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Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu + Ano 94 + Edição n" 7.208 + Sexta-feira, 24 de maio de 2013 + R$ 2,50 A vida acontece aqui.

Donos de mais de 500 veículos apreendidos por irregularidades na região têm 30 dias para acertar as pendências antes que eles sejam leiloados. PÁGiNA 5

Crime
'"

.

Homem emorto com
três tiros em Corupá
Ciúme seria o principal motivo do assassinato
de Agostinho da Silva. Acusado, de 34 anos, foi

preso em flagrante pela PM. Esse foi o primeiro
ma 1II

- homicídio do ano na cidade. PÁGINA 22

Comentário

Motivação
Avida nunca estará vazia, quero
dizer, a cabeça e o coração,
quando estamos apaixonados por
algo oupor alguém.
LUIZ CARLOS PRATES. PÁGINA 2'

Melhorias namobilidade
Iniciam no segundo semestre

-

NOVIDADES Projetos apresentados pelo Ipplan priorizam o sistema coletivo de transporte
e o uso de bicicletas. Para executar as obras, a Prefeitura de Jaraguá do Sul pretende
firmar convênios com o governo federal, através do Ministério' das Cidades. Página 8 ..
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DO LEITOR

Imposto às crianças
e adolescentes

Muitos contribuintes brasileiros se deparam nos me

ses de março e abril com a tarefa de declarar seu IR
- Imposto de Renda. Entre as possibilidades de deduções
estão as doações realizadas ao FIA - Fundo para a Infância
e Adolescência de municípios e estados brasileiros. Essa
forma de doação é uma importante maneira dos cidadãos
brasileiros contribuírem com a promoção e defesa dos di
reitos de crianças e adolescentes do país.

O FIA é um instrumento de captação de recursos pro
venientes de fontes diversas, exclusivamente destinadas
à promoção e defesa dos direitos da criança e do adoles
cente (nas áreas de assistência social, educação, saúde,
cultura e lazer). Foi criado por uma legislação própria nas
instânciasmunicipal, estadual, distrital e nacional e é vin
culado aos Conselhos de Direito. A deliberação, gestão e

aplicação dos recursos do Fundo são de responsabilidade
dos Conselhos, fiscalizados pelo Ministério Público e Tri
bunal de Contas de cada esfera.

-

Adedução, estabelecida pela Lei 8.069/90, não traz ônus
a quem colabora e seu valor pode ser abatido do-Imposto
de Renda. Além de colaborar com projetos que beneficiam
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade so

cial, os contribuintes que destinam parte de seu imposto de
renda devido também contribuem para o fortalecimento da

participação social nas decisões sobre as políticas públicas.
Os fundos são geridos pelos Conselhos de Direito da

Criança e Adolescente, órgãos formadospor representantes
do poder público e também por instituições da sociedade ci
vil que trabalham na promoção e defesa destepúblico.

Contribuir é bem simples, é só escolher para qual FIA·
gostaria de destinar a dedução do IR, pode ser o fundo de

algum município, estado ou nacional. Em seguida, o doador
deve entrar em contato com o Conselho de Direito da Crian

ça e doAdolescente responsável pelo fundo everificar qual o
procedimento para realizar a doação. É importante também

- perguntar como o recibo da contribuição será enviado por
que a ReceitaFederal pode solicitar esse comprovante.

• Vanderlúcia da Silva, é coordenadora deprojetos da RedeMarista

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos 'e sugestões

para Gredacao@ocorreiodopovo.com.br

Sanlae
Obras' na rede de esgoto

Na próxima segunda-feira, o Samae de Jaraguá
do Sul realiza obras de implantação da rede coletora
de esgoto nas ruas Teobaldo MUrara, São José, São
Bento, Carlos Fritz; José Kasteler e Giovani Vicenti,
localizada no Bairro Jaraguá Esquerdo. Os'motoris
tas que trafegarem nessa região deverão ficar aten
tos às orientações de trânsito. A previsão é de que as

obras sejam concluidas em 30 dias. Caso ocorramau
tempo, os trabalhos serão suspensos ou adiados. A
obra faz parte do plano de ampliação da cobertura de
coleta e tratamento de esgoto sanitárioem Jaraguá
do Sul, que já beneficia 52% da população.

COMENTÁRIO

Ülhos MS olhos
Uma pessoa pode sim ser vai

dosa, narcisista E nariz em

pinado diante dos seus valores e

saberes, e ainda assim ser bela e

boa amiga, admirável como pes
soa. Claro que pode. De outro lado,
uma pessoa pode ser falsamente
humilde, desapegada (mais por
pobreza que por gosto) dos mun
danismos e dos consumos e não
valer nada, ser insuportável como
amiga, chata e nada confiável. Ali
ás, é o que mais há, são daqueles ti
pos chamados por Cristo de sepul
cros caiados; os bonítos por fora e

podres por dentro.
Acabei de ler uma "intelectu

al" de botequim falando, da boca
para fora, é claro, sobre nossas

"mesquinharias", vaidades, nar
cisismos, essas coisas, que de
vemos afastar da nossa vida co-

Temos que ter orgulho sim das
nossas virtudes, do produto dos
nossos esforços. Um jornalista,
por exemplo, e o exemplo mais

próximo que me ocorre, que estu

da todas as noites, que lê de modo

abrangente, que procura aprender
a bem conjugar verbos irregulares,
que cultiva a boa conversação, que
se prende a princípios éticos, que,
enfim, luta para melhorar e -com

isso estar acima dos demais cole

gas, o que você quer que ele faça?
Que fique quieto num canto? Os
bons exemplos não podem fingir
humildade, a humildade dos que
de fato têm valor é moeda falsa ou
covardia. Não é ser prepotente mas
olhar os outros nos olhos, os outros
que osbaixem, se não forem pareci
dos... Pobre de quem não tem orgu
lho de nada em simesmo.

LUIZ CARLOS PRATES

tidiana, lutar contra elas. Como
se elas fossem sempre um mal. '

Digo o contrario. Se você sabe
tocar piano, falar francês, pintar
quadros, bordar como uma prin
cesa medieval, fazer bolos como

a Tia Anastácia, pregar botões,
o que for na vida que você faça
bem-feito e tenha consciência

disso, orgulhe-se, olhe com os

olhos retos, elevados para o ho
rizonte das virtudes. Sem essa da
falsa humildade. E isso não 'signi
fica sair por aí eructando. Vá lá,
sair por aí arrotando.

