
A vida acontece aqui.Jaraguá do Sul e Vale do ltapocu • Ano 94 • Edição n'' 7.199 • Terça-feira, 14 de maio de 2013 • R$ 2,50

•

Bngaemorte EDUARDO MONTECrNO

UFC

Jaraguána
expectativa
Município se prepara para
receber o maior evento

de lutas, que acontece no

próximo sábado, na Arena.

Serviços serão ampliados
para atender turistas.
PÁGINAS4E5

LigaFutsal
Clássico não
saidozero
Jogando em Fraiburgo,
CSM empata por o a o com o

Carlos Barbosa, acumula seis

jogos de invencibilidade
e permanece em quarto
lugar na competição.
PÃGINA21

Facultativo
Polêmica
com o ponto
Prefeitura estuda mudanças
na liberação da folga
remunerada. Servidores
se mostram contrários.
PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Rapaz de 22 anos foi encontrado morto no rio ltapocu, em Guaramirim, com sinais de agressão. Suspeito confessou crime. PÁGINA 20

Câmara gastou até agora
18% do orçamento

RECURSOS Legislativo deixou empenhado 300/0 da verba anual' que tem direito.

As despesas estão mais controladas. No levantamento feito pelo O Correio do Povo,
houve uma queda nos gastos de alguns gabinetes dos vereadores. Página 8
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PONTO DE VISTA

GllMAR DE OLIVEIRA
• Piscoterapeuta

A política do
cão de guarda

Nada acontece na Bélgica. A polícia prende uns ma

lucos, uns imigrantes que roubam para comer e

pronto. Nas praças, o jornaleiro deixa os jornais de ma

nhã e pega as moedas à tarde, sem as contar. Não preci
sa. Quem compra deixa o valor certo.

Ficaram entre 2010 e 2011 sem um chefe de Estado.
Nada aconteceu. As pessoas aprendem desde cedo, na es

cola e na família, o mesmo ensinamento: desrespeitar leis é
crime e prejudica a você próprio. Aprendem que manter a

ordem social, trabalhar, economizar e respeitar o que é de
todos só faz bem a cada pessoa. A Bélgica é um país onde

quase ninguém tem fé, religião oucrença em algum deus.
Não precisam. As coisas deram certo por lá. (e na Suíça,
Noruega, Suécia, Dinamarca... países com grande núme
ro de pessoas sem religião ou crença), não precisam trocar

re� por bênçãos. Aprenderam que o paraíso se constrói a

cada dia, cumprindo o dever, seguindo leis, não por medo
de castigo, apenas porque é o melhor para todos.

Por aqui, nos lados da América do Sul, a fé é forte. O
crime e a corrupção mais ainda. Precisamos de um che
fe para mandar fazer e cobrar se foi feito. Precisamos de

professores-generais, pois se não vale nota, não se estu

da. Aprendemos que somos pecadores, que precisamos
de milagres, de perdão e de vigilância. Assim, aprende
mos que seremos maus sem alguém que nos controle.
Transferiram a ÉTICA para deuses, polícia, chefe, go
verno ... Quando deveria estar dentro de cada um.

, �

E a política do cão de guarda: Tem polícia? Obede-

ço. Tem deus? Cuido; mas, se eu pecar, tem perdão. É
a burrice social que nos faz pobres: Não olhamos além
do nosso umbigo. Jamais seremos a Bélgica enquanto o

"eu" vencer o "nós".

COTID
Paraparticipar desta seção etune suasfotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Vestibular
Udesc define

período de inscrições
As inscrições para o Vestibular de Inverno

2013 da Udesc serão realizadas de 21 de maio a

18 de junho. Elas devem ser feitas pelo site www.

vestibular.udesc.br. As provas serão aplicadas em

7 de julho nas cidades de Florianópolis, Joinville,
Lages, Ibirama, São Bento do Sul, Chapecó, Lagu
na e Balneário Camboriú. Informações podem ser

obtidas com a Coordenadoria do Vestibular pelo
telefone (48) 3321-8098, de segunda a sexta-feira,
das 13h às 19h, ou pelo e-mail vestiba@udesc.br.

. .. � ..... ,.

COMENTÁRIO

A moda das tolas
sou forçado a perder meu tempo

com um assunto frívolo, mas não

posso deixar passar um modismo

que ganha espaço e tudo por fruto da

ignorância. Uma personagem da no

vela Flor do Caribe usa um pingente
com sal grosso, disseram-me que é
moda para dar sorte. As gurias por
aí tudo andam com esses pingentes
e não admitem que é por ignorância
e superstição, mas é sim.

É bom lembrar que pé de co

elho não dá sorte, se desse o po
bre coelhinho não teria perdido a

pata... E assim a ferradura de cava

lo, se desse sorte os pobres cavalos
não puxariam carroças nem rece

beriam surras de malditos carro

ceiros. Trevo de quatro folhas é um

"aleijão" botânico e jamais dará

lUIZ CARLOS PRATES

sorte a quem quer que seja. Enfim,
os ignorantes acham no que crer

e se apegam a esses símbolos inú
teis. Com isso, perdem o melhor
da fé, que é a fé na água benta da
testa, a única que produz milagres.
Afinal, ninguém pode negar a força
da água benta do suor...

As igrejas' andam cheias de

pessoas desesperadas exatamen

te por isso, elas crêem em tolices,
dogmas, falsas verdades, jogos "co
merciais" dos "gerentes" das igre-

• Ferro
O governo gaúcho gastou uma pesada soma para

adquirir tornozeleiras eletrônicas a fim de monitorar os

presos que estão no gozo da indevida e nojenta condição
de presos do semiaberto. Sou contra, vagabundo tem que
ficar na cadeia até o fim da pena. Mas no Rio Grande eles

querem dormir num albergue e sem as tornozeleiras,
que evitariam fugas e de andar por onde não devem. Não

aceitaram usar as tornozeleiras e, caia para trás, foram
acatados. Negativo, vagabundos, vão usar e ponto final.
Mas quem é que vai dizer isso neste país de todos os di
reitos para os bandidos e nada para as vitimas? O povo
tem que reagir, agora, faz-se tarde. Ferro nos bandidos.

• Modernidade
Na capa da revista Viva, revista de fotos, fofocas, mo

das e variedades sobre televisão, a seguinte manchete: -

"Sete passos para fazer o namorado virar seu namorido.

jas. Na verdade, a verdadeira fé é
a fé em si mesmo, nos recursos da
mente, nas ações determinadas so

bre objetivos bem definidos etc etc.

O sal grosso poderia defender
uma . pessoa exatamente do quê?
- Ah, Prates, antes de tudo, o sal

grosso defende da inveja alheia!
Pois então, guria, deixe de ser tonta,
não a quero chamar de burra, é ma

ravilhoso ser invejado, quantas ve

zes já disse isso aqui? Só é invejado
que tem o que o invejoso não tem,
só é invejado quem está no degrau
de cima, nunca no debaixo... Então,
parem com a neurose dos ignoran
tes, não afaste de si a inveja, cele
bre-a. Ah, e quanto ao sal grosso,
use-o num bom churrasco. E sem

superstição, você vai se dar bem.

Em resumo, dicas para as gurias levar o "bermudão" para
casa, transformando-o em marido sem papel passado. É
a tal modernidade de o namorado confundir-se com ma

rido da namorada, uma sem-vergonhice onde elas ten

tam forçar os caras a casar. Imagino que essas mulheres

que estão tentando transformar o ''bermudão'' em namo

rado-marido não têm pai nem mãe. Só pode.

• Falta dizer
Americanos descobriram que os casamentos entre

pessoas que se conheceram no ambiente de trabalho
tendem a dar mais certo que os demais. Faz sentido. No

ambiente de trabalho, as pessoas têm amplas possibili
dades de se conhecer nos bons e maus momentos, difi
cilmente alguém consegue só mostrar o lado bonzinho
da personalidade. Fingimentos não duram no ambiente
de trabalho, as pessoas se revelam. E aí, o amor nasce

sem equívocos.

.
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Esta pose para foto com máscaras tem uma causa. Os
alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental

Rodolpho Dornbusch, na Vila Lalau, estão motivados com as

aulas de leitura na sala de aula. Além de viajarem no mundo
dos livros eles realizam atividades lúdicas e divertidas.

DIVULGAÇÃO Saúde
Certificado
de Vacinação

A Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul co

meçou a emitir o Certificado Internacional de Va

cinação e Profilaxia, no Centro de Orientação ao

Viajante, na Unidade Básica central da Rua Rei

naldo Rau. A emissão do documento tem a autori

zação da Anvisa e facilita a vida de quem vai viajar
para o exterior, que antes precisava se deslocar até
o Porto de São Francisco do Sul ou ao aeroporto
de Joinville para obter a certificação. O diretor de

Vigilância em Saúde, Jackson Jacobi, explica que
a Secretaria da Saúde buscou a certificação no mu

nicípio devido a presença de muitos profissionais
que viajam para fora do país. Para obter o certifi
cado é necessário estar na unidade no miníma dez
dias antes da viagem, com a carteira nacional de

vacinação, documento com foto e; para menores

de idade, com a certidão de nascimento.
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CHARGE

Fale conosco

TERÇA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2013 .

EDITORIAL

Hospital depende
da comunidade

Na semana passada, os dois direto
res dos hospitais São José e Jaraguá

estiveram na plenária da Associação Em

presarial de Jaraguá do Sul e revelaram as
.

ações que fazem para manter as estruturas

com condições financeiras para se prestar
um bom atendimento à comunidade.

Uma das observações é de que as uni
dades não têm como sobreviver apenas
com recursos públicos. É por meio de

.

investimentos privados que boa parte
(49,8%) do faturamento é obtida para
contrabalançar os repasses vindos do

SUS, que não cobrem os custos dos pro
cedimentos médicos. A prefeitura de Ja

raguá do Sul também repassa anualmen
te R$ �1 milhões para essas entidades
manterem os atendimentos.

Em Guaramirim, ó Hospital Padre Ma
-thias Maria Stein é municipal. Os custos

são absorvidos pela Prefeitura. O convênio

de repasse mensal para a entidade São Ca

milo, que administra a unidade.ié de R$
590 milpor mês. Mesmo assim, há falta de
verbas para investimentos de melhorias.

"
Sustentar a estrutura é um peso
enorme para uma cidade pequena.

Para poder ampliar a estrutura do
'Pronto Atendimento, a diretoria do hospi
tal iniciou uma campanha na cidade com o

objetivo de conseguir dinheiro para a obra.
O orçamento das melhorias é de R$ 1 mi
lhão. Sustentar uma estrutura que necessi
ta de constante aplicação de recursos é um

peso enorme para.uma cidade pequena.
Somente com apoio da comunidade será

possível fazer algumas intervenções para
algumas refornias e adequações.

DESDE 1919
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ISSO HÃ .S AZ
No estacionamento do Sesc de Jaraguá do Sul; nem sempre as vagas
destinadas aos deficientes físicos são ocupadas pelas pessoas

.

beneficiárias desse espaço. O fotógrafo Lúcio sassl flagrou ontem

frequentadores, que não são deficientes, aproveitando esses locais.

LOTERIAS "LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04761

Metade das1º 28.973 1.000.000,00
2º 76.816 ,22.000,00

. decisões que3º 57:665 16.300,00
4º 10.853 15.800,00 tomei foi para5º 04.671 15.680,00

QUINA garantir que teria
SORTEIO Nº 3191 vida pessoal02-05-19-61-74

LOTOMANIA fora da minha
SORTEIO Nº 1347 carreira. A gente08 - 14 - 15 - 17 - 19
24 - 28 - 32 - 35 - 37 vira escrava �'�46 - 64 - 67 - 73 - 81
82 - 86 - 88 - 92 - 97 do sucesso. II!MEGA SENA

Da jornalista Ana f l
SORTEIO Nº 1499

I l07 - 12 - 24 - 27 - 30 - 49 Paula Padrão, em

entrevista à Revista �
DUPLA SENA TPM, ao comentar as
SORTEIO Nº 1175

exigências da fama.Primeiro Sorteio
05 - 06 - 19 - 22 - 28 - 35
'S,egundo Sorteio

.

02 - 09 - 12 - 20 - 31 - 37
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PLENARIO
Ponto facultativo: abuso de privilégios
A polêmica do ponto facultativo, ou

.1"\seja, a folga remunerada, voltou a

pautar as rodas de conversas nos corredo
res da Prefeitura de Jaraguá do Sul. Tudo

porque o Executivo realizou uma enquete
para saber qual era a preferência do servi
dor. Três álternativas foram apresentadas
- (1) o funcionalismo público terá ponto
facultativo, mas o dia parado será des
contado das férias - (2) o dia parado será
descontado do salário - (3) os servidores
trabalharão normalmente e deixarão de
'emendar os feriados'. A intenção até que
foi boa, democrática, porém, acostumado .

com privilégios históricos, o sindicato' da

categoria reagiu, aconselhou que nenhum

concursado respondesse às questões. Ou
tro grupo foi além, manipulou a enquete
e incluiu uma quarta alternativa: de que o

funcionalismo continuará folgando, mas

recebendo como se tivesse trabalhando.
O governo deve estar consciente de que

mexeu em um vespeiro difícil de ser con

trolado. O ponto facultativo é uma afron
ta a quem trabalha na iniciativa privada,

.

mas quem.está do outro lado adora gozar
deste 'direito' e não costuma se perguntar
quem paga a conta. Seguindo a média dos
últimos anos, os servidores públicos cos

tumam receber sem trabalhar 10 dias a
cada doze meses, emendando feriados que
caem geralmente nas terças ou quintas-

JA

Reivindicações' entregues
Prefeito Dieter Janssen recebeu do presidente da Associação das Imobiliárias de Jaraguá do

Sul (AIJS), Sérgio de Assis Pereira Junior, e do vice Juliano Girolla, carta que sugere mudanças
na cobrança do IITU, maior agilidade.na aprovação de projetos, parcelamento do Imposto
sobre'Iransmissões de Bens hnóveis (ITBD e a instalação de um posto de atendimento

. exclusiVo para corretores de imóveis.despachantes imobiliários, engenheiros civis e arquitetos.
�:.." .'. -

....'. '.

feiras, quando de lambuja tiram a segunda
ou a sexta para descansar. É justo? Justo
com quem? Os que argumentam em defe
sa da folga remunerada dizem que como

os outros órgãos, federais e estaduais, fe
cham as portas, não há muito o que fazer
no Paço. Mas e o trabalho interno? A lim

peza de gavetas? Os projetos? A organiza
ção dos e-mails? As reuniões de equipe?
Será que isso tudo depende do Ministério'
sei la do quê? Outros ainda afirmam que
o ponto facultativo gera eéonomia ao mu

nicípio, que não precisa pagar luz e nem
telefone. Mas, se a questão é a economia,
nada melhor, e mais justo, do que só pagar
a quem trabalhar. Não é?

Educação infantil
Enfrentando déficit de mais de

60Q vagas na educação infantil, a

secretária de Educação de Guarami

rim, Cláudia Chiodini, deu início a

uma negociação com o setor privado
do município. A proposta é que as

grandes empresas construam a es

trutura e o município fique respon
sável pela manutenção das creches.

Contas são
desaprovadas

PSB e PSDC tiveram as contas,
referentes ao ano de 2011, desapro
vadas pela juíza Candida Brugnolí.
Na decisão, a magistrada suspen
deu o repasse de cotas do Fundo
Partidário para os partidos pelo
período de um ano. O motivo que
levou à desaprovação, em ambos os

casos, foi a ausência da apresenta
ção das contas bancárias e seus re

feridos extratos, bem como a falta
da avaliação da doação de serviços
com base em preços de mercado.

EDUARDO MONTECING
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,J-: yêteador Evaldo Junckes (PT), o popular Pupo, saiu
em:'defesa do presidente da Câmara, Juarez Lombar
di (PPS), e voltou a colocar a mira em Nilson Bylaardt
(PMDB). Para Pupo, a versão dada pelo ex-prefeito à colu- '

na é coisa de novela. "Claro que foi o Bylaardt que filmou
a conversa entre os dois. A pergunta é por que ele editou o

vídeo? O que ele fez não foi coisa de homem. Vai ver é na

base da chantagem que o nosso ex-prefeito está acostuma

do a negociar", diz o petista.

I�.·

Osvaldo e as flores
Prefeito de Schroeder, Osvaldo Jurck (PSDB), é ga

roto propaganda da sa Exposição Sul Brasileira de Or

quídeas e Plantas Ornamentais. O evento começa nesta

quinta-feira e vai até domingo, no Condomínio Indus
trial. Mais de 1.200 espécies estarão em exposição. ., < ,"�-'�,...� ... ,/

TERÇA-FEIRA, 14 DE MAlO DE 2013

,F www.imoveisplaneta.com.br
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(47)3275-0100

EM FOCO
Vereador Jefferson 'Oliveira

(PSD) escorregou feio, gastou
R$ 454 para mandar cartão
de Dia das Mulheres. Qual

interesse público na iniciativa?
Que mulheres receberam

a lembrança?

• • •

Natália Petry (PMDB) também
-

foi mal, mesmo que a intenção
possa parecer boa. Gabinete

de vereadornão está a serviço
de nenhuma categoria, nem

dos protessores.Ouem tem

que pagar cópia do material
didático da rede pública: é o

Executivo e não a Câmara.

