
o que - diga-se de passagem - é
extremamente necessário para
formarmos uma base do esporte.
Como ainda não e levadomuito
em conta, um atleta profissional
precisa de pelo menos quatro anos

para ser preparado. O que vemos
muitas vezes são atletas despre
parados enfrentando aspirantes
a profissionais. Portanto quanto
mais eventos dentro dasmodalida
des especificas - como tae kwon

do, karatê, judô e jiujitsu, que
compõem omix doMMA -, maior
a garantia de permanência em
ascensão de nosso esporte. E mais
atletas em atividade vão se garan
tir. Que o MMA e as artesmarciais

sejam eternos!

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,
Ji,u-Jitsu,Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Intemaciorialidé:KiekhdXiHg,! 3 '; I! - :,

-100% Com a classificação do Avaí, todos os catarinenses avançaram de fase

FogãoeAvaí
. .

garantem vaga
na segunda fase
ZEBRA Paraná Clube protagonizou a principal surpresa da

r

'

'

rodada, ao ser eliminado em casa pelo São Bernardo

-Ontem a Copa do Brasil
conheceu mais alguns

classificados para a segunda
'

fase. Em casa e com apoio dos
seus torcedores,' o Botafogo
não encontrou dificuldades

para vencer o Sobradinho por
2 a o, no Raulino de Oliveira.

Assim, o alvinegro au

mentou a sua série para doze

partidas consecutivas sem

saber o gosto da derrota.
A vitória da equipe carioca
foi consolidada com gols de

Rafael . Marques e Fellype
Gabriel. Na próxima fase, o
adversário do Botafogo será
o Fast Clube ou o CRB. Após
perder na partida de ida no

Rio de Janeiro, o Avaí voltou
a tomar um susto, mas con

seguiu avançar. Em F1orianó

polis, goleou oVoltaRedonda
por 4 a 1, na Ressacada.

A equipe catarinense
abriu o placar com .Higor,
sofreu o empate, mas con

solidou o resultado positivo

com gols de Reis, Marqui
nhos e Danilo. Na próxima
fase, o Leão vai enfrentar o
América Mineiro, que elimi
nouo Gurupi.

Podendo empatar sem

gols para, se classificar, o Pa

raná protagonizou a maior

zebra da rodada e fói elimi
nado ao perder para o São
Bernardo por 3 a 2, no Ecoes
tádio. Os torcedores protesta-

.

ram e solicitaram a demissão
deToninha Cecília.

I
Seleção Brasileira

Decepção no empate contra o Chile
Na primeira partida do

Brasil no Mineirão, após
as reformas do estádio, o
clima não foi dos melho
res. Repetindo as oscila-

ções das últimas partidas,
os canarinhos amargaram
o empate em 2 a 2 com o

Chile. Com isso, os atle
tas encerraram a partida

levando uma, sonora vaia
dos mais de 53·mil torce
dores que compareceram
ao local. Réver e Neymar
marcaram.
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CAPSULA DE OLEO
DE ABACATE

Bastante utilizado na indústria farmacêutica e cosmética, o óleo de abacate agora promete ser um aliado no

combate ao envelhecimento da pele. O composto é rico em vitaminas C e E, potentes antioxidantes que
protegem os tecidos da ação dos radicais livres, e ácidos graxos 6 e 9, essenciais para proporcionar energia às
células. O óleo deAbacate reforça a imunidade e ajuda a proteger a saúde dos olhos, da pele e dos cabelos.
O óleo ainda é rico em glutationa, um tripeptidio da família das proteínas, importante na desintoxicação do corpo,
especialmente no fígado e intestino, e formador de enzimas antioxidantes, que reduzem o estresse oxidativo.

Ele também ajuda no emagrecimento e a explicação é simples: esse óleo reduz os níveis de cortisol,
hormônio relac-ionado ao aumento da compulsão alimentar e do acúmulo de gordura na região abdominal.

, O beta-sitosterol presente nesse óleo se associa às gorduras saturadas de outros alimentos bloqueando sua

absorção pelo corpo, consequentemente ajuda na perda de peso. Além do emagrecimento, o óleo de
abacate traz outros benefícios para a saúde. Um deles é a prevenção de doenças cardiovasculares.
Devido ao seu alto teor de ácido oléico, uma gordura rrionoinsaturada que auxilia na

redução do colesterol ruim e aumento do bom, deixando o seu coração mais saudável.

Propriedades do Óleo de Abacate:
- Antioxídante
- Reforça a imunidade
- Auxitiar na redução da gordura corporal
- Auxiliar na redução do colesterot ruim e aumento do colesterol bom
- Prevenção de doenças cardiovasculares

Conhéça esta novidade em cápsulas na Ekilibrio.
Consulte seu médico ou nutricionista.

�€.\Rp., DE JARAGUA 00 .

�o s�
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas. Fitõterápicos
fi ekilibrioJarmaciademanipulacao

,
3371-8298 I 3371-6087 I Rua João Picalli 110, Centro r conta�o@farmaciaekilibrio.com.br

Patrocínio

.-r�HOS'J%\(DONA
HfU.'NA.

'3ESTRUTURA i

Apoio PromoçãoEscola de Negócios RealizaçãoApoio de Mídia

I
Apoio Oficial

aItNeoGrid
:�.N!;JRl��O "-..:.u:=.-� �
"�-"",j. ..,.- iW{,:J8 C)PERA

henlo� {�!PQ"l"QI

UNICREDll

__JAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