• Vida
o que mais se vê hoje pelas esquinas? Justamente, vi

das vazias.Avida nunca estará vazia, quero dizer, a cabeça
e o coração, quando estamos apaixonados por algo ou por
alguém. Sem o incêndio de um afeto dentro do peito não
há ansiolítico ou maracujina que resolva. Quando nos de
saparecem os afetos por que lutar na vida, a corda da forca
fica mais tentadora... Só o que pode cortar essa corda é o

amor, seja pelo que for. Ah, e sem essa de - o meu tempo
passou. - Aliás, a velhice galopa sobre os de vida vazia.

mudões sem graça, cabelos e roupas de babões da corte,
não dispensam a ''latinha'' nasmãos, sem as quais não são
nada, não lêem, não se qualificam para um bom trabalho,
são, naverdade, uns patetasmetidos.Meu conselho? - Gu

rias, fiquem solteiras, émuito mais seguro e confortável.

• Falta dizer
Uma "perigueti" e desbocada figurante da novela

Sangue Bom diz que "Agente vaimostrar o luxo, o char
me da classe C ...

" Tudo bem e dou força, mas primeiro
fala, abre a boca, deixa-me te ouvir... Só assim poderei
te admirar e concordar contigo": Forçar a barra e tentar

impor linguagem chula, gestos toscos, música/ruído e

baixarias, sinto muito, querida, tu não vais ter charme
nem luxo. Subir degraus na vida exige muitas folhas ...
Folhas de bons livros e educativos exemplos.

• Elas
Tenhomuitas amigasjovens, todas intrigadas ... Todas

me dizem a mesma coisa, - "Ah, Prates, estámuito dificil
achar um sujeito interessante, um cara que seja homem
de fato."... E eu não sei! O que mais anda por aí são ber-

Pesquisa
Carteiras de
Motoristas

O Procon de Jaraguá do Sul divul

ga pesquisa de valores cobrados por
autoescolas para a emissão da carteira
de motorista. A pesquisa envolve oito
unidades: Direção, Lessmann, Pilo
to, Marquardt, Sinal Verde, Jaraguá,
Vila Nova e Matias Nunes e revela o

preço cobrado para a emissão de car
teira tipo A, B, C, D e AB, incluindo a

comparação entre a menor e a maior
taxa cobrada. A pesquisa foi feita no

dia 10 de maio e está disponível no
site da prefeitura, www.jaraguadosul.
sc.gov.br, no link "carteira de moto

rista". Mais informações pelo telefone
do Procon (47) 3275':3893 .

SUSTO NO TRABALHO
Um caminhão da Prefeitura de Jaraguá do Sul caiu ontem à
tarde numa vala aberta na Rua Carlos Eggert, na Vila Lalau, .

onde é realizada a troca da tubulação da rede pluvial. A caçamba
.

teve de ser retirada por um guincho. Ninguém ficou ferido.

.
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EDITORIAL

Atendimento começa
.

na redepública
A ação realizada no Hospital São José

rlpara organizar o atendimento no

Pronta Socorro da unidade tem o foco
inicial de direcionar os pacientes que não
-apresentam casos clínicos de gravidade
para os postos de saúde de Jaraguá do Sul.
Porém, essa ação só tem eficácia quando a
rede pública estiver com a estrutura ade

quada para atender à demanda. A falta de
médicos clínicos geral nos postos não aju
da a desafogar omovimento no hospital.

Para muitos moradores, a primeira
referência de atendimento quando se está
com algum sintoma é o próprio Pronto

Socorro do São José. Como é propagada,
a situação de demora em atendimento na
rede municipal, falta de pessoal e neces

sidade de pré-agendamentos.os morado
res encontram no hospital,o espaço mais

garantido de que serão atendidos.
Porém, se os problemas forem rela-

cionados a doenças poucos graves, esses
moradores não terão a preferência. Fi
carão no fim da fila. A prioridade são os

casos mais urgentes. Mas o atendimento
não será negado a ninguém.

"
Como se busca a eficiência na saúde,
necessária é contratação de médicos.

Como se busca a eficiência na área da
saúde pública, mais do que necessária é
a urgência na contratação de mais médi
cos voltados ao atendimento familiar nos
bairros e a construção da tão esperada
Unidade de Pronto Atendimento (UPA),
já garantido pelo governo federal, e uma
rede de serviços integrada, que se comu

nique entre si. Jaraguá do Sul tem um

grande desafio de aperfeiçoar esse serviço.

Maria .. ,

Admirável mulher

Representação perfeita
da palavra família.

Imenso é o amorque sentimospor ti

Afinal, serás para sempre, nossa
mãe, nossa avó, nossa amiga!

,

A famílía de MARIA CISZ SPÉZIA, em especial
'seus filhos, Rogéria Maria Bertoldi e Jo�o Geomar

Spézia, convidam amigos e parentes pará a MISSA
DE 1 MÊS DE FALECIMENTO, que será realizada
nesta sexta-feira (24/5), às 19h, na Igreja Matriz São
Sebastião.

Agradecem aos socorristas do Corpo de Bombeiros,
SAMU, médicos e enfermeiros do Pronto Socorro do

Hospital São José de Jaraguá do Sul, aos médicos e

enfermeiros do Setor de Oncologia do Hospital São
José de Joinville, aos médicos Dr. Rangel, Dr. Manoel
e Dr. Luiz Bonilauri e aos padres Beto e Diomar, por
toda dedicação e carinho.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� OCorreio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

"

Secretário de Saúde de Santa Catarina, Dalmo de

Oliveira, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

A capacidade dos hospitais de ponta está no

limite, é preciso aumentar a oferta, mas com a

decisão do Ministério da Saúde de congelar a
tabela de remuneração dos atendimentos de

média complexidade, haverá problemas nas

unidades que dependem destes recursos.

lOT!RJiA:S,
LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 908
01 ' 02 ' 04 ' 06 ' 07
09 ' 10 ' 12 ' 13 ' 15
17 ' 18 ' 23 ' 24 ' 25

QUINA
SORTEIO Nº 3200
02 ' 12 ' 57 ' 68 ' 73

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04764
1 º 23,601 250,000,00
2º 73,744 17.100,00
3º 89.403 16.600,00
4º 29.039 16.100,00
5º 36.113 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1496
14 ' 18 ' 28 ' 4f ' 47 ' 54

,r
I

'\

l
r"
li

_________�� � �5��_Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP4
www.ocponline.com.br GERAL SEXTA-FEIRA, 24 DE MAlO DE 2013

Meta é terminar com
as filas para exames

,-o

GUARAMIRIM Com orçamento reduzido, setor vai contar com
recursos de outras secretarias e atenção direta aos pacientes

Natália Trentini

Finalizar as filas de es

pera e humanizar os

atendimentos no mum

cípio são prioridades da
Secretaria de Saúde de
Guaramirim neste ano.