• • •

Ex-vice prefeito de Guaramirim,
Salim Dequêch (PSD) critica a

realização de um pedágio em

prol do Hospital Padre Mathias.
"Eles já recebem R$ 600 mil por
mês da Prefeitura, fora os outros

repasses. Se for para fazer pedágio,
que seja para Apae", aconselha.
Salim foi diretor do hospital em

duas oportunidades, de 1974
a 1977 e qe 1983 a 1988.
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Parecer apoia STF
o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, encaminhou parecer ontem ao Supremo Tribunal

Federal (STF) defendendo a suspensão do projeto de lei que inibe a criação de partidos no Brasil. O entendimento

converge com a opinião do relator do mandado de segurança, ministro Gilmar Mendes, que interrompeu o

andamento do projeto a pedido do senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). Para os defensores da proposta, o

STF vem fazendo "controle prévio" no processo legislativo, ao interromper a tramitação de projetos.

FichaLimpa
Tramita na Câmara dos Vereadores de Florianópolis projeto de lei que cria a Ficha Limpa mu

nicipal, impedindo a nomeação em cargos de confiança de pessoas condenadas em órgão colegiado
por lesar o patrimônio público. A autoria é do prefeito Cesar Souza Junior (PSD).

Hungria em música
o embaixador da Hungria no Brasil, Csaba Szíjjár

tó, esteve em Jaraguá do Sul no último fim de semana e

atendeu pedido do maestro Norberto Garcia apresentando
uma música folclórica do seu país.

De40,4
o governador de Pernambuco, Eduardo Campos

(PSB), está na mira da Advocacia Geral-da União. Ele
recebeu R$ 50 milhões em verba federal para atender

41 cidades atingidas pela pior enchente da história do

Estado, em 2010. Porém, o valor foi dividido entre ape
nas quatro municípios. A prestação de contas também
não foi entregue até hoje.

Contra os recursos

Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF),
.o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, opinou pela
rejeição dos recursos apresentados pelos condenados no pro
cesso do mensalão. No documento, o procurador afirma que as

questões levantadas pelos advogados de defesa"revelam ape
nas o inconformismo com as condenações impostas" e tentati
va de atrasar o cumprimento dos mandados de prisão.

oDebochetupllriqulln
Reportagem do jornal Folha de São Paulo revelou que o

Congresso gasta R$ 142 mil por ano no aluguel de salas vips
para uso dos deputados no aeroporto de Brasília. Tudo para

que os nobres parlamentares não tenham que se 'misturar'
com os outros passageiros. Além disso, a Câmara mantém cin
co funcionários no local, com salários que variam de R$ 8 a

R$ 12 mil. O trabalho deles: despachar as malas e evitar que a

'nobreza' tenha que enfrentas filas.

> Boa vizinhança
Em Brasília na semana passa

da, o presidente do Samae, Ademir
Izidoro (PP), pediu cooperação do

deputado federal Mauro Mariani

(PMDB) no acompanhamento dos

projetos do PAC 2. Jaraguá do Sul

pleiteia R$ 30 milhões para cons

trução de uma nova estação de tra

tamento de água.

Licenças
Levantamento da Agência Es

tado revela que entre 2011 e 2012,
servidores efetivos e funcionários
comissionados 'do Senado tiraram

87,5 mil dias de licenças. Os dados

apontam aindaque, desde' o início
da atual legislatura, há dois anos,
cada trabalhador da Casa afastou
se por motivo de saúde em média

por 14 dias.

Aqui os servidores públiCOS catarinenses
têm 'crédito m�is fácil, para

a vida não ficar difícil.

� Sem consulta � Crédito com . Sem cobranca de
r ao SPC/Serasa , excelentes taxas � seguro e taritas

� Sem abertura de � Sem integralização
., conta-corrente , de. cota capital

fi
SANTINVEST

.

SISTEMA fiNANCEIRO

" 0800 48 0506
- opçÃO 1 - CRÉDITO PESSOAL -
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A divisão
O Congresso Nacional tem até o

dia 23 de junho para definir novas

regras de divisão do Fundo de Par

ticipação dos Estados (FPE). Sem a

revisão, os governos estaduais po
dem ficar sem este recurso. No ano
passado, o fundo distribuiu quase
R$ 50 bilhões, sendo que 85% des
se valor foi para os Estados do Nor

deste, Norte e Centro Oeste; e 15%
para o Sul e Sudeste. Santa Catarina
recebeu apenas 1,3%,já a Bahia abo
canhou 9,4% do fundo.

Contra a pedofilia
A Polícia Civil de São Paulo está

formando um banco de dados com

pleto, com nome, cor da pele, idade,
e histórico de crimes, de todos os

pedófilos do Estado. O trabalho é
feito pela 4 a Delegacia de Repressão
à Pedofiliaúnica no Brasil especia
lizada nesse tipo de crime. Segundo
os dados, 40% desses criminosos
têm entre 18 e 40 anos, 25% estão
acima dos 40 e 35% têm até 17 anos.'
O número de pedófilos com paren
tesco com a vítima chega a 40%. Dos

outros 60%, grande parte tem algu
ma relação com a família da vítima
ou são amigos ou vizinhos.

"
o problema hoje não é nem só o.

fisiologismo do PMDB. A coisa é

que ele está se transformando num

satélite do PT. O PT determina o

que o PMDB tem que fazer.

I"

Jarbas Vasconcelos (PMDB),
senador, em entrevista à Veja.
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Na Europa
Governador Raimundo Colombo

(PSD) faz roteiro pela Europa nesta

semana. Além da visita oficial à dire
toria da BMW, Colombo terá um en

contro sigiloso com representantes
da Mercedes-Benz.
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Para onde vai o 'seu' dinheiro?
�Ê- Reportagem mostra quais são

os gastos da Câmara e também dos vereadores

Verônica Lemus

De janeiro até a- última quin
ta-feira, dia 9, a Câmara de

Vereadores de Jaraguá do Sul

gastou aproximadamente 18% de
seu orçamento total para 2013, e

empenhou cerca de 30% do valor
a que tem direito, de acordo com

as informações publicadas no

portal da transparência da Casa,

Anualmente, cabe às Prefeituras
fazerem o repasse de verbas para
os Legislativos de seus municí

pios, já que as Câmaras não pos
suem fontes de recursos. Do total

orçado para o município de Ja

raguá do Sul em 2013, - R$ 514
milhões -, o Executivo destinou
R$ 11 milhões à Câmara.

Até o início do mês de maio,
aos parlamentares gastaram R$

1.980.824,05 com despesas cor

rentes, e R$ 11.231,22 com des

pesas de capital, correspondendo
a aproximadamente 21%' e 0,6%
do total fixado para tais gastos,
respectivamente. Por despesas
correntes entendem-se as des

pesas com produtos ou serviços
que não contribuem diretamente

para aquisição ou formação de
bens de capital, ou seja, bens que
servem para produção de outros

bens. Nessa categoria também se

enquadram as despesas com fo
lha de pagamento.

Excetuando os gastos com a

folha, as maiores despesas cor

rentes até o momento foram em

penhadas para a contratação de

serviços terceirizados, realizados

por empresas. Entre os serviços
contratados, como de limpeza,
manutenções e telefonia, os que
mais custaram à Câmara foram
as contratações de serviços de

publicidade e locação de má

quinas e equipamentos. Para os

serviços de publicidade, foram

empenhados R$ 400 mil, sendo

que foram pagos até o momento

Gastos dos vereadores: o ranlring
Em relação aos gastos

dos gabinetes dos vereado
res e também da presidência
da Casa, houve uma queda
de cerca de 30% nas despe
sas ao comparar os três ga
binetes com maiores gastos
nos meses de janeiro, feve
reiro e março deste ano com

os três gabinetes que mais
tiveram despesas no mesmo

período do ano passado. Por
outro lado, o orçamento pre
visto para a Câmara em 2012

foi 2% maior' - exatamente

R$ 200 mil a mais - do que o

fixado para este ano.

Em janeiro deste ano, o

gabinete da vereadora Na
tália Petry (PMDB) foi o

que mais gerou despesas,
com gastos no valor de R$
979,66. "Vejo como investi
mento", defende-se a verea

dora referindo-se às despe
sas. "Em janeiro não parei,
comecei a trabalhar já no

dia 2, quando o Executivo
também começou suas ati

vidades, gerando uma série
de encaminhamentos, prin
cipalmente da Secretaria de
Obras", explica Natália.

A despesa de seu gabine
te que mais chama atenção
foi a gerada com fotocópias,
no valor de R$ 252,96 em

janeiro. Segundo Natália,
o serviço foi utilizado por
professores da rede públi
ca, que realizaram cópias de
materiais utilizados em sala
de aula, como apostilas. Em

março, novamente há o regis
tro de alto gasto com o servi-

ço, no valor de R$ 193,84.
Já o gabinete mais eco

nômico foi o dó parlamentar
Eugênio Juraszek (PP), que
gastou o total de R$ 48,77
em janeiro. O mesmo feito
ocorreu também em março,
com o gabinete gastando R$
107,24 ao todo, apenas dois
centavos a menos que o total

registrado pelo gabinete do
vereador Jocimar de Lima

(PSDC). "Meu perfil é esse,

economizar, é o meu jeito de

ser", afirma Juraszek. O par
lamentar acredita que a eco

nomia nos<gastos pode gerar
investimentos para o Legis
lativo, que está viabilízando
uma nova sede. "Estou fa
zendo minha parte, cada um

faz da maneira que acha que
tem que ser", declara.

No mês seguinte, o cam

peão de gastos foi João Fia
moncini (PT). Por conta de

despesas com diárias, no
valor de R$ 1.105,00, o ga
binete utilizou o total R$
1.540,66. O petista diz que
o valor foi utilizado no paga-,

menta de pernoites' em via

gens realizadas por ele e pelo
chefe de gabinete, Harysson
Passig, a Curitiba e Florianó

polis. Em Curitiba, no dia 7
de fevereiro, o vereador e o

chefe de gabinete foram co

nhecer a Secretaria Munici

pal Antidrogas. Já nos dias
25 a 27, o chefe de gabinete
participou do XI Congresso
Catarinense de Municípios,
em Florianópolis, represen
tando Fiamoncini.

GASTOS POR GABINETE

R$ 92.173,94. Já para a locação
de equipamentos foram empe
ilhados R$ 164.653,44 e pagos
R$ 82.326,72.

Na categoria de despesas de

capital, os maiores investimentos
foram feitos para a compra de um

veículo, no valor de R$ 64 mil, e

para a compra de equipamentos
de processamento de dados, no

valor de R$ 4.386,22, integral
mente pago. Já o veículo, por ter

sido adquirido através de licitação
no fim de abril, ainda não teve ne

nhuma prestação quitada.

Thlefone próprio
Do 'outro lado, gas

tando apenas R$ 76,50,
o gabinete do vereador
Jocimar de Lima (PSDC)
foi o que menos gerou
despesas no mesmo mês.
Em seu gabinete, o vere

ador disse que recomen

da a seus assessores que
apenas gastem aquilo que
for realmente necessário.
"A Câmara é do povo, e o

dinheiro também, então o

vereador tem que gastar
só com aquilo que é tra

balho dele", argumenta.
Como exemplo, Lima diz

que, para assuntos parti
culares, não usa o telefone
da Câmara.

..Já em março, com des

pesas no valor total de R$
1.533,46, o gabinete do

parlamentar Jeferson de
Oliveira (PSD) foi o mais
oneroso. O gasto que mais
se destaca, por ser o menos

utilizado pelos vereadores,
é o com correspondência,
que custou ao gabinete o

valor total de R$ 454,95.
De acordo com a assessora

Simone Junkes, o serviço
foi utilizado para o envio
de cartões em homenagem
ao dia da mulher. Como os

cartões ficaram prontos
apenas no dia 7 de março,
a assessora optou pelo en

vio via Sedex, que chegaria
a tempo aos destinatários.
Porém, Simone explica
que não sabia que o custo

era tão alto. "Agora a gen
te envia tudo através do

serviço normal", diz ela .

OS QUE MAIS GASTARAM

• Janeiro 2013

Natália Petry (PMDB)
" R$ 979,66 " maior

gasto: celular:

R$ 417,39

OS QUE MENOS GASTARAM

• Janeiro 2013

Eugênio Juraszek

(PP)· R$ 48,77

• Março 2013

Eugênio Juraszek (PP) : R$ 107,24
'

• Fevereiro 2013

João Fiamoncini (PT) " R$ 1.540,66 .

maior gasto: diária: R$ 1.105,00

• Março 2013

Jeferson de Oliveira (PSD) "

R$ 1.533,46 " maior gasto:
correspondência do Dia
da Mulher: R$ 454,95

• Fevereiro 2013

�_.... Jocimar de Lima

(Psoe) - R$ 76,50
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Galeria de fotos no Cejas
A exposição fotográfica, instalada na entrada do Centro Empresarial de Jara

guá do Sul (Cejas), chega ao fim nesta semana. O material foi produzido pelos alu
nos do curso de Fotografia Digital para Empresas, ministrado por Flávio Ueta, em

abril. A visitação é gratuita e segue aberta ao público até sábado (18h), das 8h às
22h. O Cejas fica na Rua Octaviano Lombardi, n? 100, bairro Czerniewicz..
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Cozinha brasileira em festa
Dez restaurantes de Jaraguá do Sul integram

o "Brasil Sabor", o maior evento gastronômico do mundo

Bárbara Elice

os��tes �agas��no
nua tem ate o proxrmo

domingo para aproveitar
a oitava edição do festival
Brasil Sabor. Desde o início
de maio, os restaurantes

brasileiros participantes
estão oferecendo 50% de
desconto em pratos criados

especialmente para o even

to. Em Jaraguá do Sul, dez
estabelecimentos integram
o saboroso roteiro.

. Além de estimular a

curiosidade do público, o

festival integra 1.090 cozi
nhas de todo o país. Esse é o

maior festival de gastrono
mia no mundo, em número
de restaurantes. Somente
em Santa Catarina são 80
locais inscritos.

Fél!a participar, os che
fes de cozinha precisam
elaborar receitas que va

lorizem os ingredientes
regionais. Os pratos são
servidos pela metade do

preço, em, pelo menos, dois

dias da semana. "O retorno

do público é sempre muito
bom. E também movimen
ta as pessoas dos próprios
restaurantes,' na confecção
dos pratos. É uma energia
muito boa", diz o coorde
nador do núcleo de gastro
nomia da Acijs-Apevi, Jor

ge Luiz Vieira. A estimativa
é que o número de clientes
aumente em 20% durante o

festival.
.

_ A chefe de cozinha da

Água Doce Cachaçaria, Elza
Cordeiro Ribeiro, elaborou
a receita de frango grelha
do para o festival. Segundo'
Ribeiro, o prato, qU€ pode
servir até três pessoas por

pouco mais de R$ 20, foi
bastante requisitado na se

mana passada. "Frango dos
Deuses" e todas as outras

receitas estão disponíveis
no site do festival. O mate

rial também será publieado
nó livro "Segredos dos Che
fes"; com lançamento mar

eado para o dia 3 de junho.
Para o coordenador do

núcleo de gastronomia,
esse evento lança os nomes
dos restaurantes no mer

cado regional e nacional.
Neste ano, Jaraguá do Sul
é a quarta cidade catari
nense com o maior núme
ro de restaurantes inscritos
no Brasil Sabor - atrás de

Florianópolis, São José e

Joinville.

''Vejo que temos um

grande respeito, em nível
estadual. Jaraguá do Sul é

respeitada' na área do turis
mo e gastronomia. E a UFC
é uma prova de que temos

condições para estarmos

nos roteiros de eventos",
afirma o coordenador. Para

2014, a meta é aumentar

para 20 estabelecimentos

participantes na cidade.
Até o momento, o nú

cleo de gastronomia não
contabilizou a quantidade
de pratos vendidos e pú
blico. Segundo Vieira, isso
ocorreu devido às atenções
voltadas ao UFC, que acon

tecerá no sábado (18).

LÚCIOSASSI

seCA Elza Cordeiro Ribeiro,
chefe de' cozinha, elaborou uma receita
"dos deuses" para o festival

JackAmerican Bar - Pork BBQ Burger
Suculento burger caseiro de 180 g com carnes bovinas selecionadas
e lombo suíno, coberto com queijo, cebola crocante, molho barbecue
e Jack mayo. Acompanha American Fries. Promoção 50%: R$ 11,95
na terça e quarta-feira, no jantar. Av. Presidente Epitácio Pessoa,
464, Centro. Telefone: 3371-2110

SER Marisol Restaurante - Medalhão de Mignon à Felipa
Medalhão de mignon com sinfonia de cogumelos e aspargos no

vapor. Promoção 50%: R$ 22,45 na terça e sexta-feira, no almoço.
Rua Adélia Fischer, 70, Baependi. Telefone: 3376-4668

Arriba! Mexican Bar - Nachos Arriba!
Tortillas crocantes de milho cobertas com delicioso molho chilli
mexicano e gratinadas com queijo e cheddar cremoso. Promoção
50%: R$ 16,95 na terça e quarta-feira, no jantar. Rua Presidente

Epitácio Pessoa, 383, Centro. Telefone: 3371-11()0

Mr BeefSteakhouse - Escondidinho de Costela
Prato servido com purê de aipim e costela bovina desfiada,
acompanha arroz e salada verde como guarnição. Promoção
50%: R$ 19,50 na quarta-feira, no jantar; sábado, no almoço. Av.

Presidente Epitácio Pessoa, 820, Centro. Telefone: 3275-2230

Arweg Restaurante - Surpresa de Salmão no Pacote

Salmão no pacote com Juliana de legumes. Promoção 50%: 26 na

quarta-feira e sábado, no almoço. Av. Prefeito Waldemar Grubba,
2633, Villa Lalau. Telefone: 3371-2132

Água Doee Cachaçaria - Frango dos Deuses

Frango grelhado na chapa cortado em pedaços médios com um

delicioso creme branco ao toque de mostarda e temperos. Servido
com arroz branco e batata frita. Promoção 50%: R$ 21,45 na

segunda, terça e quinta-feira, no jantar. Rua Presidente Epitácio
Pessoa, 1138, Centro. Telefone: 3371-8942 / 3370-2023
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no CIITSO de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica ê daniell.cinema@grnail.com

Daniel Medeiros

Homem de Ferro 3
Oroteirista e diretor Shane Black

(autor do roteiro de Máquina
Mortífera) foi um dos grandes
responsáveis pela guinada na carreira
dê Robert Downey Jr, quando o chamou

para protagonizar a comédia "Beijos
e Tiros". Já a franquia "Homem de
Ferro" foi a grande responsável pelo
estabelecimento de Downey Jr. como

um astro de primeiro escalão - tornando
o ator um dos mais bem pagos da
atualidade. Sendo assim, a reunião da

dupla no terceiro capítulo da saga de
Tony Stark tinha tudo para dar certo.

Mas o resultado, apesar de positivo, não

chega a ser o esperado.
O roteiro, escrito pelo próprio cineasta
ao lado de Drew Pearce (criador da
ótima série britânica "No Heroics"),
acompanha Stark após os eventos

mostrados em Os Vingadores. O herói

agora sofre as consequências psicológicas
do seu encontro com aliens e deuses.
Dando-se conta da sua imponência em

relação a tais forças, Stark se esconde
em sua oficina, construindo armaduras
cada vez mais poderosas e avançadas. O

avanço tecnológico também é visto no

desenvolvimento da tecnologia extremis,
combinação dos estudos de Maya
Hansen (Rebecca Hall) e Aldrich Killian

(Guy Pearce), que visa desenvolver o ser

humano a tal ponto que ele seja capaz de
se curar sozinho.

ADOTE Mindú procura uma família muito amorosa.

Já venceu o abandono, a fome, a desnutrição e até
a cinomose, mas foi cuidado pela Ajapra. É dócil,
carinhoso e, apesar do seu tamanho pequenino,
é excelente guardião. Convive muito bem com

outros animais. Só não gosta de crianças pequenas.
Porte pequeno, castrado, vacinado e vermifugado.
Contato: Maria - 3376-6400

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

estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e do
Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

Buscando criar um clima melancólico,
Homem de Ferro 3 acaba assumindo um

tom mais pesado, o que automaticamente
tira da zona de conforto o personagem
e também o diretor. A experiência de
Black se resume a comédias de ação de

pouca profundidade, e não a abordagens
intimistas de seus personagens. Isso
não significa que o filme não tenha
elementos cômicos na sua narrativa.
Ele tem. Só que tais elementos acabam
não funcionando tão bem em meio a

essa abordagem mais "séria".

Porém, o roteiro merece destaque pela
maneira como desenvolve o personagem
do MandarimIben Kingsley).
Procurando não entregar nenhuma
surpresa, vale mencionar apenas que
é uma decisão corajosa e bastante
condizente com o tema apresentado.
Entretanto, o mesmo não pode ser dito
dos ataques de pânico do protagonista,
que são logo descartados da narrativa

sem maiores explicações.
A direção de Black se mostra bastante
limitada devido ao roteiro falho em

que se baseia. Sobra pouco espaço
para o diretor mostrar a que veio. Vale

apontar que no quesito da ação ele
não decepciona. Adotando um clima

grandioso, com sequências muito bem
elaboradas - em especial no clímax e a

cena em que Tony luta contra diversas

pessoas usando somente a armadura na

mão e no pé -, o diretor ainda consegue
manter a franquia Homem de Ferro com

certo (pouco) nível de qualidade visual.
Pode não ser o ideal, mas também não é

nenhum desastre.

Direção: Shane
Black. Elenco:
RobertDowney Jr.,
Guy Pearce, Ben

Kingsley

ME LEVA Esse lindo menino gosta de brincar, correr e dar carinho. Sofreu
muito vivendo amarrado e comendo apenas restos de comida jogados ao chão.

Agora, espera uma família que o ame de verdade. Se dá bem com outros cães e

gatos. Porte médio, um ano de idade, castrado, vacinado e vermifugado. Ligue na

Clínica Amizade 3371-2340 ou 3275-1887

Banhà& Tosa
4732751887
danibreéhf@ibest.com.br
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Ademir Hansen
Adriane Lourenço
Alcindo Hermann
Ana Carolina Knol Bonetti
André Lenke -

Asta Konell
Carla A. C. da Silva
Cirlei Bramorski
Dalva Regina Pereira
Edite Arico

Erenilda Defrein
Evandro Adrielli
Fernado L Garcia
Fernando Luís Garcia
Gabriel F. Ropelato
Heloísa Rech
Irma J, E, Bassani
Ivone B, Vieira
.Janaína Duwe
João Maria Ribeiro

Jorge Ervino Poerner
Luan G, Lindner
Márcio I. Vieira
Maria das Graças S, Janunze
Maria de Fátima de Oliveira Brígido
Marilene Aparecida Oliveira
Marlon Rodrigo Borchardt
Martin Guizoni
Orlàndo Ribeiro
Pâmela Cristine Correia Rosa
Paula F. D, Moretti
Pedro S, Viero
Roberto Jaison Grabowski
Rosane Lange
Rosane Wopsch
Rudimar Bruck .:

Sabrina L Odorcik
Sandra Ap. Torinelli
Wilhelm G, Borowicz

14/5
Adenor Hanemann
Adriana de Carvalho

.

Allàn ç. Fontanivé c<

Ana Paula Horburg -",
-

Andersen A. Braun.'
André de Souza

Ângela Besen,
MA, Xavier, .'

Belmira p, Moraes ..

Brain Gustavo Natalí

Bryan G. Natalí
Claiton Amadigi
Claudir Dili

Cristopher C. da Costa Mülíer Rosa
Daniel Andreas Port

Dayan Roberto de Souza
Edes da C, Ricardo
Eduardo Ehnke
Hainz Gaedke
Hedlinn Homann
Heinz Gaedtke
Isabel Eccel
Itacir José Knechtel
Ivo Hass
Janete Schiochet

Jaqueline Schimtz
João Mareio Nunes
Juliana da Fonseca
Kaetlin C, Eveh

Kaylane da C. Pereira
Kleison Antunes de Andrade
Laura p, Rosnack
Lavinia L Kuester
Lucas A. Ruysam
Lucas Salomão
Lucas Tiago Da Costa
Luzia KitzbeQ_er
Márcia D. Gabardo
Marcos A, Wintricke
Marcos Bruns
Maristela Shruschka
Nereomar J, Martins
Orlando Gebauer
OsnirGlatz
Patrícia Gesânia Froehlich Leal
Samanta Patrícia Doring Sievert

Solange Gadotti

..
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Michele Camacho

Maio, mês de casamentos e

formaturas. Com que roupa ir?
Conversando esses dias com o especialista Douglas sobre dicas de vestidos

para ir a casamentos e formaturas, decidimos fazer uni post super especial,
com adaptações dos vestidos usados na última premiação do Oscar, para o

estilo de vocês. Super bacana girls!

Se v�êfaz a linha
MariâMenounos

Abuse da cor. E se você escolhe somente

uma cor, só precisa de uma escova capa
da Nova (a Cris do illumine arrasa), um

make saudável e pronto: fica D.E.U.SA.

.
O modelo sereia só deve ser evitado pelas

meninas que têm o quadril maior que a

dimensão dos ombros, mas veste bem
todas as gerações! Mas cuidado nessa

brincadeira de usar colar com vestido
tomara que caia, você pode' acertar, como

foi no caso da Maria, ou errar! Então,
por segurança, escolha um belo par de

maxibrincos e um bracelete.

Se vocêfaz a linhaAdele
Como não falar de Adele? Sempre
acertando nas suas escolhas! Ela está

sempre na tendência (quem disse que
mulheres cheias de curvas não podem
usar o que está em alta?), mas com

seu estilo único e forte em primeiro
lugar! Reparem nas mangas na altura
do cotovelo, esconde o bracinho, e

ainda assim, é leve e fresco por causa

da transparência. A cintura, abaixo do

seio, faz com que o corpo fique com

umasuave silhueta de ampulheta. As

escolhas certas foram na cor, Black Is

New Black, e também no bordado. O
-

tecido fluido com a renda, se tornou

pesado e estruturado e, assim, diminui
o volume! Dicarprefira o cabelo mais

preso quando o vestido é muito fechado.
Acredito que o rosto ganha mais

destaque, mas gosto não se discute, ok?

OCPll
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FOTOS REPRODUÇÃO

Se vocêftJz a linha
AlessandraAmbr6sio
Para você que é uma mulher sexy, e que gosta
de estar em primeiro plano, mesmo sendo uma

convidada, é a sua escolha. Alessandra estava linda

no papel de convidada coadjuvante, escolheu um

modelo que favorece as pernas e o colo. Para quem
não tem tanta altura como ela, deve usar o sapato
nude, o cabelo alto, e abusar dessa ideia do decote

'. frente 'única. Ele alonga a silhueta e não pede nada
além de pequenos brincos.

Se vocêfaz a linha
JaneFonda

Primeiramente antes de tudo, palmas pra ela girls! Foi
lá e mostrou que loiras podem sim usar amarelo, é só
escolher bem o tom, e ficar linda! O decote em "V' da

mais altura quando combinado com as ombreiras. Além

disso, o ponto focal do vestido, abaixo do seio, fez com

que suas pernas ganhassem uma dimensão perfeita para

alongar a silhueta! E veja, elegância, beleza, e bom senso

não têm absolutamente nada a ver com idade!

Se vocêfaz a linhaAnneHathaway
Abusando da sobriedade, Anne manteve-se elegante mi

escolha da cor rosa nude e no vestido absolutamente clean.
Esse modelo é para quem está com o corpo super em dia

com a balança, e que tenha seios pequenos. Reparem
no decote das costas, o vestido não oferece nenhuma

sustenção aos seios. Sendo assim girls, cuidado! Agora
o foco de style vai para o decote próximo ao pescoço,

combinando com o colar de cascata invertida.

Gente, aproveitar o espaço para dizer que estou em uma super viagem de férias (e trabalho), com o bofe. Então.'preparem-se para a coluna da próxima semana. Ela vem cheia de dicas fashionistas, direto da 'Escandinávia, viu?!
,
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Pensando bem
"Cada escolha é uma forma de semente que lançamos

sobre o canteiro que somos. Um dia, tudo o que agora, si

lenciosamente, plantamos, ou deixamos plantar em nós,
será plantação que poderá ser vista de longe."

Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

terça-feira, dia 14 de maio. Já es

tamos na metade do mês. O tem

po está voando baixo. Logo, logo
é Dia dos Namorados, férias de
aula, Stammtisch, Feijoada do

Moa, Natal... Enquanto isso,
vamos conferir mais uma colu

na, que está recheada de coisas
boas. Antes, uma frase para você

,refletir: "Um homem não está

justamente em forma até que
esteja feliz, saudável e próspero;
e felicidade, saúde e prosperida
de são o resultado de um ajuste
harmonioso do interior com o

exterior do homem e do ambien
te que o cerca", de James Alfred

,VanAllen.

:;r;';a ,
,

'

(j'{JjfaQYR::IIllet!3 ���t'k�
3370-3242

Inverno
A Upper Man quer deixar ó

seu inverno muito mais bonito,
',com marcas famosas e cheias
de Glamour. CorralAproveite o

friozinho que está apenas come
çando e se jogue! A estação mais
fria do ano está perdendo a ti
midez e, cada vez mais, fazendo

,

aparições duradouras e fortes,
diga-se de passagem. É o outo

no que já chegou e o inverno que
vem dobrando a esquina!

I

MUMDO DOS BRINQUEDOS

41JJ1NS78

FOTOS MAURICIO HERMANN
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D�ASlDMMÃa
Fabiola e Gabriel
Maurissens escolheram
a Confeitaria Bela
Catarina para o almoço
do Dia das Mães

Babado novo

Pelo meu fio vermelho; fi

quei sabendo que o meu ámi
go, Claudio Correia, filho do

presidente da Dipil, estaria de
namorico novo. Dizem que o

novo par romântico, a quem o

'bon vivant' jura-amor eterno,' ,

é a bonita publicitária, Sandra

Pokrywiecki,

Rua Reinaldo Rau, 696 - Centro. Jaraguá do Sul - SC

..... $\'*

Balada automotiva
No próximo dia 25 de maio, com a participa

ção do DJ César - considerado o melhor do Brasil
no segmento - e mais a participação da MC Elaine

"Poderosa", do Rio de Janeiro, ocorrena Socieda- '

de Diana, em Guaramirim, ala balada Automoti
va Noturna. Agendem!

Peguntar não ofende'
Aquelas tendas na Henrique Piazera são despa-

cho do que serárSorryl
-

'

Essa eu compartilho'
Um morador de rua é condenado à prisão do

mi�iliar por furto em São Paulo. Como diria um

amigo: Mas bah, como assim? "Nelson Renato da
Luz foi preso duas vezes por furtar placas. de me

trô. O Tribunal de Justiça Paulista diz que proces-,
so não informava que ele era sem-teto".

'A�A O
Prefeito Dieter
Janssên e a esposa
Zélia Breithaupt
foram prestigiar o

concerto de gala que
marcou os 10 'anos

do Centro Cultural

"
Vivemos com o que

recebemos, mas marcamos

a vida com o que damos.

I!d!Iwl�Wi(1) eh!llfmU�
IEF _r �n"r7irzTI=\r os 7

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Má, da Perfil Modas, agita
hoje com amigas espaço entre

as mulheres bacanas, na

6ª Festa do Champagne,
- na Epic. De nada!

.. .. .,

As gatas, Graciela Tasso.
Fernandes, Bruna Bruch,

Michelly Souza, entre
.

outras, arrasando corações
por onde passam.

'

.. ., .

A galera bacana escola de
idiomas Rockfeller Language

Center também sinalizou

positivo e estará presente na
•

6ª Festa do Champagne.
DESTAQUE Um dos casais mais

queridos de Jaraguá, Vara e

Fernando Springmann, no concerto

de gala da Scar, última sexta-feira

DonaLana
A Churrascaria Pavanello ésempre uma grande pedida para reunir

a família e comemorar momentos agradáveis. Afinal, além da deliciosa

e conhecida gastronomia - comandada pela dona Lana -,ótima locali

zação e ambiente familiar, conta ainda com um excelente atendimento,
sempre sob os olhares atentos do caps, Toni Pavanello. Vale à pena!

Medicina
Por e-mail, um empresário

criticando as medidas do governo .

Dilma: "Moa, de um lado o gover- .

no importa médicos 'de Cuba. De

outro lado, governo coloca todas
'as dificüldades para abrir novos

cursos de medicina, que o diga a

'FeIj"'. COJ7l diria Renato Russo:

"Que País é esse"? .

�
\�
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TE CONTEI
Amanhã, mais conhecido

como quarta-feira, vai rolar,
na Epic Concept Club, a 6a

Festa do Champagne. Noite

memorável em que 300 mu

lheres de Jaraguá do Sul e re

gião celebram a vida. Tudo re

gado a muito astral, energias
positivas, comidas e música de

primeira, além de uma gostosa
Lírica, espumante de alta li

nhagem da Vin:ícola Hermann.

Que tal?

.. Vêm novidades por aí. Deixa que o Adrianinho Junkes .

te conta! As noites da urbe sorriso terão mais sabor de

fama! Aguardem.

.. O empresário Marcos Scheuer desfila,
merecidamente, num reluzente 07, da alemã Audi.

,. Ouem manda notícias de Las Vegas é o empresário
Igue Joesting. Em clima de férias total, o very chic

amigo aterriza em nossa terrina do final do mês. Vai ter

festa de boas vidas, podem apostar!

.. Alexandre Hintz apaga velinhas hoje lá pelos lados

da Bahia. Dia 19 de maio aterrissa aqui na urbe. Vem

abraçar a mãe, Anita, que completa 71 aninhas.Na área
,

._-,6'

Chico Taranto passa super
bem depois de uns dias atribula
dos com a sua saúde. Companhei
ro de todos e querido por cente

nas, o boa praça está feliz da vida.
E os amigos? Nem se fala de tanta

felicidade pela sua recuperação.
Vamos, Chico, 2013 tem trabalho

pracaramba! Né, Macarrão? .

.. No fim de semana foi a vez de um ex-jogador muito

querido dos jaraquaenses pôr um ponto final no casamento.

<I> Uma ótima terça-feira a todos e cuidado: você está
sendo filmado.

'" Com essa, fui!