Com orçamento compro
metido devido às dívidas
deixadas pela antiga ad

ministração, os grandes
investimentos devem ficar

para os próximos anos.
Em reunião com o pre

feito Lauro Frôhlich, a equi
pe da secretaria avaliou o

andamento dos processos.
Mesmo com os mutirões
de cirurgias realizados no

início do ano,'ainda existe
uma grande demanda por
consultas e exames. Segun
do o vice-prefeito, Paulo

Veloso, na área de oftalmo-

logia se encontra a maior
demanda. São 1.680 con

sultas cadastradas e outras

350 encaminhadas.
"Sabemos que muitas

dessas consultas provavel
mente vão gerar pedidos
de outros procedimentos,
como exames e cirurgias.
Já estamos nos preparan
do para atender essa área",
destacou Veloso. Para dar
conta desses pacientes, a

administração deve desti
nar para a saúde recursos

de outras secretarias.
Todos os processos

em aberto também deve
rão passar por análise. O
secretário de Saúde, Ro

berto Simões, destaca que
ficará responsável por um
pente fino. "Vamos telefo
nar para cada paciente e

ver a real situação, o que

aconteceu e se ainda pre
cisa do serviço", disse.

Esse tipo de trabalho,
aproximando a secretaria
da população também será
incentivado nas unidades
de saúde. Dentro do setor,
as pessoas que procuram

por ajuda passam primei
ramente. por assistentes
sociais que analisam cada
caso isoladamente, dando

atenção direcionada para
cada problema.

Mesmo com redução
nos gastos, Simões desta
cou que os investimentos
não serão prejudicados.
"A compra de materiais
não pode parar", ressaltou.
Apenas em gastos mensais
com medicamentos que
são exigidos pelos pacien
tes via judicial, as despesas
ultrapassam os R$ 8 mil.

Vamos telefonar para
cada paciente e ver a

real situação, o que
aconteceu e se ainda

precisa do serviço.

EDUARDOMONiECINO

Roberto Símõe�,
secretário de Saúde

itr m

MARCEIE GOUÇHE/ARQUNO OCP

ESPERA Prefeitura de Guaramirim vai investir em ações para reduzir a quantidade de filas de exames

Ausência de pacientes nas consultas é de 20%
Estudo da Secretaria

de Saúde mostrou um ín
dice de 20% de ausência
em consultas e exames. O
número assustou a admi

nistração que planeja uma

campanha de conscientiza

ção com a população.

Além de ocupar avagade
outro paciente, os recursos

destinados não retomam à
secretaria. "É urn problema
grande parqué a saúde en

frenta dificuldade em dar
atendimento a todose mui
tas pessoas simplesmente

não aparecem", comentou o

secretário, Roberto Simões.
Atualmente, a rede mu

nicipal conta com 33 mé
dicos entre clínicos gerais,
e especialistas nas áreas
de pediatria, ginecologia,
dermatología, neurologia e

otorrinolaringologia. A de
manda pede por contratação
de novos profissionais, mas
faltam recursos. "Estamos

aproveitando da melhor for
ma possível a hora desses

médicos, fazendo rodizio en
tre as unidades", disse.

Massaranduba

Nova licitação para
a reforma do hospital
A retomada nas obras de

finalização do Hospital Mu
nicipal em Massaranduba
ainda não tem data defini
da. Uma nova concorrência

pública precisou ser aberta.
Aempresavencedora da lici

tação, finalizada na primeira
semana de abril, desistiu da
obra e a segunda colocada
foi desqualificada por pen
dências com a Prefeitura.

Segundo o secretário
de administração, Fabiano

Spezia, a CL Empreiteira
de Mão de Obra, de Barra

Velha, analisou a estrutura

após vencer a concorrência
e afumou que não consegui
ria cumprir o cronograma
de obras, estipulado em 90
dias. A empresa com segun
do melhor valor era a Plane

con, que tocou as obras no

ano passado e teve CORtrato

rompido por não entregar
a unidade dentro do prazo.
A inauguração do hospital
chegou a ser anunciada em

novembro.

A entrega das novas pro
postas deveacontecer no dia
7 de junho. O mesmo edital
foi publicado, prevendo o

acabamento do prédio com

a colocação de piso, forro,
azulejos e portas. Gastos na
ordem dos R$ 600mil.

"Ligamos para quemais
empresas participem e au

mentamos' a publicação.
Construtoras grandes com

potencial para fazer esse

serviço não costumam vir

para fazer reforma, ainda
mais quando é em partes",
destacou Spezia.

Serviços de pintura, ins
talação elétrica. e sistema
de ar condicionado serão
licitados separadamente. Se
gundo o prefeito, Mário Fer
nando Reinke, a finalização
foi dividida em etapas para
garantirmelhores preços.

Com estrutura pronta,
estará disponível para a po
pulação urn centro cirúrgico
com três salas, urna delas à

maternidade, e 28leitos.