: I
)

Jaraguá do Sul é gigante. Gigante pela própria natureza: gigante pela força do trabalho,

. gigante pela constante inovação. Uma cidade que avança com entusiasmo.

, Daqui saem ideias e produtos que conquistam o mundo.

Jaraguá do Sul dá boas-vindas aos grandes eventos.

(47) 3370-7348
j ar a ç u a d o s u Ls c .u o v.b r

�ua Ângela Rubini, 62 - Barra do Rio Cerro
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Tirinhas
PREVISAO DO TEMPO

Cinema
Programação de 1·0 a 16/5

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1 <'

• Homem de Ferro 3 - Ação - Legendado - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30

ARCOPLEX2
I

• Somos Tão Jovens - Drama - Nacional - 14 anos - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
ARCOPLEX3
• O Último Éxorcismo - 2 - Terror - Legendado - 14 anos - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20

JOINV.ILLE
• GNÇ GARTEN
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:50, 16:30, 19:10, 21 :50 - LEG - Ação
• A Morte do Demônio - 13:40, 15:40, 20:00, 22:10 - LEG - Terror
• Em Transe - 17:40 - LEG - Drama

• Homem de Ferro 3 -13:20, 16:00, 18:40, 21 :20 - DUB - Ação
• Uma Ladra Sem Limites - 14:10, 16:40, 19:00, -21 :30 - LEG- Comédia
• Somos Tão Jovens - 14:30, 17:00, 19:30, 22:.00 - NAC - Drama
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10, 18:50, 21 :40 - DUB - Ação
• GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:50,21 :30 - LEG - Ação
• O Último Exorcismo - Parte 2 - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:00 - LEG - Terror
• Homem de Ferro 3 - 13:50, 19:10 - LEG - Ação
• Somos Tão Jovens - 16:30, 21 :45 - NAC - Drama

Sudoku

.

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

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura em

declínio quinta,
com geada sexta
Tempo instável com predomínio
de nebulosidade e chuva na

maioria das regiões, forte em

alguns momentos, principalmente
no Oeste. Entre a tarde e noite há
chance de aberturas no Estado.

Temperatura estável.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
,&

AMANHÃ
MíN: 19°e
MÁX: 27°e

Ensolarado

�
�.
19°e'

127°C

Parcialmente
Nublado

r
'\.J

� 4�
Instável

QUINTA
MíN: 16°e
MÁX: 23°e

.

�
Nublado

�
SEXTA
MíN: 13°e
MÁX: 19°e

•
Chuvoso

•
Trovoada

LUAS

• MINGUANTE 2 e 31/5

• NOVA 9/5

• CRESCENTE 18/5

• CHEIA 25/5

HORIZONTAIS
1. Exemplar de uma obra de arte que não é a ori-

�n�
.

2. Cada um dos arcos ósseos que formam a caixa
torácica

'

3. Conseguir o que se deseja / Que não possui
4. Dividir ao meio / Moeda divisionária inglesa
5. Répteis escamados que se arrastam
6. Pronome possessivo feminino / Relativo ao cam

po
7. Caminhar para cá / As iniciais da atriz Beth
8. Homossexual f O general e estadista venezuela-

no Bolívar (1783-1830)
9. Convento
10. Princípio de Vida no homem I No lupar em-que
11. A voz de muitos gatos / O início de ...novembro
12. Um dos maiores complexos do Brasil para rea

lização de eventos, localizado na cidade de São
Paulo 10

13� Remediável.

VERTICAIS 12
1. (Pop.) Correlativo de bebes / Forma um tapete

verde 13

2. (Fr,) Penhciar / Uma fruta. usada para se fazer
vinho / O cantor e compositor Ivan, de "Novo

Tempo"
3. Pau cravado verticalmente no chão / Marca japo

nesa de motores e veículos
4. Elemento de composição: asa j O violonista e

compositor Powell (1937-2000)
5. Uma limitação para o analfabeto / Vento de for- .

ça moderada / Empregada doméstica que cuida
das crianças

6. Instituto de Letras / Coceira / Bolsa de Valores
7. Abrir e pontear casas para os botões do vestuá

rio / A namorada do Mickey
8. Lavado com sabão e água
9. 901, em algarismos romanos I As letras entre o

K e o 0/ Borracha sintética usada para a con

fecção de brinquedos, brindes etc.

2

3

4

5

6

7

9

ii

2345678 9
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Novelas

• FLOR DO CARIBE - GLOBO· 18H
Amaralina conta para Duque que fundou o fã-clube de

Cristal. Dom Rafael vai ao confessionário, mas o padre lhe

avisa que só conseguirá o perdão de Deus se antes for per
doado pelas pessoas a quem fez mal. Lindaura convencê

Samuel a não denunciar Dionísio. Dom Rafael resolve pagar
o que deve a Duque pela antiga sociedade dos dois. Amara

lina mostra a foto de seu avô para Amparo, que não percebe
que se trata de Duque quando jovem. Samuel confirma para
Cassiano que a pedra do cincerro de Ariana é a turmalina da

Paraíba. Cassiano devolve o cincerr.o de Ariana e combina

com Candinho uma ida até o local onde a pedra foi encontra

da. Alberto tenta fazer a cabeça de Samuca contra Cassiano.

Cristal liga para Cassiano, e Ester sente ciúmes.

• SANGUE BOM· GLOBO· 19H
Verônica discute com Natan. Maurício questiona Amora so

bre Bento. Perácio fala para Rosemere que assumirá a patemi
dade de Rlipinho após o exame de DNA. Natan comunica sua

.

separação de Verônica a Maurício. Charlene não deixa Bento falar

com Wilson. Fabinho leva um fora de Snvia. Damáris fica furiosa

ao ver Brunetty no Kim Park. Vitinho tem um surto depois de falar

com Tina. Edu, Cléo e Karol interrogam Júlia sobre seu suposto
namorado. Xande descobre que Rlipinho quer ser ator de nus

cal. Charlene enfrenta Wilson. Damáris briga com Brunetty e Sueli

Pedrosa grava toda a confusão. Vinnyfica com vergonha dos pais.
Malu se declara para Maurício e o beÜa.

• SALVE JORGE· GLOBO· 21H
Russo mente para Wanda. Vanúbia é mandada de vol

ta ao Brasil. Mustafá diz a Pescoço que conseguirá um em

prego para ele. Um homem suspeito vai até o bar de Diva e

coloca sonífero no suco de Lucimar e Neuma. Mustafá avisa

a Delzuite que Aisha ficará com ela por um tempo. Lurdinha

leva Aisha para o baile. Jéssica é sequestrada. Morena tor

ce para que Theo vença sua prova. Lívia descobre que Theo

Essa história de Wilson (Marco Ricca) inventar que é
amante de Brunetty (Ellen Rocche) para despistar Damáris

(Marisa Orth) só poderia acabar em babado. Como forma de

agradecimento pela mentira, o empresário convidou a Mulher

Mangaba e o pomar inteiro para se esbaldarem e dançarem

funk no Kim Park. Mas é claro que Damáris não iria deixar
isso passar em branco. A louca arma urn barraco daqueles com

a loira e suas colegas mulheres-fruta. "Mal roubou meu marido
e já quer tomar conta do parque? Pois eu vou te mandar pro
lixão de onde você nunca devia ter saído", berra Damáris.

Sangue Bom

Mulheres-fruta saem no tapa com Damáris, em pleno Kim Park

mudou de hotel. Carlos conta para Antônia que ela perdeu a

guarda de Raissa. Isaurinha não consegue contar para Leo

nor que Celso é filho de Gustavo. Barros questiona Pescoço
sobre uma ligação feita de seu telefone para lfvia.Mustatá
volta para a Turquia com Zoe e Fatma. Celso diz a Isaurinha

que reivindicará a paternidade de Gustavo. Haroldo lamenta

ter se aproximado de Rosângela. Drica anuncia para Stenio

que esta grávida. Lucimar se desespera ao saber que Jéssica

sumiu. Érica conta para Áurea que Theo e Morena têm uma

filha, e que ela foi sequestrada. Haroldo atropela Érica. Lívia

manda seus capangas levarem Jéssica para a Turquia.

• CARROSSEL - SBT . 20H30
Ao deitar em sua cama, Cirilo encontra uma caixa, que

contém um par de luvas de Maria Joaquina. Não bastasse,
tem um bilhete da patricinha que deixa o garoto radiante.

Margarida afirma a Daniel que Paulo mereceu ser expulso
da Patrulha Salvadora. Cirilo conta aos colegas que ganhou
o melhor presente de sua vida. Helena chama Paulo para
uma conversa. A brincadeira o questiona sobre a brincadeira

de mau gosto que ele fez com Margarida. Helena quer que
Paulo devolva o dinheiro a Margarida no dia seguinte. Paulo·e

Koki são rejeitados pelos alunos do terceiro ano. Graça e Su
zana discutem na frente de Olívia. Firmino chega à diretoria e

diza Olívia que está ouvindo um' leão rugir no pátio da escola.

Jaime conta a Helena o que Paulo e Koki fizeram a Cirilo.

• BALACOBACO - RECORD
Abigail dispersa os seguranças e deixa Norberto se apro

ximar de Teresa. O vilão se afasta com a menina e alega que

precisa de um tempo a sós com ela. Dóris flerta com Violeta/
Vitor durante o programa e as gêmeas Paranhos marcam um

encontro com editor na Stromboli. Josefina enfrenta Cremilda e

Osório tenta impedir que as duas briguem. Gabriela imprime a

fotomontagem de Celina beijando Vicente e envia para Mirela.

Abigail fica tensa ao ver os seguranças se aproximando e leva
Teresa de volta. Vitória se desculpa com Taís e confessa que Fa

biana tem agido de forma estranha. Eduardo reclama da sogra
com Álvaro. Os seguranças retornam e Isabel fica furiosa ao sa

ber que Abigail afastou os rapazes de Teresa.

* O resumo dos capítUlOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Sasha quer morar nos

Estados Unidos
Sasha Meneghel, filha de Xuxa, tem planos

de morar e fazer faculdade nos Estados Unidos.
A menina, que está com 14 anos, disse que al

meja estudar arquitetura na Universidade de

Harvard, urna das mais Ínlportantes do mundo,
que fica na cidade de Boston, em Massachus
sets. Ela já teria avisado à mãe que quer cursar,

inclusive, o ensino médio nos Estados Unidos,
e Xuxa teria dito a amigos que se Sacha for mes

mo para o exterior, ela acompanhará a filha.

Apósc��a,Débora
Duarte recebe alta

Débora Duarte precisou passar por uma

cirurgia de emergência, na manhã de domin

go (12), para retirada de pedra nos rins. Ela foi

hospitalizada na madrugada de sábado sen

tindo fortes dores e após exames foi diagnos
ticado que Débora tinha urn cálculo renal de

9mm que obstruía o ureter esquerdo e passou

por um procedimento cirúrgico. De acordo
com boletim médico divulgado pela unidade
de saúde, tudo correu muito .bem e a atriz re

cebeu alta na noite de domingo.

A vida é uma viagem que deve serfeita com

leveza.Não levejunto suas invejas, seu ciúme,
seu ódio, seus egoísmos eseus medos. Glenn Clark

I

j
)

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

O dia revela uma predisposi
ção para aceitar o desafio das mu

danças mais radicais. Tenha cui

dado, porém, com a sua rebeldia.

Profissionalinente, não deixe que
o comodismo atrapalhe o seu cres

cimento. 'Boa noite para se aproxi
mar de quem ama. Cor: creme.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

O seu trabalho será devida
mente valorizado! Não perca a

chance de fazer seu pé-de-meia ou

um investimento seguro. Não con

vém ficar na dependência dos ou

tros para chegar aonde quer. Con

flitos de interesses podem abalar a

relação com seu par. Cor: bege.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Trabalhar em equipe será a sua

melhor opção nesta terça. Apro
veite o momento para trocar ideias

com quem comunga dos mesmos

objetivos.. Alguns contratempos
não estão descartados, mas con

quistará seus objetivos. A dois,
mostre sua ousadia! Cor: cinza.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Bom dia para atrair a confian

ça das.pessoas, graças à sua com

petência e profissionalismo. Mas

não tente abraçar o mundo com

as mãos. Você estarábastante con

vincente hoje. Bom período para
iniciaruma nova relação ou conso

lidar um compromisso. Cor: roxo.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Nada vai cair do céu, mas em

compensação tudo o que conse

guir neste dia, será fruto do seu

trabalho e dedicação pessoal. Me

dite sobre as coisas que dá valor
e veja se há correções a fazer. No

campo afetivo, é tempo de agir
com discrição. Cor: vermelho.

Sagitário
22/11 a 21/12 -Fogo

É um dia em que terá maior
necessidade de silêncio, reflexão e

recollrimento. Não convém abusar
da sorte nem agir de forma intem
pestiva. Medite sobre sua vida e

mude seu comportamento. Ex
celente astral para aprofundar os

vínculos de afeto. Cor: bege.

Câncer
21/6a 21/7-Água

Bom dia para conciliar tarefas
e os compromissos de rotina com

o prazer, a criatividade e a vontade
de fazer bem-feito. Mas cuidado
com a sua rebeldia. Um espírito
competitivo pode atiçar o setor

profissional. A paixão vai tempe
rar o romance. Cor: creme.

, Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Você estará captando melhor
o desejo dos outros e isso torna o

momento muito propício para fe
charum contrato, lidarcom papéis e

documentos. Problemas em família
não estão descartados. No roman

ce, tudo estará de acordo com o

que sempre quis. Cor: azul-claro.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

.

Este dia pode ser muito produ
tivo para quem trabalha em casa

ou cuida dos negócios da família.

Sua energia vital anda em baixa,
por isso, não se descuide da saú
de. Mantenha a discrição sobre
o amor e poderá ter êxito numa

nova investida. Cor: bege.

Aquário
2111 a 18/2-Ar

O setor profissional ganha
uma nova alavancada hoje. Não
tenha medo de assumir novas res

ponsabilidades! Tente controlar
sua ansiedade, do contrário você

pode ter problemas para se con

centrar. Na área afetiva, o clima é
de forte erotismo. Cor: azul-claro.

1
I

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Você está vivendo um dia ex

cepcionalmente favorável para
fazer contato com pessoas que es

tão distantes. Cuidado com gastos
desnecessários. No campo das re

lações, os laços ganham profundi
dade e as demonstrações de afeto
serão bem-recebidas. Cor: preto.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

O momento favorece a integra
ção com as pessoas que tenham

objetivos em comum: some for

ças! Convém selecionar melhor as

suas amizades. Uma nova paixão
pode entrar em cena agora. É o

momento certo de iniciar um novo

relacionamento afetivo. Cor: cinza.

IJ
I
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Processo de

Naturalização
o processo de naturalização era matéria jor

nalística de destaque em maio de 1938. Naquele
ano havia sido publicado Q decreto do Presidente

Vargas que regulamentava os direitos do cida

dão, a aquisição e perda da nacionalidade e os di
reitos atribuídos aos naturalizados. O decreto foi

divulgado na íntegra, esclarecia ainda as ativida
des que poderiam ser exercidas por estrangeiros
fixados no país, proibindo atividades políticas e

sociais, tais como criação de entidades, organiza
ção de sociedades, entre outros.

.

O contato com as autoridades húngaras
acontecia nas primeiras décadas após a imigra
ção para Jaraguá. Ferenc Fischer mantinha fre

quente correspondência com aquelaspessoas. O
Cônsul Húngaro no Brasil, Lajos Boglar, esteve

em Jaraguá do Sul em 1940, onde, em compa
nhia de Francisco Fischer, visítoúo Prefeito Mu

nicipal, Leônidas Cabral Herbster, e depois visi
taram a região de Garibaldi, localidade onde se

fixaram os imigrantes húngaros.
Em 29 de junho de 1941, Jaraguá recebeu a

visita do Ministro Miklós (Nicolau) de Horthy
Jr., que veio acompanhado do cônsul húngaro
residente em São Paulo, Sr. Lajos Boglar. Na

quela ocasião as autoridades estiveram na Co
munidade Santíssima Trindade, onde o sr. João

Ayroso deu as boas vindas em nome dos descen
dentes de húngaros residentes na localidade.

oce a
Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para �contato@beatrizsasse.com.br.

"Há exatamente um ano um

anjo entrou em nossas vidas, o

maior presente que Deus nos

deu. Feliz aniversário príncipe
Brunno Henrique. �apai Jone e

mamãe Joice amam você!"

Anete Kloth (residente
empresidente Getúlio) ganhou a

bicicleta do sorteio da rifa Ação
entre Amigos. Ela foi realizada

em prol do tratamento de
Inês O. Petris, que tratou uma

meningite bacteriana. Família
Petris agradece a todos.

A Turma da Alegria se reuniu novamente, neste fim de semana, na casa do
Dirceu para deliciar um aipim com galinha caipira. Todos sairam fartos!

Jukar Acessórios participou do 49 Festival Esportivo, realizado pelo
S.indicato do Comércio, e foi campeão do futebol suíço. O proprietário

Juarez da Silva Nunes parabeniza os jogadores pela premiação

Kauã Dacol

completou 3
aninhos dia
13. Ao lado da

prima Laura

Mendonça ele
é a alegria da
vó Marcia e da
bisa Teresia .

Mendonça. Elas

desejam ao

Kauã muitos
anos de vida
e muito amor.

Amamos eles!