Apontamento: 246813/2013 Sacado: JEFERSONTIAUANTUNES Endereço: RUA 25 DE JUlHO 2043
- JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: FERNANDOGll.NEl DA SU..vA ME Sacador- - Espécie: DMI-W
TItulo: 8822013·2 - Motivo: falta de pagamentovalor R$ 925,00 - Data para pagamento: 29/05/2013-
Valor total a pagar R$993,95 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 925,00 - Juros: R$'3,39 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 5,71

-
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO.DE SAN1l\ CA'DlRlNA
Novo endereço: Rua CeI.ProcópioGomes de Oliveira,
:i80-Centro· 89251·201 - JARAGUADOSUL-SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei9.492/97, c/co artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
menta no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PROTESTO:

����gJ�1:������h����g:�=��t;n=�6�g�:
CIODEALIMENTOS lIDA Sacador: - Espécie:DMI- N'TItulo: 10032492 - Motivo: faltade pagamento
valoz- R$ 538,35 - Data para pagamento: 29/05/2013- Valor total a pagar R$615,27 Descrição dos va
lares: Valor do titulo: R$ 538,35 - Juros: R$ 6,28 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 247409/2013 Sacado: DYNAMIKDO BRASIL lIDA Endereço: RUA MARECHAL DEO
DORO DA FONSECA,lI88 - CENTRO· JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: CAMOm
DO BRASIL LIDA Sacador: - Espécie: DMI· N' Titulo: 2013050601 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 8.322,54 - Data para pagamento: 29/0512013-Valor total a pagarR$8.432,01 Descrição dos valores: .

Valor do título: R$ 8.322,54 - Juros: R$ 38,83 Emolumentos:.R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$24,50 - Diligência: R$10,79

, Apontamento: 244583/2013 Sacado: GILSONDAROSADIAS Endereço: RUARUI BARBOSA 186 - SAN·
1)\ MONICA - M1PERE-PR - CEP: Cedente: CLODOAlDO ADRIANO KIAJlKOWSKY Sacador: - Es

pécie: CH • N' TItulo: 0000019·Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.000,00 - Data para pagamento:
29/05/2013- Valor total a pagar R$4.55B,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.000,00 - Juros:
R$ 522,68Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00· Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 247219/2013 Sacado: LEOPOillOPEREIRA Endereço: RUAEGONKOCH285 - JARAGUÁ
DO SUL·SC • CEP: 89253·310 Cedente: FUNERARIA CAMINHOS DA GRACIOSA lIDAME Sacador -

Espécie: DMI - N'Titulo. 40910 - Motivo: falta de pagamento valor- R$ 552,50 - Data para pagamento:
29/05/2013-Valor total a pagarR$624,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 552,50 - Juros: R$ 1,10
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10�Condução:H$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 247393/2013 Sacado: I\1ARClO FRANCISCO Endereço: PROf ANTONIO ESI AmO
SÔ, 312 - NOVA BRASILIA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-270 Cedente: RETIFICA MOTORES
THlVES lIDA Sacador: - Espétie: DMI- N'Titulo: 1597/1761 • Motivo: falta de pagamentoValor: R$
482,16 - Data para pagamento: 29/05/2013-Valor total a pagarR$560,36 Descrição dos valores: Valor
do título: R$482,16 - Juros: R$ 2,41 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$_
24,50 - Diligência: R$15,94

.

Apontamento: 247268/2013 Sacado: RAFAELHENlUQUE CZORNEHKYYWINf.lUCH Endereço: RUA
CARLOS TRIBESS 320 - SÃO LUIS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-535 Cedente: COOPERATIVA DE
CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador SUSZEK COMERCIO DE PECAS AUTOM Espécie:
DMI· N'TItulo: 18716/0003 - Motivo: falta de pagamento valor: R$148,00 - Data para pagamento:
29/05/2013- Valor total a pagar R$225,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 148,00 - Juros: R$
0,49 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 247239/2013 Sacado: TROPICAL DECK LIDA Endereço: R. GUILHERME DANCKER,
161 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC· CEP: 89251-460 Cedente: SHEPHERD NEGOClOS 1 LIDAEPP
Sacador- Espécie: DMI - N' TItulo: 1694-C - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 1.332,99 - .Data

para pagamento: 29/05/2013- Valor total a pagar R$1.408,07 Descrição dos vaiares: Valor do título:
R$ 1.332,99 • Juros: R$ 4,44 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50
• Diligência: R$10,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do'Povo" na data
de 24/05/2013. Jareguã do Sul (SC), 24 demaio de 2013.

Manoel'Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 8
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OBRA Terreno localizado no lado direito do prédio da escola em construção vai abrigar o ginásio da unidade

Terraplanagem será
licitada em 15 dias

Terreno de quatro mil metros

quadrados abrigará ginásio de esportes
de escola em construção no Tifa Martins

Débora Remor

A pós receber autori

.l1..zação da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do
Sul para licitar o serviço
de terraplanagem de uma

área de quatro mil metros

quadrados, no limite dos
bairros Tifa Martins e São

Luís, a Secretaria de Obras
da Prefeitura projeta' abrir
a licitação pública em, no

máximo, 15 dias. O valor do

serviço foi orçado em R$
664.506, 15, mas a expecta
tiva do secretário Hideral
do Colle é a de que, com a

concorrência, os gastos não
ultrapassem R$ 450 mil.

"Ganhará a empresa

que se comprometer a rea
lizar o trabalho pelo menor
valor. R$ 600 mil é o valor
máximo que a Prefeitura

dispõe para o serviço", ex
plicou. No terreno será er

guido um ginásio de espor
tes de 1112m2 e um teatro

de arena de 169m2. Ambos
integram a infraestrutura

que será integrada à escola
estadual que está em cons-

trução no terreno vizinho.
A expectativa do se

cretário é a de que após a

conclusão do processe lici

tatório, a empresa inicie os

trabalhos imediatamente.
"Já estamos seis meses

atrasados nesta obra e

creio que em 30 dias o ser

viço possa ser concluído",
projetou. Para se ter uma
dimensão do tamanho da
área a ser terraplanada, a
estimativa é a de que cerca
de duas mil cargas de bar
ro sejam retiradas do local.

Depois de concluído o ser

viço, a área ainda ficará 1,5
metros acima do nível da
escola.

O terreno e o serviço
de terraplanagem foram
doados pela Prefeitura ao

Governo do Estado du
rante as negociações para
construção da escola, ainda
em 2012. Mas, o convênio
entre o Executivo e a Secre
taria de Desenvolvimento

Regional de Jaraguá do
Sul (SDRY só foi firmado
ontem, após aprovação do

legislativo municipal.

Escola pronta
em2014

o governo do Estado,
através da Secretaria de De
senvolvimento Regional,
investiu aproximadamente
R$ 6 milhões na constru

ção da escola. A previsão é

que a nova unidade comece

a atender a região já no iní
cio do ano letivo de 2014.
A unidade terá capacidade
de abrigar cerca de 700 alu
nos por turno. Entretanto,
para que a escola esteja em

funcionamento. dentro do

prazo, é necessária a con

clusão do serviço cóntratado
pela Prefeitura.

"Para a conclusão da
obra, é necessária a terra

planagem da área locali
zada do lado da estrutura,
onde será construído o gi
násio", afirmou o gerente

de Infraestrutura da SDR,
Otoniel da Silva..

Após esta etapa, todoum
processo de realocação de

algumas estruturas, como a

deenergia elétrica, gás e lixo,
também serão realizados.

Na construção da esco

la, o que chama a atenção é
o cuidado com o bem-estar
dos alunos e professores
que utilizarão a estrutura,
incluindo os portadores de
necessidades especiais. As
salas- de aula têm 62m2,
janelões de correr para au

mentar a ventilação e ilumi

nação e ladrinhos de cerâmi
ca nas paredes; a biblioteca
terá dois pisos interligados
por uma escada interna.

Aos alunos cadeirantes
foram construídos banhei
ros adaptados e individuais
e rampas de acesso.

PED'DO DE AUTORIZAÇÃO AM8.ENTAL
MRC SERViÇOS DE ESTAMPARIA LTDA torna público que requereu
à Funç/ação Jaraguaense de Meio Ambiente (FUJAMA) a Autorização
Ambiental para aprocação do PRAD localizado na Rodovis JGS 494

bairro Rio Cerro" em Jaraguà do Sul/SC.
'

Foi determinado Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD.

MRC SERViÇOS DE ESTAMPARIA LTDA

FUJAMA - Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente

Rua João Januário Ayroso, 3.329 - Jardim São Luis -

Jaraguá do Sul/SC
Fone: (47) 3273-8008
http://fujama.jaraguadosul.com.br/

..

liberar o carro até mesmo

no dia do leilão, mas geral
mente não é o que aconte-

,

ce", explicou o presidente
da comissão estadual de

leilão, Edson Rui Castilho.
Os veículos que não fo

rem regularizados serão
leiloados no dia 9 de julho,
quando serão vendidos sem

restrições a concessionárias,
ferros-velhos e pessoas inte
ressadas. "Em alguns casos,
as multas são desvinculadas
do-veículo, mas podem ser

revertidas para o nome do

proprietário na época da
, infração", alertou Castilho.
O edital de notificação pode
ser conferido nessa edição,
nas páginas 18 a 22. A lista

completa também está dis

ponível nó site do Detran/
SC (www.detran.sc.gov.br).

Jaragaá do Sul
Donos de veículos têm
de acertar pendências

LÚC[OSASSI

Clio, Polo, Escort, Fiesta,
Palio, Celta, Uno, Courier,
Santana, Astra, Kombi,
motos CGs e Biz. Esses são

alguns dos mais' de 530 ve
ículos, cujos proprietários
foram notificados e têm

prazo de um mês para re

gularizar a situação e res

gatar os veículos.
À maioria dos automó

veis que estão no pátio da

empresa GTruck, na Barra
do Rio Molha, foram reco

lhidos por documentação
atrasada, multa ou débitos
com banco.. Cada proprie
tário recebeu a notificação
por correspondência, antes
mesmo da publicação do
edital. "Os veículos foram
recolhidos há mais de 90
dias e os proprietários po
dem pagar as pendências e

PRtZ,O A documentação deve ser regularizada em

30 dias, caso contrário os veículos serão leiloados

�ERVU:;O:
As pessoas que têm os veículos apreendidos terão de

regularizar a situação num prazo de 30 dias. Para isso, _devem
comparecer no depósito da Gtruck Logística, localizada na Rua
Walter Marquardt, 756, na Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

.

SulBrasil Engenharia e Construções ttda, CNPJ

02.793.770/0001-64,. com sede a Rua Hermann Althoff, 255,
galpão 01, sala 02, bairro Itoupavazinha - Blumenau - SC, co
munica que requereu junto à FUJAMA (Fundação Jaraguaense
do Meio Ambiente), licenciamento ambiental LAP. (Licença Am

bientai Prévia), LAI (Licença Ambiental de Instalação) e LAO (Li
cença Ambiental de Operação), para a atividade de implantação
do Condomínio Residencial Santa Luzia, com localização à Rua

822 - Erminio f\Jicolini, Bairro Sana Luzia em Jaraguà do Sul -

SC, pertencente à Matrícula Imobiliária 54.296 com área total de

11.800,00m2• O prazo para impugnação junto a FUJAMA é de

20 dias corridos a partir da data desta publicação, sendo que o
licenciamento será concedido se atendida a legislàção vigente,

,..
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Busca por recursos Recurso negado.
Juíza Candida Brugnolli negou recurso dos

advogados de Cecília Konell (PSD) e ordenou o

prosseguimento da Ação Civil Pública contra a

ex-prefeita pelo abandono da construção da ponte
entre o Rau e o Amizade.

:;-_

Durant:_ coletiva de impre�a na

manha de ontem, a equipe do

Ipplan apresentou alguns projetos
desenvolvidos pela pasta do início do
ano até agora. Ninguém em sã consci
ência pode ser contra o que está sendo
desenvolvido. Dos pontos de ônibus,
ao aumento do número de ciclofaixas,
que deve passar dos 37Km atuais para
85,10 Km até o.fim desta administra

ção, tudo foi desenvolvido por espe
cialistas tendo como modelo o que de
maismoderno existe no mundo, sem
pre adaptado à realidade de Jaraguá

Saúde e Segurança
Presidente da Câmara, José de Ávila (PSD),

esteve nesta semana com o governador Raimun
do Colombo (PSD). Além de conversarem sobre
o cenário político, Ávila saiu do encontro com

aceno positivo quanto a repasses do Estado para
Saúde e para finalização de um galpão que está
sendo construído no Presídio Regional.

do Sul. São engenheiros e arquitetos
renomados debruçados dia a dia no

planejamento dos instrumentos pú
blicos. Se os projetos são elogiáveis,
agora, os secretários e o prefeito Die
ter Janssen (PP) terão a incumbência
de buscar recursos para tirar as ideias
do papel.A chefe de gabinete, Fernan
da Klitzke (PT), embarca para Brasília
na próxima semana com a pasta cheia
de reivindicações. Terá audiência com
a ministra Ideli Salvatti (PT) e com

os deputados da bancada governista.
Que traga boas notícias!