O laçador Udi Koch e a égua Achata, do amigo
Luciano Wagner, na primeira etapa do Campeonato

Municipal de Laço de Guaramlrlm. Eles fazem

parte do CTG Estampa Gaúcha

.

Hoje é aniversário de Luzia Kitzberger. "Que Deus
abençoe sempre nossa querida mãe, avó, esposa

e amiga. A amamos muito!" São os votos de
.

felicidades do esposo, filhos, genros, nora e netos

Jean Kruger e Fabiani Shorck comemoram um ano de
namoro dia 13. Toda a equipe Josi Hair Design deseja

felicidade e que esse amor dure para sempre

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COLÉGIO MARISTA SÃo tuís

CONTRATA PARA ATUAR EM JARAGuÁ DO SUL

ASSISTENTE PSICOPEDAGÓGICA

Prestar apoio à Coordenação Psiooped'agógica no processo de Gestão IEdl!JcaOlilll'l<!ll dkI5 e:dwanr.clbs '"

fim de garantir eficácia 00 processo effiflllO-al1llrelltd'iizagemrn..

� Salário compatível com a função;
� Jornada de 44 horas semanais;
� Vale Transporte;
'" Plano de Cargos e Salários;
� Plano Odontológico;
� Plano de Saúde;
'" Convênio Farmácia;
'" Previdência Privada;
'" Triênio.

Necessária graduação em Pedagogia. Desejável põs-gradua� lato_na ÃI!eiIIE�_

área afim (Psicopedagogia, Oriemação Educacional, Psimfagia EsoJIarJ- ElIperiênõai na �
educaàona.

Interessados (as) enviar curli'Ícu!o até o dt'il 2OJn5/20031PG1Tai �@Il1IIQItiil1lal.Jllttg..l!lIr_ljp jp:a'Iial ((411))
nn...m13 -1faharoom IM!aiwaolTai IFlri�1!I1IIll..

II Brad� LEILÃO PRESENCIAL E ON·LlNE DE SOBRADO· JARAGUÁ DO SUL/SC ZU�E�.,�AN
Local do Leilão: Av. Angélica, 1.996 - 3° andar - cj. 308 (Auditório) - Higienópolis - São Paulo/SP Alienação Fiduciária

'QQ1@'1nl)':nwtiWmf@[i' Valor mínimo: RS1.042,043,001 fj§!@I,IijJl®N€"f!Mnl Valor mínimo: RS 357,404,00 I
Edital de Leilão Presencial e "Dn-tine" - Fabio Zukerman, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob n� 719, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel

abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. localização do imóvel: Jaraguá do sul-se. Czermiewicl. Rua 89-Richart

Piske, 199. Sobrado. Áreas totais aprox. terr. 348m2 e constr. 257m2• Matr. 8.419- RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes
da ampliação/demolição e divergência de área construída que vier a ser apurada "in loco", com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por con� do

comprador. Venda em caráter "Ad-Corpus" e no estado em que se encontra. Ocupada. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES PRESENCIAL E "ON-UNE":
Escritório do Leiloeiro, situado na Av, Angélica n2 1.996, 3º andar - Conjunto 308 (AuditóriO), Higienópolis, em São Paulo/SP. 12 leilão: 16/05/2013, às

llh30. Valor mínimo para venda: RS 1.042,.043,00 (um milhão, quarenta e dois mil e quarenta e três reais). 2º Leilão: 27/05/2013, às 11h30 (caso não

seja arrematado no 19 leilão). Valor mínimo para venda: R$ 357.404,00 (trezentos e cinquentâ e sete mil, quatrocentos e quatro reais). Condição de

Pagamento: 1) À VISTA, mais comissão de 5% ao leiloeiro. PARTICIPAÇÃO "ONlINE": O interessado deverá efetuar ° cadastramento prévio perante o

leiloeiro, com 1 hora de entecedêncta ao evento. Informações: (11) 218�OO,ou e-mail: contato@zukerman.com.br

Os interessados devem consultar o edital completo disponivel nos sites: www.zukerman.com.br / www.bradesco.com.br/imoveis

� Tabelionato Griesbach

� Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SAN'D\ CATARINA

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

EDITAL DE INITMAÇÃO DE PRarESTO
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 direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do

prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESfO:

Apontamento: 246OBO/2013 Sacado: AFONSO PABST NEro Endereço: RUA
AFONSO NAGEI, WfE67 - CHICO DE PAUlD - IARAGUA DO SUL·se - CEP:
89254-768 Cedente: DECORPISOS COM MAT CONST cr EP Sacador. - Espé
cie: DMI- N"TItulo: 1007108010 - Motivo: faltade pagamento Valor. R$I.586,5O
- Data para pagamento: 17/0512013- Valor total a pagar R$1.675,08 Descrição
dosvaiares: Valordo título: R$1.586,50 - Juros:R$II,IOEmolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 246207/2013 Sacado: ALDOINO MENDES MOREIRA Endere

ço: RUAIOAO SANSON SN - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258·670 Cedente:
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MUlTIPW Sacadon- Espécie: CBI _ N°
Titulo: 40360464254 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 21.803,04 . Data

para pagamento: 17/05/2013- Valor total a pagar R$23.144,21 Descrição dos
vaiares: Valor do título: R$ 21.803,04 . Juros: R$ 1264,57 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 246232/2013 Sacado: ALINEITO DIS1RIBUIDORA DE ALlM

Endereço: RUA ERWlNO MENEGOTTI 129 - CHICO DE PAU - IARAGUA DO
SUL·SC - CEP: 89254-000 Cedente: lATIONIOS CORDIlAf IlDA Sacador.
- Espécie: DMI - N° Titulo: 034390-01 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
6.196,51 - Data para pagamento: 17/05/2013-Valor total a pagar R$6.546,63 Des

crição dos vaiares: Valor do título: R$ 6.196,51- Juros: R$ 272,64 Emolumentos:

R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$17,63

Apontamento: 246068/2013 Sacado: AlUAL MEfAL MECANICA ITOA ME

Endereço: RUA 15 DE SETEMBRO, 227 SAlA - JARAGUA DO SUL·SC - CEP:
89254-195 Cedente: PANATLANTlCA OTIARINENSE SA Sacador: - Espécie:
DMI- N° Titulo: 0054179 OI - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 3.178,04 -

Data para pagamento: m05/20!3· Valor total a pagar R$3.271,40 Descrição
dos vaiares: Valor do título: R$ 3.178,04 -juros: R$ 7,41 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 245976/2013 Sacado: BElA CATARINA CONFE[ll\RIA ITOA

Endereço: R OUVO DOMINGUES BRIGNAGO 500 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89259-260 Cedente: MARCOMAR COMERCIO DEALIMENrOS ITOA
Sacador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 10033097· Motivo: faltade pagamentoVa
ler: R$ 632,85 - Data para pagamento: 17105/2013-Valor total a pagar R$705,59
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 632,85 - Juros: R$ 2,10 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 245959/2013 Sacado: BERTHI lANCHES IlDA ME Endereço:
RUA PASIDR ALBERT SCHNEIDER 1140 -jaraguã do SuI-SC - CEP: 89260·
487 Cedente: CONEXAO C R COMERCIO DE CAR1DES TELEFONI Sacador.
- Espécie: DMI - N° Titulo: AVULI208EN - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 137,32 - Data para pagamento: 17/05/2013- Valor total a pagar R$220,71
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$137,32 - Juros: R$ 0,82 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 248204/2013 Sacado: COMERCIO DE NITOMOVEIS LUIZ
ANDRE IlDA Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1675 - JA
RAGUÁ 00 SUL-SC - CEP: Cedente: WEMERSON EUSTAQUlO FERREIRA Sa
cador. - Espécie: CH - N'Tírulo. 0005460 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
2.730,00 - Data para pagamento: 17/05/2013-Valortotal apagarR$2.823,39 Des

crição dos vaiares: Valor do título: R$ 2.730,00 - luros: R$ 22,75 Emolumentos:

R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 246283/2013 Sacado: CONSTRUCOND - ADM E CONST.IlDA

Endereço: RUA REINOLDO RAU 60 SL 504 . JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-600 Cedente: MADEIRAS DA AMAZONIA ITOA ME Sacador: - Espé
cie: DMI - N" Titulo: 450 l/I . Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 2.138,00
- Data para pagamento: 17/05/2013- Valor total a pagar R$2.217,19 Descrição
dos vaiares: Valor do título: R$ 2.138,00 -Juros: R$ 8,55 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,1 O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 246247/2013 Sacado: O PRAMAIJJAS ITOA Endereço: RIOSE
THEODORO RIBEIRO 1061- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Cedente: NR

AVIAMENTOS JIDA EPP Sacador. - Espécie: DMl - N° Titulo: OOO.OO!303C
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.459,34 - Data para pagamento:
17/05/2013- Valor total a pagar R$1.539,83 Descrição dos vaiares: Valor do
título: R$ 1.459,34 . juros: R$ 3,89 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$16,75

Apontamento: 246199/2013 Sacado: O-PRA MAIJJAS IlDA Endereço: RUA
JOSE THEODORO RIBElRO,I061 - ILHA DA FlGU - JARAGUA DO SUL-SC

- CEP: 89258-000 Cedente: ERMENEGILDO WILBERf Sacador: - Espécie:
.

DMI- Ns'Iltulo: 2617 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 438,43 - Data para
pagamento: 17/05/2013- Valor total a pagar R$517,07 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 438,43 - Juros: R$ 2,04 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 246220/2013 Sacado: DANIElA ENGEL ME Endereço: RUA
ANGEW RUBINl,IOO - SAlA3 - BARRARCERR -IARAGUADOSUL-SC - CEP:
89260·000 Cedente: GABRlEIA MYRlAM ROfENBERG EPP Sacador. - Espé
cie: DMl - N° Titulo: 2366/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 661,80 -

Data para pagamento: 17/05/2013· Valor total a pagar R$753,41 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 681,80 -Iuros: R$ 9,04 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 246063/2013 Sacado: EDEMIl50N CAMIlD DE UMA En·

dereço: RUA VENANCIO DA SILVA PORTO 15 APTO 303 -Jaraguã do SuI-SC
- CEP: 89252·230 Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENIDS SA
Sacador: - Espécie: NP - N° Titulo: 4275073960 - Motivo: falta de pagamento
Vaiar: R$ 86.833,11 . Data para pagamento: 17/05/2013- Valor total a pagar
R$108.8n,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 86.833,11 -juros: R$
21.968,77 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 245853/2013 Sacado: FREIll\S E lANA EMPREENDIMENTOS
IMOBIL Endereço: RUA OUVIA CHIODINE PRADI 48 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89253-440 Cedente: MANTOMAC - COM. DE PECAS E SERVlCOS ITOA
Sacador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 0220107240 - Motivo: falta de pagamen
to Vaiar: R$ 3.300,00 - Data para pagamento: 17/05/2013· Valor total a pagar
R$3.382,39 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 3.300,00 - Juros: R$ 6,60
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$15,94

Apontamento: 246183/2013 Sacado: FRIG INDUSTRIAL ITOA Endereço:
ROO IGS 8544 N 600 CELESTE DANNA - IARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-
970 Cedente: BCO INDL E COML S/A (BICBANCO) Sacador. FRlGOLSA EM
RECUPERACAO JUDICIAL Espécie: DMI- N°TItulo: 00408945-1- Motivo: falta
de pagamento Valor. R$ 40.908,00 - Data para pagamento: 17105/2013- Valor
total a pagar R$41.154,20 Descrição dos valores, Valor do título: R$ 40,908,00
-Iuros: H$I63,63 Emollunentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 246064/2013 Sacado: IRIOM MUNOT JUNIOR Endereço: RUA
CARWS ZEMKE 619 . jaraguá do Sul-se - CEP: 89254-292 Cedente: BAN
CO BRADESCO FINANClAMENIDS SA Sacador. - Espécie: NP . N" Titulo:
4288496627 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 40.895,31 - Data para Pe
gamento: 17/05/2013- Valor total a pagar R$49.467,08 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 40.895,31 - Juros: R$ 8.492,59 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$19,33

Apontamento: 246241/2013 Sacado: JARAGUA INDL ITOA Endereço: RUA
ROBERTO MARQUARDT,I38 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: ACOS
FAVORIT DISTRIBUIDORA ITOA Sacador. - Espécie: DMI - N" Titulo:
0268014/01- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 223,98 - Data para paga
mento: 17/05/2013- Valor total a pagar R$304,63 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 223,98 -Iuros: R$ 0,59 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 246065/2013 Sacado: JEAN CARWS VIElllA ROSA Endere

ço: RUA GERALDO HARNACK 242 - VIlA lAIAU - jaraguã do Sul"se - CEP:
89256-340 Cedente: CREDIMILSUL COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRE
DITO MUTUO DOS MIUTARES E SERVIDORES PUBUCOS DO VALE DO
I Sacador. - Espécie: CH . N° Titulo: 900040 2 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 2.200,00 - Data para pagamento: 17/05/2013- Valor total a pagar
R$2.290,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.200,00 - Juros. R$ 13,20
Emolumentos: R$12.25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$17,63

Apontamento: 246038/2013 Sacado: JOEL-PETERSEN Endereço: RUA EXP.
FIDEUS STINGHEN 160 -IARAGUA DO SUL·SC - CEP: 89256-740 Cedente:
CONEXAO C R COMERCIO DE CARTOESTELEFONl Sacador'- Espécie: DMI
. N°TItulo: 23322EN - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 203,00 . Data para
pagamento: 17/05/2013- Valor total a pagar R$285,08 Descrição dos valores:
valordo título: R$ 203,00 -juros: R$I,21 Emolumentos: R$12,25'- Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 21,02

I

Programador Genexus, Contrata-se,

Enviar currículo para
rh@sistemasecia.com.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 34/2013. SECRETARIA DE OBRAS

E SERViÇOS PÚBLICOS. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia
para colocação de cobertura, esquadrias e telas metálicas em um galpão
pré-fabricado, com área construída de 1.000m2, localizado na Rua Ãngelo
Rubini, 600, no bairro Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do Sul SC, com

fomecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto,
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minutade Contrato

que são partes integrantes deste edital. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93

e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos

ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia 03 de junho de 2013, ·no Setor de

Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nO 1.111 -

Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC. ABERTURA dos ENVELOPES:

14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações
e Contratos. RETIRADA DO EDITAL E ANEXO: O edital estará disponível
na Intemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo.

Os Anexos do Edital (Projeto, Memorial e Planilha orçamentária), deverão

ser retirados na Gerência de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário das 07:30 as 11 :30hs

e das 13:00 as 17:00hs, medianie apresentação do recibo de pagamento
de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do

Edital, deverá ser retirado no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal,
no endereço acima no horário das 8:00 a 16:00 hs. VALOR MÁXIMO PARA

A CONTRATAÇÃO: R$ 93.200,00 (noventa e três mil e duzentos reais).
Jaraguá do Sul (SC), 06 de maio de 2013.