EDUARDO MONTECINO

Arquitetos em alta
Gerente de Urbanismo, Cristiane Gascho, e gerente de

Mobilidade, Aurélio Junckes, são os coordenadores de grandes
projetos desenvolvidos pelo Instituto de Planejamento. Ela, mestre
na área, com uma equipe de outras três arquitetas, também projeta
asmudanças noArthurMüller,Arena Jaraguá e Rodoviária. Já
Aurélio, servidor de carreira, é o homem que elabora fórmulas
para facilitai e tomarmais agradável os deslocamentos.

.Entre companheiros
Além de buscar recursos, Fernanda Klitzke vai conversar

com aministra IdeliSalvatti e com o presidente da Comissão de
Educação, Pedro Uczai, sobre a criação de um curso de Medici
na no campus da Católica em Jaraguá do Sul.

Tamanini
o Sindicato dos Servidores rejeitou a proposta de reajuste

apresentada pelo prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB), de
2% no salário e R$ 66 de reajuste no vale alimentação. A cate

goria quer 7,16% de aumento e auxílio alimentação de R$ 350.
Caso aPrefeitura não apresente uma nova proposta até o início
do mês, o Sinsep não descarta greve.

Agronegócio
A Federação daAgricultura de SantaCatarina realiza assem

bleia geral hoje, em Florianópolis, para analisar os problemas
enfrentados pelo agronegócio do Estado. Comitiva da região
deve se unir aos mais de 100 presidentes de sindicatos rurais.

UM,

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

--.��

Contabilidade
Consultoria Emprl arlal
eR�i OOB289/l!

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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EM FOCO
Major Gildo Andrade representa a PM
no Grupo de Trabalho que foi formado
para avaliar as mudanças necessárias
no trânsito do município. Tem dado

contribuições importantes.
.. . .

Promotor Ricardo Viviane colhe
novos depoimentos hoje a respeito
da confecção de uma revista de
divulgação sobre os trabalhos

desenvolvidos pelos parlamentares
na legislatura passada.

• • •

Vice-prefeito Jaime Negherbon
(PMDB) sugêre que os ônibus da

Viação Canarinho sejam adaptados
para o transporte de bicicletas.

Formação
Parlamentar

Presidente da Avevi, Valmor Pia
nezzer (PSD), participa de encontro da

Associação Brasileira de Escolas Legis
lativas, em Recife, e espera conquistar
novos convênios que contribuam para
formação parlamentar na região. Um
dos contatos foi com o diretor do Centro

. de Formação da Câmara dos Deputa
dos, Paulo Lima Costa.

Dança das cadeiras
Inês Tamanini, prima do prefeito

de Corupá, assumiu nesta semana uma

vaga naCâmara deVereadores. Isso por
que Joney Morozini foi chamado para
comandar a Secretaria de Educação.

Fazendo a ponte
Prefeitura de Guaramirim negocia

os últimos detalhes com a Secretaria de
Desenvolvimento Regional para cons

trução de uma ponte ligando a Rua João
Osowski à Estrada Bananal do Sul.
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Reajustes
às claras

AComissão de Desen
volvimentoUrbano apro-

I

vou proposta que garante
publicidade sobre os mo

tivos para o reajuste de

passagens de transpor
tes coletivos. Pelo Pro

jeto de Lei 3546/12, do
deputado Ivan Valente

(Psol-SP), tanto os cál
culos usados para fazer
a revisão tarifária quanto
os fundamentos da deci
são de aumento deverão
ser divulgados pelo Po
der Público. O projeto
tramita em caráter con
clusivo e ainda será ana

lisado pelas comissões de
Defesa do Consumidor; e .

de Constituição e Justiça
e de Cidadania.

STJ

endurece
O Superior Tribunal

de Justiça (STJ) endu
receu o jogo contra os

pequenos traficantes e

mandou aplicar nesses

casos a Lei de Crimes

Hediondos, o que na prá
tica amplia o tempo em

que os condenados fica
rão presos. Pela Lei dos
Crimes Hediondos, que
inclui delitos como o ho
micídio e a tortura, o réu

avança para o regime se

miaberto ou aberto com

2/5 a 3/5-da pena cum-
,

. prida, e não 1/6.

Prazo
Entrou em vigor

ontem a lei que obri

ga o SUS a iniciar o

tratamento de umpa
ciente com câncer em
no máximo 60 dias

depois do diagnós
tico. O diretor-geral
do Instituto do Cân
cer do Estado de São
Paulo (Icesp), .Paulo
Hoff, elogiou a inicia

tiva, mas alertou que
sem aumento de re

cursos, dificilmente a

lei será cumprida.

POLÍTICAPlERO RAGAZZI/ARQUNO OCP

i

SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2013

Interino
Presidente do Senado, Renan Ca

lheiros (PMDB-AL), assumirá o posto
de presidente, por um dia, hoje. Ele
ficará no-cargo durante a ausência
de Dilma Rousseff (PT), do vice-pre
sidente, Michel Temer (PMDlD, e do
presidente da Câmara, Henrique Edu
ardo Alves (PMDB-RN). Dilma está
na Etiópia, onde participa do Jubileu
de Ouro da União Africana. Temer,
por sua vez, foi a Quito, no Equador,
para a posse do presidente Rafael Cor
rea, e retorna amanhã, quando assu

mirá a cadeira de presidente.

•

Desoneração do transporte
Depois de meio ano de análises, o governo federal decidiu suspender a cobrança de

dois impostos sobre as tarifas do transporte coletivo urbano a partir do próximo mês. São
duas as razões principais; incentivar este tipo de locomoção e tirar a pressão inflacionária
decorrente dos últimos aumentos das passagens. Com isso, serão zeradas as alíquotas
do PIS e Cofins pagas pelas empresas de ônibus, metrô e transporte de passageiros por
barcos. Amedida, que entrará em vigor no dia IOde junho, representa uma perda de receita
estimada em R$ 1 bilhão por ano para os cofres do governo federal. Para o presidente da

Viação Canarinho, Décio Bago, o anúncio veio em um momento importante. "O governo
sabe que nosso custo é muito alto, não era mais possível continuar da mesma maneira". O
executivo aguarda os detalhes da desoneração para calcular o impacto que a medida terá.

V-lStos permanentes
\
i\

Uma emenda aprovada por uma
comissão da Câmara dos Deputados
dos Estados Unidos impossibilita a

concessão de vistos permanentes a ci
dadãos brasileiros. O autor da emen

da, o democrata Tim Ryan, 39, de

Ohio, quer punir o Brasil pela não ex

tradição da brasileira Claudia Hoerig,
acusada de matar o então marido, o

piloto da Força Aérea Americana Karl
Hoerig, em 2007. Ela voltou ao Brasil
no mesmo ano. O texto será analisado
em junho pelo plenário da Câmara.
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Projeto é transformar a cidade
EXPECTATIVA

Equipe do Ipplan
divulga propostas
para melhorar a

mobilidade urbana

Verônica Lemus

A partir do segundo se

rtmestre deste ano, Ja

raguá do Sul deve receber
diversas melhorias no setor
de mobilidade urbana. Na
manhã de ontem, em cole
tiva de imprensa, o presi
dente do Ipplan, (Funda
ção Instituto de Pesquisa
e Planejamento Físico-ter

ritorial), Benyamin Fard,
anunciou alguns projetos,
a maioria em fase de con

clusão, com a intenção
.executá-los ao longo dos

próximos três anos.
Os projetos foram ela

borados pela equipe técni
ca do Ipplan, .entre eles a

gerente de Planejamento
Urbano, Cristiane Gascho,
e o gerente de Mobilidade

Urbana, Aurélio Junckes. A
maioria das propostas pro
move o sistema público e

coletivo -de transporte, com
o aumento da segurança e

facilidade no uso de bicicle
tas e ônibus. Para colocar as
ideias em prática, a Prefei
tura pretende firmar convê
nios com o governo federal,
através do Ministério das
Cidades. Conheça os proje
tos desenvolvidos:

EDUARDO MONTECINO

PLANEJAMENTO Benyamin apresentou as ideias desenvolvidas pelo Instituto

Ampliação' das ciclovias e ciclofaixas
o programa cicloviário

prevê a ampliação do nú
mero de ciclovias e ciclofai
xas no município, além da
sua integração. De acordo
com o presidente do Ip
plan, Benyamin Fard, em
dezembro de 2012, a cidade
tinha apenas 33,60 km de
ciclovias e ciclofaixas. Atra
vés de três e�apas, o obje
tivo do governo é ampliar
as rotas até alcançar 8S,
10 km de ciclovias e ciclo
faixas. A primeira etapa do

projeto, realizada no início
do ano, adicionou 3,SO km
de ciclofaixa, nas principais
ruas do Centro. A segunda
etapa prevê ciclovias e ci
clofaixas concentradas em

bairros nas cercanias do

Centro, como Czerniewi

cz, Nova Brasília, Barra do
Rio Molha e Vila Lalau. Já
a terceira etapa contem

plará os bairros Baependi
e Vila Lenzi, indo também
em direção ao interior do

município', em localidades

como Rio da Luz, Rio Cerro
I, Três Rios do Sul e Nereu
Ramos. Essa última etapa
está condicionada ao reca

peamento e asfaltamento
das ruas em que serão ins-
'taladas as ciclovias, mas,

segundo Fard, a previsão é
de que os 8S,1O km estejam
completos até o final de

2014. "Mas é um prazo fle

xível, porque vai depender
do andamento das obras de

pavimentação", ponderou
o presidente.

Alargamento da João Zapella
Para dar mais fluxo ao.

trânsito, duas obras foram

projetadas. O alargamen
to da Expedicionário João

Zapella, na curva para a

Avenida Mal. Deodoro da

Fonseca, está em fase de

negociação com o Colégio
Marista SãoLuis, que já con
firmou a doação de S6m2 do
terreno do pátio da escola. O

projeto será entregue cinco

dias após o :fim das negocia- .

ções e a obra está orçada em
R$ 54mil.Aobra inclui ainda
um possível estacionamento,
privado, no pátio do colégio,
com 70 vagas.

.

Reformulação da área
. central e novos abrigos

Depois de implantar as

primeiras faixas preferenciais,
o Ipplan segueos estudospara
ampliar o sistema. O projeto é
criar as faixas preferencias e

ciclovias na Avenida Getúlio

Vargas e na Epitácio Pessoa.
OUITa melhoria para os usu

ários do transporte coletivo é
o início da instalação do novo

.

modelo de abrigo. Conside
rando as características climá
ticas do município, o Ipplan

MODERNIZAÇÃO Pontos de ônibus serão . definiu osmateriais açoinoxi
padronizados.:trocaIMai Inlelar pelo Centro da cidad�1I11l�yeleYidml:Pm.Qideaispara

.. ,

Equipamentos serão'
inseridos ao ambiente

Ainda referente ao trans

porte por bicicleta, o Ipplan
apresentou outros dois

projetos. O primeiro trata

da instalação de estrutu

ras para o estacionamento
delas, os chamados paraci
clos. A estrutura também

garante mais segurança aos

pedestres, já que, para ser

instalada, é necessário es

treitar parte da rua, sendo

consequência a redução da
velocidade dos veículos. Por

isso, o projeto dá preferência
a esquinas para a instalação
dos paraciclos, juntamente
com faixas de segurança e

rampas de acesso.
Já o segundoprojetopre

tende a instalação de bancas
de jornais ou pontos de táxi,
integrados com os para
ciclos. Mas além de servir
como estacionamento, a es

trutura vai oferecer o mapa
do sistema cicloviário e um

calibrador de pneus. A ma

nutenção da estrutura fica
rá por conta do locatário da
banca de revista. A primeira
unidade deverá ser instala
da na Praça Paul Harris, na
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca fio cruzamento
com a Barão do Rio Branco.