Dieter Janssen • Prefeito Municipal

Apontamento: 248214/2013 Sacado: JULIANO SERV ADMINJSTR ITOA ME

Endereço: R FEUCIANO BORlDUNl 1160 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89260-180 Cedente:RADIO BRASILNOVOITOAEPP Sacador. - Espécie:DMI

- N° Titulo: 5372 2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 750,00 . Data para
pagamento: 17/05/2013- Valor total a pagar R$838,07 Descrição dos vaiares:
Valor do título: R$ 750,00 - Juros: R$ 5,50 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 246027/2013 Sacado: LFAO DlSTRB DE PECAS CARDANS L

Endereço: AV. PREF WALDEMAR GRUBBA 4955 BOX 13/14/ - CENTENARIO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-502 Cedente: MARlNGA TECNOWGIA
DE ATIVOS LIDA Sacador. AU1DMOfRIZ COMERCIAL DE PECAS tr Espé
cie: DMI- N°Titulo: 1258911- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 553.68 -

Data para pagamento: 17/05/2013-Valor total a pagar R$632,63 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 553,68 - Juros: R$1,47 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 246209/2013 Sacado: LEOCEllO MAClEL DE OUVEIRA Ende

reço: RUA ERVIN RUX 2 ex 2 - RIO DA LUZ - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89264-
600 Cedente: OMNl S/A - CREDITO,FINANCIAMENID E INVESTIMEN1D
Sacador. - Espécie: NP - N° Titulo: l.oon3.000006I.08 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 8.656;90 - Data para pagamento: 17/05/2013- Valor total a

pagar R$14.227,94 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 8.656,90 -Juros:
R$ 5.488,47 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 246381/2013 Sacado: M.E. RIO DA LUZTRANSP. E SERV Ende

reço: RUA LEOPOLDO KREUTZFELDT, 118 - WTE 31 - RIO DA LUZ - IARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89260-303 Cedente: POSID MOlAS GUARAMlRIM
IlDA ME Sacador. - Espécie: DMl . N° Titulo: PI 0489 . Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 395,00 - Data para pagamento: 17/05/2013- Valor total a

pagar R$479,54 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 395,00 -juros R$
1,97 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 246208/2013 Sacado: MARCELO WPES MEOTTI Endereço:
RUA IRINEU FRANZNER CASA 7 - TIFA MARTINS -Jaragua do Sul"SC - CEP:
89253-740 Cedente: OMNI S/A - CREDITO,FINANClAMENTO E INVESTI
MENTO Sacador. - Espécie: NP - N°TItulo: 1.00n3.0000064.07 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 12.056,68 - Data para pagamento: 17/05/2013- Valor
total a pagar R$20.138,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 12.056,88
- Juros: R$ 8.001,74 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 246197/2013 Sacado: MARCIO PACHECO Endereço: RUA

10AO PICOW 57 ·IARAGUA DO SULcSC - CEP: 89251·590 Cedente: FABIO
MOlTER KREPEs Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 00000000002 - Motivo:
falta de pagamento Valor. R$ 320,00 - Data para pagamento: 17/05/2013·Valor
total a pagar R$392,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 320,00 - Juros:
R$ 1,49 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 245781/2013 Sacado: MARlLUCIDESOUZA KREHNKE Ende

reço: RUAJOSETEODORORIBEmO 4031- Jaraguádo Sul-SC- CEP: 89258·001
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL ITOA Sacador: - Espécie:
Cl". N° Titulo: 699136:1- Motivo: falta de pagamento Valor: R$465,49 . Data

para pagamento: 17/05/2013- Valor total a pagar R$545,19 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$465,49 -Iuros: R$3,10Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 246019/2013 Sacado: MENEGaITI IND MIrrA! :JRGlCAS
ITOA Endereço: RUA DA SAUDADE 186 - CORUPA·SC - CEP: 89278-000 Ce
dente: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL SA Sacador. TUPER SA

Espécie: DMI - N° Titulo: 0263913 01 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
1.611,47 - Data para pagamento: 17/05/2013- Valor total a pagar R$1.743,96
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.611,47 -juros: R$3,76 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 245841/2013 Sacado: MR BEEF Endereço: RUA PRES. EPI
TACIO PESSOA 820 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-100 Cedente: MEDEI
ROS E BElATID TRANSPORTES IlDA Sacador.- Espécie: DMI - N° Titulo:
36097 - Motivo: falta de pagamentó Valor: R$ 243,94 - Óata para pagamento:
17/05/2013-Valor total a pagarR$3IO,31 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 243,94· Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 246067/2013 Sacado: NILIDN SElL Endereço: ESTRADA
FELlPI SCHMIDT SN . RIO NOVO - CORUPA-SC - CEP: 89278·000 Cedente:
CREDIALVES Sacador. - Espécie: CBI- N° Titulo: 4300-202-2011-82 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 4.993,98 - Data para pagamento: 17/05/2013- Va
lor total a pagar R$5.26I,19 Descrição dos valores: Valor do título:R$ 4.993,98
- juros: R$ 99,87 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 37,60 - Diligência: R$ 94,39

M.E RIO DA
LUZ TRANS
PORTES DE

CARGAS
LTOA, inscrita
no CNPJ 07.

363.137/0001-

50, comunica

que extravio os

blocos de no

tas de serviços
dos números
001 ao 150,

não utilizados.
Conforme B.O
nO 050-2013-

04453, lavrado
na delegacia
de Jaragua

do Sul.

EXTRAVIO
DE NOTAS

. Apontamento: 245808/2013 Sacado: PAUlD FERNANDO TERME Endere
ço: RUA ROMEU BASTOS 49 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-030 Cedente:
HAFEMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES IlDA Sacador.
- Espécie: DMl- N° Titulo: 5001784-02 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
480,80 - Data para pagamento: 17/05/2013- Valor total a pagar R$563,80 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 480,80 - juros. R$ 7,21 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 246118/2013 Sacado: RAFAEIA ROCHA Endereço: RUA MA
NOEL FRANCISCO DA COSTA 76 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89257-530 Ce
dente: COOPERATIVA DE ECON E CHED MUTUO DOS PROF CREA Sacador.
RESIDENCIALVIIlAGE S Espécie: DMl- N"TItulo: 202-03-13/0001- Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 68,19 - Data para pagamento: 17/05/2013- Valor
total a pagar R$152,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 66,19 - Juros:
R$ 0,35 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 246119/2013 Sacado: RAFAEIA ROCHA Endereço: RUA MA
NOEL FRANCISCODA COSTA 76 -Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-530 Ce
dente: COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS PROF CREA Sacador.
RESIDENCIALVIIlAGE S Espécie: DMl- N° Titulo: 202·03-13/0001 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 66,19 - Data para pagamento: 17/05/2013·Valor
total a pagar R$152,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 66,19 -Juros:
R$ 0,35 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,;;0 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 246120/2013 Sacado: RAFAEIA ROCHA Endereço: RUA MA
NOEL FRANCISCO DA COSTA 76 . jaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-530 Ce
dente: COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS PROF CREA Sacador.
RESIDENCIALVIIlAGE S Espécie: DMl- N° Titulo: 202-03-13/0001 - Motivo:
falta de pagamento Valor. R$ 66,19 - Data para pagamento: 17/05/2013- Valor
total a pagar R$152,43 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 66,19 - Juros:
R$ 0,35 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23;10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 246121/2013 Sacado: RAFAEIA ROCHA Endereço: RUA MA
NOELFRANOSCO DA COSTA 76 ·Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-530 Ce
dente: COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS PROF CREA Sacador.
RESIDENCIALVIIlAGE S Espécie: DMl . Ns Titulo: 202-03-13/0001- Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 66,19 - Data para pagamento: 17/05/2013- Valor
total a pagar R$152,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 66,19 - Juros:
R$ 0,35 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 246123/2013 Sacado: REGINALDO ALVES' RODRIGUES En

dereço: RUA MANOEL FRANpSCO DA COSTA 76 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89257-530 Cedente: COOPERATNA DE ECON E CRED MUTUO DOS PROF
CREA Sacador. RESIDENCIAL VIIlAGE S Espécie: DMI - N° Titulo: 203-03-
13/0001 . Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 55,72 - Data para pagamento:
17/05/2013- Valor total a pagar R$141,90 Descrição dos vaiares: Valor do título:
R$:;5,72 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

'Apontamento: 246265/2013 Sacado: SACRIS TEXTIL ITOA Endereço: RUA
GUlLHERMEWEEGE240 - STILUS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-610 Ce
dente: ATUAL CARGAS TRANSPORTES crDA Sacador. - Espécie: DMl - N°
Titulo: 0002009021 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$I.652,92 - Data para
pagamento: 17/05/2013-Valor total a pagar R$I.726,86 Descrição dos valores:
Valordo título: R$1.652,92 -Iuros: R$ 3,30 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: �46203/2013 Sacado: SERGIO ANTONIO RICARDO Endereço:
ESTRADA RIBElRAO CAGIl.DASNPROXIMOAO MERCADO FURlANl'lara
guá do Sul-SC - CEP: Cedente: LlUAN KREUTZFELD Sacador: - Espécie: CH
- N'Título: 9001816 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$1.938,00.. Data para
pagamento: 17/05/2013- Valor total a pagar R$2.1I5,97 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.938,00 - Juros: R$ 44,57 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 60,45

Apontamento: 246033/2013 Sacado: TEMPERO CASEmO ITOA ME Ende

reço: RUA LUIZ PICOW 291 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-320 Cedente:
BANCO SAFRA S/A Sacador. TUPER SA Espécie: DMl - N° Titulo: 402073215

- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 425,33 - Data para pagamento:
17/05/2013-Valortotal a pagar R$506,06 Descrição dos vaiares: Valordo título:
R$ 425,33 - Juros: R$I,55 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Certifioo, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jOfQaI
·"OCorreio do Povo", na data de 14/05/2013. jaraguã do Sul (SO, 14 de maio
de2013.

. Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 37
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Gás
As empresas que queiram passar a utilizar gás _

natural ou ampliarseu uso não tiveram perspecti
vas de soluções de suprimento no curto prazo du
rante a reunião do Fórum Industrial Sul, realizada
na última sexta-feira para debater as perspectivas
para o setor na Federação das Indústrias de Santa
Catarina CFIESC). Presente no evento, o secretá
rio do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zim

mermann, destacou os esforços de exploração de

gás em terra, mas afirmou que a ampliação da
oferta do insumo só virá em médio e longo prazo.
O consumo de gás no Sul é de 4,8 milhões de me
tros cúbicos por dia. Em Santa Catarina, utiliza
1,8 milhão de metros cúbicos, mas a demanda é
de 3,9 milhões/dia. A distribuidora catarinense

possui contrato de fornecimento com a Petrobras
de 2 milhões de metros cúbicos diários.

\ /

Lourival Karsten

••••E...... Ikarsten@netuno.com.br ••••••11•••••

CDL orienta associados
A Câmara de Dirigentes Lojistas de

r1.raraguá do Sul está orientando os

associados para a exigência de arma

zenamento dos arquivos de extensão
XML, provenientes de emissão e de
recebimento de Nota Fiscal Eletrôni
ca CNFe). Para dar informações sobre
como os empresários do setor devem
proceder, o coordenador comercial da

FCDL/SC Valdemir Manoel da Silva

participou da plenária mensal da en

tidade. Ele lembrou que o surgimento

da Nota Fiscal eletrônica trouxe uma

considerável mudança no processo
de armazenamento dos documentos
fiscais. O modelo baseado no arqui
vamento de documentos em caixas,
fichários ou armários foi substituído

pela guarda de arquivos em meio ele
trônico. Se antes havia necessidade de
se preservar o documento físico, agora
a exigência é pela manutenção dos ar

quivos digitais, sob responsabilidade
do emissor de NFe's.

Portonave
A Portonave promove hoje, junto com o Porto de Itajaí e a APM

Terminals.- o Embarque de Negócios. A ação comercial será realizada
na Associação Empresarial de Blumenau CACIE), a partir das 18h30. O

objetivo dos terminais é apresentar o Complexo Portuário do Itajaí-Açu
aos empresários da região do Médio Vale do Itajaí. Será uma oportunidade
para os clientes conheceram melhor a estrutura, as linhas comerciais e

toda a logística que faz parte da atividade portuária do complexo.

Falências
Dados da Boa Vista

Serviços, administra
dora do Serviço Central
de Proteção ao Crédito,
com abrangência na

cional, mostram que
o número de pedidos
de falência em abril
aumentou 25,7%, em

relação a março. No
acumulando do ano o

crescimento foi de 6, '1.16.
A variação do mesmo

mês do ano anterior foi
de alta de 10,'1.16.

-----_ E T I QUE TAS
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35ANOS
UMA PARCERIA OUE DÁ CERTO.

, www.gumz.com.br
(47)3371 ....747

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Contas bancárias
Segundo estudo do Instituto Data Popular, este ano, 55 milhões de brasileiros vão

movimentar R$ 665 bilhões. Porém, eles não utilizarão bancos para isso. São os brasilei
ros - mais de um quarto da população - que não têm conta bancária. Eles representam
39,5% da população adulta. Para q� ,bíWm�� �wn ,�lWffi�HY9J ffit;WH<;>,Ef\1iwmrnci�.,

TERÇA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC 7,50% 17 .ABRIL2013
TR 0,000% 13.MAIO.2013

CUB 1.220,64 MAIO.2013
BOVESPA -1,20% 13.MAIO.2013
NASDAQ +0,06% 13.MAIO.2013

AÇÕES PETR4 19,39 -2,81%
VALE5 31,82 -2,09%
BVMF3 14,21 -1,52%

POUPANÇA 0,4134 14.MAIO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,85% US$102,030
OURO +0,03% US$1431,150

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,0087 2,0092 -0,75%
DÓLAR TUR. 1,9500 2,0900 0,0%
EURO 2,6043 2,6054 -0,75%
LIBRA 3,0713 3,0731 -j,Ol%

ICMS de
importados

Desde o dia IOde maio estão vigo
rando as novas regras estabelecidas
pelo Ajuste Sinief n? 19 da Receita
Federal. Elas obrigam as empresas a

informarem, em nota fiscal, seus cus

tos de importação para comprovar
que estão dentro dos critérios de pa
gamento da nova alíquota de ICMS.
A medida vale para produtos com

conteúdo importado superior a 40%.
Havia uma expectativa da Secretaria
da Fazenda do Estado de Santa Cata
rina e das empresas de comércio ex

terior de que a nova regulamentação
fosse postergada e passasse a entrar

emvigor apenas em agosto deste ano,
todavia não houve a prorrogação.

SCGourmet
A organização da SC Gour

met - 3a Feira- Bras_ileira de

Delikatessen, produtos Pre
mium e Gastronomia, em Blu
menau SC - confirmou a pre
sença de três grandes chefs de
renome nacional e internacio
nal no evento. São eles: Tho
mas Troisgros, Erick Jacquin
e Heiko Grabolle. O evento

ocorre de 17 a 20 de julho, .no

Parque Vila Germânica.

Acelerando
No mês de abril, a produção de

- veículos cresceu 6,8%, em com

paração com março. No acumula
do dos quatro primeiros meses, o

crescimento foi de 17%, em relação
ao mesmo período de 2012. O cres

cimento dos licenciamentos em

abril foi de 17,5% frente ao mês an

terior. As vendas no primeiro qua
drimestre são praticamente iguais
à produção no período. I , I

-
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"E preciso simplificar a

parafernália de leis e normas"
ENTREVISTA Presidente do Sistema Fecomércio-SC, o

jaraguaense Bruno Breithaupt critica a falta de competitividade

Pelo Estado I Andréa
Leonora e Nícola Martins

Ee comanda o Sistema

. ecomércio-SC, que
hoje representa cerca de 150
mil empresas, ou seja, 73%
das companhias de San
ta Catarina. Isso equivale
a 59% do Produto Interno
Bruto (PIB) estadual e a 72%
da arrecadação de Imposto
sobre Circulação de Merca-

dorias e Serviços (ICMS).
Juntas, as empresas ligadas
aos sindicatos que com

põem a Fecomércio-SC em

pregam 48,9% da mão de
obra do estado - 16,7% no

comércio varejista, 3,5% no

atacadista e 28,7% na área
de serviços. Mais um deta

lhe, entre as 150 mil em

presas, 62% pertencem ao

Simples Nacional. Foi para
falar sobre o momento des-

se conjunto de empreende
dores e trabalhadores que
Bruno Breithaupt recebeu
a reportagem da CNR-SC/
ADI-SC/Central de Diá
rios. Durante a entrevis
ta exclusiva declarou: "O
real problema brasileiro
é a falta de competiti
vidade de sua economia,
que faz com que o produto
importado seja mais barato

que o nacional".

EDUARDO MONfECINO

de serviços. A segurança ju
rídica, garantindo pleno co

nhecimento ao empresário
da situação futura, favorece
o investimento seguro e pro
porciona um desenvolvimen
to para a economia como um

todo, qualquer que seja o se

tor. Isso vale também para os

investidores externos. Além

disso, é preciso simplificar a

parafernália de leis e normas

com relação a todos os tipos
de impostos.

PE - No Estado, como

está o relacionamento
com o governo e com a

Secretaria da Fazenda

para o atendimento às
demandas do setor?

BB - O relacionamento
da entidade com a Secretaria
da Fazenda é propositiva, nas

pautas apresentadas pelo go
verno do Estado, como o Di
ferencial de Alíquota CDIFA),
e nos próprios pleitos do se

tor. A base de representação
da entidade, por ser ampla e

diversificada entre os setores

do comércio de bens, serviços
e turismo, faz com que todas
as medidas sejam ponderadas
pela entidade no relaciona
mento com o poder público.
O DIFA é um exemplo disso.
Ao passo que setores seriam

prejudicados, outros se bene
ficiariam, como o segmento
atacadista. A entidade, dessa

forma, propôs à Secretaria da
Fazenda que a discussão fosse
setorizada, permitindo que os

prejuízos fossem superados
;'.

através de outras proposições,
e os beneficios do diferimento
fossem garantidos.

PE - Como tem sido
o ano de 2013 para o co

mércio?
BB - Desde a metade dó

ano passado o comércio ca

tarinense vem apresentando
desaceleração no volume de
vendas. Segundo dados do

IBGE, enquanto que em ju
nho do ano passado as ven

das cresciam a uma taxa de

8,79%, em fevereiro deste ano

Cúltimo dado disponível) as

vendas tiveram crescimento
de 5,26% (ambas as compa
rações referem-se à variação
acumulada dos últimos 12

meses). Ou seja, o comércio
continua crescendo, mas já
não tem 'as mesmas taxas de

períodos atrás. Em geral, um

menor ganho de renda por
parte das famílias, muito as

sociado ao próprio descontro
le da inflação, e o consequente
menor recurso ao crédito,
vem contribuindo para esse

cenário de crescimento me

nos expressivo das vendas.
Mas o comércio não para.

PE - Dentro desse

quadro, como foi o com

portamento de vendas

para o Dia das Mães?
BB - Mesmo que as ven

das no geral não apresentem
variação tão forte como as

observadas até 2011, as datas
comemorativas continuam
sendo de forte movimenta-

-

PREOCUPAÇÃO Breithaupt nota um crescimento pouco expressivo nas vendas

CNC e a Fecomércio-SC
têm tratado a questão?

BB - A CNC e a Fecomér
cio- SC procuram mudar a

visão de que _a importação é
o principal inimigo da eco

nomia doméstica. Pelo con

trário, no atual cenário, de
custos internos elevados, as

importações ajudam a con

trolar a inflação. Controle
inflacionário extremamente

desejado, já que permite um

melhor planejamento das

empresas na hora de reali
zar investimentos, e também
uma maior possibilidade de
cortes dos juros da economia,
outro fator que ajuda na hora
de investir. Diante disso tudo,
tenho dúvidas se as medidas

que o governo federal vem to

mando serão suficientes para
acabar com a guerra fiscal. É o

mercado que vai ditar o ritmo
das importações. Eu gostaria
que as empresas brasileiras
se fortalecessem, porque isso

gera emprego aqui, o que é
bom para o comércio. O ide
al seria que fôssemos mais

exportadores, mas estamos

enfrentando obstáculos por
conta da crise da Europa e dos
Estados Unidos.

.PE - CNC e Confedera

ção Nacionalda Indústria
(CNI), Fecomércio-SC e

Federação das Indústrias
(Fiesc) estão de lados

opostos nessa batalha?
BB - Não estamos em la

dos opostos. Todos nós quere
mos a maior competitividade

da economia brasileira. Exis
tem pontos divergentes, sim,
mas que contribuem para en

riquecer o debate não só com

a Fiesc como com todas as ou

tras federações. Entretanto,
para a Fecomércio está claro

que a inflação é decorrente
de aspectos que não estão re

lacionados diretamente com

a importação de produtos. A

política tributária de incen
tivo à importação existente
em Santa Catarina deu mui
to certo e se transformou em

alvo de alguns estados que
perceberam o avanço na nos

sa economia.

PE - O que precisamu
dar na política tributária
brasileira?

BB - Na política tributá
ria, faz-se necessário que as

empresas tenham segurança
jurídica nas operações que es

tão realizando, principalmen
te, a partir de beneficios fis
cais concedidos pelo governo
estadual. As empresas preci
sam da garantia da validação
do regime tributário vigente,
independente de posterior
revogação, seja pelo adminis
trativo, seja pelo judiciário.
Atualmente, os empresários
convivem com uma política
de incertezas, com uma ava

lanche de mudanças tributá
rias quase que cotidianas. No
caso do ICMS, por exemplo,
temos mais de 3.500 normas

no Brasil regulamentando
as operações de circulação
de mercadorias e prestação

� 't I' :.. I I' -

I' I (

ção. As famílias estão prefe
rindo não comprar durante
os dias comuns para gastar
nas datas especiais. Para o

Dia das Mães, a Fecomércio
SC estimou uma variação em

tomo de '1/0 no faturamento
das empresas em relação à
mesma data do ano passado.
Estimativa que tem por base
a maior expectativa de gasto
médio do consumidor, que
na Pesquisa de Intenção de

Compra para o Dia das Mães
de 2013 ficou em R$ 151,39,
valor superior ao da mesma

pesquisa de 2012, R$ 123,00.
O presente mais procurado
é no segmento de vestuário
e a região de Joinville terá o

maior gasto médio por con

sumidor CR$ 180,56). A va

riação de gasto médio entre as

diferentes regiões da pesquisa
são pequenas, o que traz uma

marcante uniformidade da

situação econômica do Es
tado. Mas os índices reais só
teremos na quarta-feira (15),
quando a pesquisa de resul
tado de vendas será finalizada
no estado.

Pelo Estado - A Con

federação Nacional do
Comércio (CNC) defen
deu a bandeira de-que as

importações ajudavam
a conter o avanço da in

flação. A elevação do ín
dice inflacionário pode,
então, estar relacionada
com as ações do governo
federal de desestímulo às

importações?
BrunoBreithaupt- Em

certa medida, o maior aper
to em tomo das importações
contribuiu para o atual cená
rio inflacionário brasileiro.
Entretanto, as importações
não são a causa do problema,
mas sim um efeito - que efe
tivamente ajuda a puxar os

preços para baixo. O real pro
blema brasileiro é a falta de

competitividade de sua eco

nomia, que faz com que o pro
duto importado seja mais ba
rato que o nacional. Os custos

de se produzir no Brasil são
muito elevados, teinos uma

carga tributária exorbitan
te, infraestrutura e logística
precárias e, principalmente,
um forte descompasso entre

ganhos de produtividade e

ganhos salariais nos últimos
anos. Esse descompasso, que
aumenta os custos, tem sido

repassado para os preços fi

nais, principalmente do setor

de serviços, que hoje é o res

ponsável por manter a infla

ção sempre rondando o teto

da meta do Banco Central.

PE - De que forma a

Para a Fecomérclo-

SC está claro que a

inflação é decorrente

deaspectos que não

estão relacionados

diretamente com a

importação de produtos.
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Jovem é encontrado
morto em· Guaramirim
AGRESSÃO
Acusado do crime
confessou ter brigado'
com a vítima na ponte

.' do Zindars é alegou
legítima defesa

Natália Trentini

Débora .Rernor

.: A desavença e briga entre.
1"\usuários de drogas teria
terminado com a morte de'um

deles. Esta é a principal linha
de' investigação da Polícia Civil

'para a morte de Fábio Tavares,
de 22 anos. Ele foi encontrado

na manhã de ontem, boiando
no RioItapocu, próximo a pon
te-do Zindars, em Guaramirim.
.

Havia garrafas de bebi-:
da alcoólicâ e'um pedaço de

.

madeira mm sangue no local,
·

utilizado por usuários de dro

gas. O rapaz estava boiando,
,

de bruços, próximo à margem.
'Peritos'do Instituto Médico Le

gal (I).\1L}recollieram O corpo
e devem apontar as causas da

HOMICíDIO Garrafas de bebida e pedaço de madeira com sangue.estavam no local
.

.

-

morte, se foi em decorrência da confirma à tese de luta corpo- e foi liberado. /,'

briga ou por afogamento. ral, e confessou que ele-e a víti- O caso deve ficar .sob a

O comandante dos Bom-.
. �a teriam brigado por ciúmes. responsabilidade do delegado

beiros Voluntários, Laury Lei-
.

A desavença teria começado so- Walter Santin, da delegacia de .

te, acredita que o crime tenha bre a ponte 'dó' ZÍIÍQ_aíS. Os dois Guaramirim. Ele-pode pedir a

acontecido na' madrugada de caíram numbarrariço é.Tavares .prisão preventiva,do suspeito,
ontem. O principal suspeito do teria se afogado.O acusado fez . porém de acordo com a déle
crime, de 22 anos, foi detido na .. exames de corpo dedelito para g�da'deplantão, Lívia Motta, o .

tarde de ontem, no Bairro Vila ',comprovar que. houve lesões entendimento até o momento

Freitas, em Guaramirim, Ele
.

corporais; e prestou depoi-, é de que o caso foi de legítima
. estava muito illãchucado, o que mento na Delegacia de Polícia defesa,

"'. ,. '?-.'�' .

•. �lIJZe.,;.,;'., 'c'�,

· Gol désgovernàdo invade concessionária-de veículos

�s��o,'
Padrasto está
no Presídio

-

._'J_ ,_ -�_..

-'

�

-.-
�'-,

Está no Presídlõ.Regional de Jaraguá do
Sul Q homém de �ranos que teria agredido
e violentado 'O enteado 'détrês anos, emcasa,

.

no Bairro Rau, O suspeito negou as acusa
ções, mas não convenceu a delegada Mile,uà .,

de Fátima Rosa', 'que realizou a prisão em.

flagrante, depoisconvertida em preventiea.' "

O abuso s"e*,ªal foi comprovado na mâ- .

'

.. ,

nhã de sábado, quando' a mãe notou herna-" .

tomas elevoucrnenino aôHospital e Mater- .

"

.

nidade Jaraguá-Ela informou a po1íSi� que,
.

havia deixado duas crianças em casa corn-o

padrasto .�, outros dois' adultos. O melli�ó; "

que contínua internado, aporitou a pãdtãs-.
.

to corno culRi�9 pelaslespes e será;Q1Í\;i_do '>
�

.

por um psicólõgo da Polícia Civil assiiri que· ,>
"

receber *ã. ."-

Arróinbamênto
�. - '.�' ..

Caixa é' roubadó-:
Um caixa eletrônico no Centro de Gua-.

ramirim foi �oubádo-na,madrugada desá
bade-Um dos clientes do banco percebeu
a fumaça e chafuóii�'Polí�í�'Militar, .que-. .

.localizou um m�açarico ao'fadó do equipa
mento danificado. O cbanco :líãb divulgou

.

o valor do 'prejuízo, mas a�stimati:v� da'
pi\1: é .de cerca de R$' 50'millenham'sido
roubados, Cédulas .de menor,,;vàlo; foram
deixadas dentro da máqjiina ..Ninguém. foi
detido, porém imagen1{-de segurança do.
estabelecimento deyem ajudar a poÍícia�'a'

.

identificar a quadrillíá.> .:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERALpRDINÃRIA

o Sindicato dos Trab.a,ittactores.nas Il1d,0-s.

.:

frias da Construção e do Mobiliário de -J8J:à
quá do Sul, Guaralnirirn, Corupá, Schroeder .

e Massaranduba, convoca todos os seus.....

associados em pleno €lozo-âe seus direitos�,
sindicals, para reunírem-se em Assembleíâ '

.,-Gera'l Ordinária, qué realizar-se-á nà dfa:24,
de.rnaio de 20,13,. às '18-,horas, em primejr�"

.: convocação, e às.Iê horas e 30 minutos, gm .i:

segunda convocação, cornquatquêr ,n_úme,:,,';"
ro de associados presentes, em sua' sede

_

social, na Rua Presidente Epitácio �PessQa:", .

.

345, Centro, na cidade "de _Jaraguá' do Spl- ,

sé, para deliberarem sobre a seguinte or_':

dem do dia:
.

uin 'Gol desgovernado,
atingiu' a concessionária

Gabível Veículos )�o último
· Q.Qmingo, Ror volt� das 18h, :

n�.t\V€11i(ia Prefeito,WJ:tide-
<

' cmãl,:�mbba;'eID}arâmá.do
-Sill.!'US"'mdfos da fachada '

.. .:-'.- ....'-' ._ �-- . '-. -.,

parlê'uo aCe$s0� iteto foram

destr&1oi: Q'ç4rfo táffib�m
•�tirlgi� três v�í�ulos':novos,

,

eõni�;ç-alor meêlib de R$ 65
rtm<:6â,a: O í�$tam.ento

.

.

t6tã1�doprejuizo não fOI di-
· vUlg;ê!.o; -":

.

Condutor perdeu o controle, destruiu a vltrlrre e d�nifieou três vefcúlos
Ascâmeras de segurança

.' l
-

-

'
_.

•
.- :

da concessionária flagraram passar, mas ele nos C?rtou concessionâria, Marco An':: " porias .hoje; ,com todos 'os

Q momento em que um Gol e perdemos o controle. 0- ·tonio Gomes de Oliveira, os ," serViços normalizados.
· prata invadiu o prédíc, ABas" carro rodopiou é fez isso ar' �trag;os estão seildçi conta-_ .'

.

Os oClJ.pantes. do veículo
sé perder na cúrva, Q,i.saitQ':: . éO:n"tou o rapaz de 20ánOS. - :}:>ilizados _:pelll seguradora,

'

foram encamínhados para0' ,

.

deslizou 'de .lado,
.

atiÍíg)fitld',:
.

<,")Â ,esar:: do . estrago ser} "Além,dos: dános materiais,
.

Hospita:l São. Jos�; O mõto-
a fachada da concessi06ârlr::i., �,*tôrla da I)�fesa��: Jloss()s, pesso� está aí' pára- . rista, de 19, a:rlOs, fez o teste'

De acordo com um do§:"-'·'Ci.
. "'óíitou danos es- do, sem poder vender", res-. do bafômetro, que !lcusou

cinco ocupantes do verculo; t:rú:ihFrus.:fiô"'p'tédio. Os fun- saltou. 0,23' mg/L, o que caracteri
eles seguiam pela terceira cionários passaram a manhã

.

A reforma completadev.e . ZOU infração mas não crime

ifrsta da via e deram sinal fazendo toda a ·limpeza e levar cerca de 15 dias, maS ;! de trânsito. Ele f0i'multado

I para que o veículo do lado
.
colocando a loja em ordem. com reparos d� erneriêJ?da-' .' e t�ve a CarteitaNacionw de

\risse espaço. "Íamos ultra- �do o gerente geral da Oliveira ,\l'1"'(;l. ;I"\iIbJiljlil'IfJi�_�IIHlIlI

,.' \

. �

• Leitura, discussão .e votação pbr 'ês:'" .

;

crutínió secreto, do relatório da djre-',: � .�'"
.

toria e balanço financeiro, réfereflte -L "',i
ao exercício de 2012, juntame'Ate' ,- '':;'�

�om o parecer do Conselho Fiscal.:-
'

, ,

. Jaraguá do Sul, se, 10 de maio de 2Ú13 -c;:

Helenice Vieira dos Santos - Prés.iderite
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AGRADECIMENTO Com casa lotada, os atletas da CSM se despediram de Fraiburgo fazendo um bom jogo contra os gaúchos da ACBF

CSM empata e chega ao

sexto jogo 'sem derrota
CLÁSSICO daraguaenses não saíram do zero contra o Carlos Barbosa, na noite de ontem, em Fraiburgo

-

A casa temporária' da CSM

rl.(Pré-FabricarjMannesj
FME) deu sorte. Jogando em

Fraiburgo, a equipe de Sérgio
Lacerda somou quatro pontos
na Liga Futsal, onde ocupa de
momento a quarta colocação.
Também aumentou para seis,
o número de jogos consecutivos.

�

sem derrota. Na noite de sába
do (n), a CSM bateu a Assoeva

por 2 a 1, no recém-inaugurado
Centro de Eventos Prefeito Se
bastião Andrade dos Santos.

Ontem, foi a vez de encarar o

Carlos Barbosa, em clássico
do salonismo nacional. Mas,
apesar da casa cheia e das boas
chances criadas, o placar não
saiu do zero.

Destaque para as atuações
dos goleiros Djony, da CSM, e

"Tivemos bons momentos

na partida, mas não foi o resul
tado que a gente esperava", la
mentou o ala Renatinho. "O zero

a zero não diz o que foi o jogo. As

equipes tiveram oportunidades.
Foi uin jogo difícil. Queríamos
a vitória, mas o empate não foi

ruim", analisou o goleiro Djony.
"Infelizmente a bola não .en

trou. Mas um pontinho não é de
se jogar fora, ainda mais contra

um adversário direto", disse o

ala Pepita. "Quem jogou conse

guiu um bom nível de atuação.
Quem jogou conseguiu um bom

Conseguimos os quatro pontos
nível de atuação. Conseguimos que nos mantém emuma boa
os quatro pontos, que nos zona na classificação geral",
mantém em uma boa zona na concluiu Lacerda.

classificação geral. A CS_M volta à quadra na

Sérgio Lacerda, técnico segunda-feira, dia 20, às zohgo,
_____.... •. 1�GI.l,aTapw�:y.q CER).

Rennan, de Carlos Barbosa.
Eles foram responsáveis di
retos pelo placar da partida,
que começou equilibrada nos

primeiros cinco minutos. Na

sequência, a CSM foi superior,
chegando a colocar uma bola
na trave adversária. Os jaragua
enses mantiveram a pegada no

segundo tempo, onde Jonas ca

rimbou a trave gaúcha.

"
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"
Tivemos bons

momentos na

partida, mas não foi

o resultado que a

gente esperava:

Renatinho, ala

Ficha Técnica:
CSM OxO Carlos Barbosa

.

• Local: Centro de Eventos.
Sebastião Andrade dos

Santos, em Fraiburgo (Se)
• Data: 13/5/13 (segunda)

,.,.
-

.• Horário: 20h30 (de Brasília)

• Arbitragem: Claudionei

Laguna e Enemir Corozzola

.• Público: Não divuigado
• Cartão amarelo: Flávio.

(25:01, ACBF)

• Cartão vermelho: Nenhum

• Gols: Nenhum

"
Infelizmente a bola não

entrou. Mas um pontinho
não é de se jogar fora,

.

'. ainda mais contra um

adversário direto. .

Pepita, ala

LIGA FUTSAL 2013

Coi. Times

CLASSIFICAÇÃO, PR!MEIRA FASE

P J V E' O GP GC SG CA 'CV A%

2' Corinthians 21 9 6 3

3' Orlândia 16 8 5 1

4' CSM/Jaraguá 15 9 4 3

5' Minas 14 9 4 2

6' Carlos Barbosa14 8 4 2

YO Concórdia 11 8 2 5

8' Mal. Rondon 10 8 2 4

9' Atlântico 10 7 2 4

10' Assoeva 10 8 2 4

11' Cascavel 9 8 2 3

12' Umuarama 8 8 2 2

13' Maringá 8 8 2 2

14' SâoJosé 8 8 1 5

15' Flortanôpoüs 7 7 2>'1

16' Guarapuava 7' 8 ;L. '4
17' Sao Bernardo 6 6 2 o

ÚLTIMOS ResULTADOS

Ontem

Minas 6xO São Bernardo
Suzana :Lx1 Atlânüco
São Caetano 2x3 Florianópolis
Corinthians 5x2 cascavel
Umuarama 5x5 Guarapuava
Orlândia 5x1 Maringá
São José :Lx1 Concórdia

CSM/Jaraguá OxO Carlos Barbosa
Joinville 5xO /lssreva

O 27·.,:12 15 16 1 77.78 %

2 29 14 1517 6 66.67%

2 16 13 3 13 1 55.56%

3 35 26 9 13 4 51.85 %

2 23 17 6 13 O 58.33%

1 18 15 3 20 1 45.83%

2 20 16 4 10 1 41.67%

1 17 16 1 15 3 47.62%

2 16 18 ·2 19 1 41.67 %

3 17 19' ·2 20 1 37.5%

4 23 22 1 21 3 33.33%

4 13 23. ·1011 O 33.33%

2 13 11 -4 14 3 33.33%

4 17 23 ·6 17 1 33.33%

3 19 28 ·9 21 5 29.17%

4 8 23 ·155 1 33.33%

4 15 21 ·6 22 1 14.29%

7 17 33 -:1,.617 2 7,41%
18' Suzana 3 7 O 3

19' São Caetano 2' 9 O 2

p , Pontos; J . Jogos; V· Vitórias; E· Empates; D· Derrotas; Gp· Gols Pró; GC •

Gols Contra; SG . Saldo de Gols; A . Aproveitamento.
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DIVULGAÇÃO

Velocista Ana Paula será a terceira representante de Jaraguá do Sul no Troféu Brasil deste ano

Ana Paula Romero
no Troféu Brasil
DÉCIMA SEGUNDA DO PAís índice foi conquistado no fim de

semana, em São Paulo, na prova dos 400 metros com barreiras

Agência Avante!

Oatletismo de Jaraguá
do Sul esteve no fim

de semana em São Paulo

(SP), onde participou de
uma etapa do Campeona
to Paulista da modalidade,
realizada na pista sintética
do Ibirapuera. No total, a

competição reuniu mais
de 350 atletas, servindo
como treinamento para a

32a edição do Troféu Bra

sil, que acontece de 6 a 9 de

junho, no mesmo local.
Cinco atletas jaragua-

enses participaram do

evento, conquistando re

sultados significativos.
Destaque para Ana Pau
la Romero, que obteve o

índice para participar da

competição nacional e

fará companhia a Miriely ,

Santos e Simone Ferraz.

A velocista correu os 400
metros com barreiras em

1:03.97, obtendo sua me

lhor marca pessoal e a 12a

do Brasil no ano.

Já Simone Ferraz cra

vou 4:39.52 nos 1.500
metros rasos, seu recorde

pessoal e a sexta melhor
marca do ranking brasilei
ro em 2013. "Ela superou
a barreira psicológica dos
4 minutos e 40 segundos,
resultado que nunca havia

obtido", festejou o técnico
Adriano Moras. "Foi um

momento mágico. Quan
do fechei meu cronome

tro após a prova, olhei

4:39, saí logo da pista e

me joguei no chão. Olhei
de novo. para o relógio
sem acreditar e agradeci a

Deus", descreveu Simone.

Miriely repetiu os 14.20

na prova dos 100 metros

com barreiras, desta vez

disputada com cronome

tragem eletrônica, fican
do com o quinto lugar no

ranking brasileiro adulto.
Também participaram

da competição Emily Ko
hler e Oziel Silva.

. Emily,
atleta da categoria juvenil,
correu os 800 metros rasos

em 2:18.30 e os 400-metros
rasos em 5945, conquis
tando a sétima posição no

ranking brasileiro juvenil.
Oziel, por sua vez, sentiu
dores na panturrilha duran
te o aquecimento e optou
por não participar da prova
de 1.500 metros rasos, para
não agravar a lesão.

Rúgbi
Jaraguá do Sul é superado por Joinville em amistoso

O Rugby Clube Jaraguá
do Sul realizou um encontro

com a equipe de Joinville no

domingo (12). Inicialmente,
as equipes fizeram um treino
fisico no campo da Univille,
seguido de outro tático, este

supervisionado pelo técnico

argentino Javier. Na sequ
ência foi realizado um amis-

toso na modalidade Seven, a

mesma que será realizada
nas' Olimpíadas-iô. Ao fi

nal, vitória dos joinvilenses
por 3 a 1. Nesta modalidade,
as equipes são compostas
por sete atletas, que dispu
tam dois tempos de sete mi
nutos. "O mais importante
foi ver a evolução da equipe,

que foi muito elogiada pelo
treinador de Joinville", afir
mou TIago Bernardi, atleta
e dirigente do RC Jaraguá
do Sul. "Estamos planejan
do mais um jogo entre as

equipes no dia 25, desta vez

da modalidade Union, onde

jogam quinze de cada lado",
completou. ! . 1
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Bolsa tleta

Liberado o primeiro repasse
A FME liberou na sexta

feira (10) o pagamento da

primeira parcela do Bolsa
Atleta. São 192 os atletas

contemplados neste ano,
na faixa etária dos 14 anos

até a idade adulta. O in
vestimento anual da autar-

quia no benefício beira os

R$ 511 mil, recursos estes

provenientes do próprio
orçamento. Os valores do
benefício variam de R$ 129
- para atletas iniciantes -

até R$ 1.818,00 - para os

atletas de nível olímpico.

.Iasti

Abertura com baile em ltá
O município Itá recebe

logo mais, com um baile, os

1.740 atletas participantes
da etapa estadual dos 60

Jogos Abertos da Terceira
Idade (Jasti). A partir de
amanhã, os representantes
de 151 cidades catarinenses

iniciam as disputas pelos
troféus nas modalidades
de bocha, bolão, canastra,
dominó, truco, dança core

ográfica e dança de salão.
A cidade de Jaraguá do Sul
estará representada por
vinte e cinco atletas.

Futsal

Sub20 masculino vence ltajaí
Com gols de Donato,

Matheusinho e Guilher
me, por três vezes, a equi
pe Sub20 da CSM (Pré
Fabricar/Mannes/FME)
bateu o Tipso, de Itajaí, na

abertura do Campeonato
Catarinense da categoria.

Nicolas, Matheus e Jean

descontaram para a equipe
da casa, na partida que ter

minou 5 a 3. A CSM atuou

desfalcada de Daniel, As

sis, Raul, Tárek, Jaime e

Batista, emprestados para
a equipe adulta.

Futebol

FIa e Operário ficam no 1 a 1
Nada de gols nos 42' que

complementaram a partida
entre Flamengo e Operário/
Rotabela/Sipar, válida pelo
310 Campeonato Varzeano.
O jogo havia sido paralisado
no último dia 4, no campo
do Flamengo, por solicita-

ção do árbitro Adilson Fran

ça. A alegação foi falta de

policiamento. Na retomada
da.partida, sábado (11), no

Botafogo, as equipes não

conseguiram balançar as

redes, mantendo o placar
parcialmente construído.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PEGADA Em complemento de jogo bastante truncado,
Filamengo e Operário não voltaram a balançar as redes

III: II I" . .
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O Corinthians, atual

campeão mundial, foi o lí
der e recebeu cerca de R$
153,8 milhões. Desbancan
do o favoritismo do Fla

mengo, o. São Paulo ficou
com aproximadamente R$
112,4 milhões. Na sequên
cia, o rubro-negro carioca

ocupa a terceira posição,
com R$ 104,6 milhões.

Em contrapartida, os

benefícios voltados para a

comodidade dos torcedo
res estão afastando-os dos
estádios de futebol. Assim,
os clubes ganham por um

lado, mas perdem por ou

tro. Na última temporada,
os lucros de bilheteria re-

Webb, que apitou a última
final de Copa. O português
Pedro Proença, responsá
vel pelo apito na última fi
nal da Champions League,
também foi selecionado.
Na América do Sul, o ar

gentino Diego Hernán Abal
e o chileno Enrique Zenco-

equipe. Assim, o mer

cado da bola na Europa
promete esquentar e o

Real Madrid surge como

favorito. Os espanhóis te-

Cotas de TV
superam. as

expectativas
f) Porém, a comodidade gerada aos torcedores

reflete de forma direta na arrecadação com as bilheterias

fletiram em apenas 6,8%
das receitas dos clubes.

Inclusive, sendo ultrapas
sado pelo marketing, que
se tornou uma das prin
cipais fontes de receitas.

Campeão também neste

quesito, o Corinthians pro
porcionou um lucro de R$
101,6 milhões.

O rival que chegou mais

próximo foi o Santos, que
recebeu R$ 50,3 milhões.

Seguido pelo Palmeiras,
campeão da Copa do Brasil,
com R$ 49,3 milhões.

Os números têm por
base o balanço -financeiro

divulgado pelos clubes ao

final de 2012.

Copa das Confederações
Fifa convoca árbitros para a competição

vich representam o conti
nente. Completam a lista
o japonês Yuichi Nishimu

ra, o uzbeque Ravshan Ir

matov, o argelino Djamel
Haimoudi, o salvadorenho
Joel Aguilar Chicas, o ale
mão Felix Brych e o holan
dês Bjorn Kuipers.

Rem M dríd

Merengues querem o futebol de Rooney
Desafeto de David riam oferecido R$ 105,6

milhões para adquirir o

passe do jogador. Rooney
é destaque do Campeona
to Inglês.

LEILÃO PRESENCIAL E ON·LlNE DE CASA· JARAGUÁ DO SUL/SC ZUKERMA.
LEILOESIIBrradesco

Local do Leilão: Av. Angélica, 1.996 - 3· andar - cj. 308 (Auditório) - Higienópolis - São Paulo/SP Alienação Fiduciária

II§lfI,fflifmNEdMIoI Valor mínimo: Rfs5S.116,00J fj'M\j,jMtMWd"'''' Valor mínimo: RS 277.896,00 I
Edital de leilão Presencial e "On-Iine" - Fabio Zukerman, leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob n2 719, faz saber. através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nQ 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1Q ou 2Q) do imóvel
abaixo ,descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Localização do imóvel: Jaraguá do Sul-SC. Chico de Paula. Servidão $-

297, 41. Casa. Áreas totais aprox. terr. 779m2 e constr. 278m2• Matr. 4.210 - RI local. Obs.: Venda em caráter "Ad-Corpus" e no estado em que se

'encontra. Ocupada. LOCAL DA R�LlZAÇÃO DOS LEILÕES PRESENCIAL E flON-LlNE": Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Angélica nQ 1.996, 3Q andar
- Conjunto 308 (Auditório), Higienópolis, em São Paulo/SP. 1" leilão: 22/05/2913, às 11h30. Valor mínimo para venda: R$ 555.116,00 (qutnhentcs e

cinquenta e cinco mil, cento e dezesseis reais), 22 leilão: 05/06/2013, às llh30 (caso não seja arrematado no 12 leilão). Valor mfnímo para venda:

R$ 277,896,00 (duzentos e setenta e sete mll, oitocentos e noventa e seis reais). Condições de Pagamento: 1) À VISTA, mais comissão de 5% ao

Leiloeiro, ou 2) FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO: sinal mínimo de 20%, mais comissão de 5% ao leiloeiro e o saldo restante financiaclo em até 360

meses (30 anos). O interessado no financiamento deverá procurar qualquer Agência Bradesco, para consulta prévia de enquadramento eobtenção de
carta de crédito, a qual devera ser encaminhada previamente ao leiloeiro. PARTICIPAÇÃO "ONLlNE": O interessado deverá efetuar o cadastramento

prévio perante o Leiloeiro, com 1 hora de antecedência ao evento. Informações: (11) 2184-0900 ou e-mail: contato@zukerman.co_m_.br����
Os interessadós devem consultar o edital completo disponível nos sites: www.zukermall.êom.br / www.bradesco.com.br/lmoveis

RECEITA Clubes faturaram mais de R$ 1 bilhão com a TV

Restando cerca de um

mês para o início da Copa
das Confederações, a Fifa
anunciou os árbitros que
foram aprovados para o

torneio. Mesmo sendo

sede, o Brasil não terá re

presentantes. Destaque
para o inglês Howard

Agência Avante!

MeSmo com o baixo
rendimento da Sele

ção Brasileira no momento,
o futebol nacional está em

alta no cenário mundial.
Prova disto foi a valoriza

ção das receitas televisivas
em 2012. Segundo dados

estatísticos, os clubes arre

cadaram cerca de R$ 1,026
bilhões e viram nestas ne

gociações um forte poten
cial econômico. Em relação
aos números constatados
em 2011, o Brasil teve um

crescimento de 44%, repre
sentando valores impres
sionantes.

Moyes, novo técnico do :

Manchester United, o

atacante Wayne Rooney
solicitou para deixar à

Paulinho
Revelação do Timão, o

volante Paulinho está perto
de fazer história. Com o gol
marcado no primeiro jogo
da final do Paulistão con

tra o Santos, ele alcançou a

som de 32 gols-e se tornou

o terceiro maior volante-ar
tilheiro da história do time.
Paulinho está atrás de Wil
son Mano, com 35, e Biro

Biro, com 75.

Borussia
Destaque do Galo na Li

bertadores, o meia Bernard
está na lista de prováveis
reforços do Borussia Dort

mundo Com a saída de Ma

rio Gotzepara o Bayern, os

dirigentes acreditam que o

meia pode ser um substitu-
......

to à altura. Segundo a im-

prensa alemã, a proposta
pelo atleta seria superior a

R$ 52 milhões.

/

CENTRO AUDITIVO JARAGUÁ

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 889 - CEP 89251-700
Centro Jaraguá do Sul SC

EM JARAGUÁ UMA LOJA DE APARELHOS AUDITIVOS.

o que é um AparelhoAuditivo?
O Aparelho Auditivo possui mo ou mais miit:lroIfcmIes q!IIe� «J) smmo lIlIDl amienite. (() siE)
acústico é transformado em sina'! e1éIriioc>, que é ánnpiiliiI:aI!lm e adlail'ltadllD «IIe atlIlIllIIID> 1CIlImo a iFJBIda
auditiva_ O receptor reconveI1e o siima'I eléliriioo emn sr_ aI:lÍÍl5ÍlÍioo e «J) alIiaimma lJIll3I2 éniIruD•
canal auditivo_
Os aparelhos auditivos me!homm a mJÇlleernsiãalllfla 1fa1a emn wãriiassi�e lI!Iãm supmllteàs
muitas funções do ��1IUditivo h!JInmaoo CJIlII1IIIIlIIIDcaIIizla!jiãID SIIIIII1II1üD" 1CIlI1ll!flllneemsãm" tilIanftrle
outras. "-=:�� �h;

O aparelho audíliVo
produtos. Hoje
Os aparelhos aUditiVOs �.são progidlHliadlDlS peiDI !PI1lQiIiisSirltillàllllle SaiíIIIIl2aun!lilt.v��.
microcomputador ou 1rimer� .

.

Dentro dos aparelhos 3IÔIíIIoS. oS siimJiis aJ:II.ÍISIIiil: sãn> �lalleiliuillllllli:illlloJ:i!" amo alta \I\IIlilm"ciilllaJlleemwmo
enorme precisão. em wn código binãiõo qlJe panrmilt,e «J) ajjuSIe. sillMlil aII1I1JIlliflCdin.

A tecnologia digital dá mais ilextilidade para �iIlÍmarsailurj;íiiíes (IIlBISlIITIIi!1izal!lasà JI!lBlIdIa
auditiva e permite ad'"1Cionar recursos que dão am �1Im» mnraiimrElfuãciÍlll eJIUl alIilAaIsas�
auditivas. O aparelho é lotaImenIe reguII;aIIiII) a'JJrmIês cIIm 1CIlI�.

Teq101ogia DigilalnwnIe Progo...ávell
EssatecnologiaéaoombioaçãoenlreIllPlIIJIlDItC";l!S!SannIUIElIil!!llllIfta>IlD«IIesiimailamallíi!!Jiir:m>e�mI�1

do sistema audiliVo peIo�_
Tecnologia AnaIógic:a .'

Os aparelhos auditivos com processaiIIIeIIl11Io'de �im1iI amaIliígioo sãnD�llIIilliI111JIIlmílI!Irlie
pelo profissíonal de saúde àudtiva aIravés de 1IIrimers. Os ajjuIsItes �1Zi!IJIIaIss'ãr.@l1IIlIâís
restritos uma vez que inovações COIY.., os SlÇIIes5O!teS «IIe muílllin>" �ialllIIDIII!ll!H!lIe.fllliimudi!!miÍiil, ã!I

prática operação por controle remoID, denIIre 0UIIIms adfltill!llllail$ miãiID tplIllIiIamn sariinlte!!!llidllliBsã:llll
sistema.

o Centro Auditivo .Jaraguã apresenta sua lini1a de �1InuIS awdIllfw5.. S'iim> 'l:ãriiImD I1l1iII!J&:iIl!ls

para atender a todos os gostos e estios de viidIa. Oom 1ketmlllilDgiill cdIa mnraiís silllqpUesa lIi!ilEiis
sofisticada.

Consulte um médico otorrinolaringologista.

Visite·nos, teremo'�praze� em atendê-lo.'
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ai
- Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

Power Il1:Iports
Blumenau· Bal, Camborlú • Jaraguâ de Sul

Joinville • Florianópolis· São José
*Exone�ção de responsabilidade: ti ;"oOelo Kia Ceratp recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
J.O,Power, O estudo foi baseado em mais de 6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos dé passeio no Brasil, Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepçpes
de clientes pesqusados nos meses de abril o setembro de 2012, Suas experiências podem sofrer variações, Visite o site www.jdpowerdobrasil.com.Fonte:J.O.PowerandAssociates.Mais Alta Satisfação
Geral do Oient:para fabricantes de veículos de passeio, Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012,
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