PILOTO Bancas de jornais e revistas devem ser

padronizadas e servir de parada para os ciclistas

Novo cruzamento
Outra proposta preten

de aliviar o fluxo no cru

zamento que dá acesso ao
.

bairro Jaraguá Esquento,
entre as vias Mal. Deodoro
da Fonseca, João Januário
Ayroso e João Planincheck,
próximo ao Lux Atacadão,
Ceja e Speed Pneus. A in

tenção é darmais seguran
ça aos pedestres e ciclistas
ao criar ciclofaixas que in-

terligam as ciclovias exis
tentes ou a serem implan
tadas. Já aos motoristas

que saem do Jaraguá Es

querdo, a ideia é dar acesso
direto à Rua João Planin
check e diminuir as filas
no acesso entre os bairros
Nova Brasília, Vila Lenzi
e Centro com o Jaraguá
Esquerdo. A obra deverá
custar cerca R$ 85,S mil.

uma estrutura durável e que
não exija manutenção. O teto

será feito emmaterial capaz de
reduzir a temperatura em até

quatro graus. Segundo Fard,
o atualmodelo de abrigo custa

R$ S,9mil a unidade e o novo,

R$ 16,7mil. Porém, o custobe
neficio compensaria ao longo
dos anos. Até dezembro, as
primeiras unidades develll
ser instaladas nas vias Mal.
Deodoro da Fonseca, Rei
noldo Rau, Getúlio Vargas PROJETADO Cruzamento entre Mal. Deodoro, João
e Epitácio Pessoa. Januário e João Planincheck deve aliviar o fluxo
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Música clássica
com entrada
gratuita
Um recital de harpa e

flauta será apresentado
. na noite de sexta-feira,
no Pequeno Teatro
da Sociedade Cultura
Artística (Scar). O
duo é formado pelos
professores Gustavo
Beaklini, na harpa, e
Jorge Pires, na flauta. O
evento é gratuito e terá
iniêio às 19h30.
O programa é composto
por "Fantasie" (Marcel
Grandjany), "Sarabanda"
(Bach-Grandjany),
"PromenadeA
L'Autommne (Marcel
Tournier), "OnWings
ofSong" (Mendelsohn),
"Sonatina I" (Naderman),
"Toccata" (SussanMe

. Donald), "Chanson dans
LaNuit" (Carlos Salzedo),
"Summertime" (George
Gershwin) e "Around the
Clock" (Pearl Chertok).

.

Mais informações pelo
telefone 3275-2477.

Música

The Seres libera música na internet
A banda The Seres, de Jaraguá do Sul,

anuncia a gravação de "Toda Mãe é Conten
te". Amúsica está disponível para ouvir e bai-

xar em palcompg.com/theseres.
A gravação foi viabilizada por recursos

próprios da banda.

De mãos dadas
ARTE Artesanato pode servir como fonte de renda e

produto cultural da cidade, mas falta união ao ramo

INCREMENTO
Artesã há muitos anos

em Jaraguá do Sul, Maria
Ana Pereira é uma das

integrantes do Clube de Mães

Bárbara Elice

Na contramão da produção
industrial, Jaraguá do Sul

também é espaço para criações
artesanais. Tinta, pincel,

.

reta

lhos, fios e madeira são maté

rias-primas quando unidas por
mãos habilidosas e mentes cria
tivas. E além de oferecer produ
tos exclusivos, o artesanato pode
refletir as' características da co

munidade aos visitantes. Mas,
para isso, ainda é preciso forta
lecer esse segmento na cidade.

A Praça Ângelo Piazera e a

área coberta ao lado da Funda

ção Cultural são os pontos mais
comuns para encontrar arte

sãos. No mais, existem aqueles
que comercializam em lojas ou

nos próprios ateliês. Para a ar

tista plástica Jecy Lores Straat

mann, que atuou como conse

lheira suplente de Artes Visuais
e Artesanato no Conselho Mu

nicipal de Cultura, o movimen
to artesanal de Jaraguá do Sul é
individualizado.

"Essa é uma dificuldade que
temos. Queríamos formar uma
cooperativa de artesãos, mas

está difícil. No ano passado re
alizamos o projeto Boneca de
Todas as Cores, para reunir to
dos os artesãos e ali vimos tra
balhos fantásticos, mas acabou",
conta Jecy.

Por causa da desunião, é difí
cil para os representantes identi
ficarem o número de artesãos na
cidade. Contudo, Jecy destaca o

trabalho realizado pelo Clube de
Mães - mantido pela prefeitura
municipal, pormeio da Secreta
ria de Desenvolvimento Social
e Família. Com diferentes téc

nicas, as artesãs criam objetos
como almofadas, tapetes, pesos
de porta, roupas e itens deco
rativos. Esses produtos estão à
venda na loja da associação dos

clubes, no MercadoMunicipal.
Segundo a integrante do Clu

be de Mães, Maria Ana Pereira,
o movimento é maior quando
há turistas que procuram por

lembranças da cidade. Para a con

selheira suplente, o artesanato

cumpre um importante papel ao
divulgar a cultura da cidade nos

objetos levados pelos visitantes.

uma identidade para a cidade.
Para que as lembranças tenham
as características da nossa etnia.

Mas, ainda não desenvolveram

algo", afirmou Jecy.

"Jaraguá, do tamanho que
está, sempre recebe pessoal de
fora. E eles buscam lembranças,
algo para levar de volta ao país
deles. Por isso, é preciso criar

OS PRIMEIROS 15 ASSINAI)ITES QUE LIGAREM PARA 2106-1919, A PARTIR DAS 8H,
VÃO GANHAR UM PAR DE INGRESSOS PARA O JOGO DESTE SÁBADO.

Caminhada
noturna

Estão abertas as inscrições
para 3a Caminhada
Noturna na Rota do

Enxaimel, que acontece
neste sábado, em
Pomerode.
A saída está prevista
para às 17h30, da Igreja
Evangélica de Confissão
Luterana de Testo Alto

(Rua Progresso, 3250
- Bairro Testo Alto). A
previsão de retorno é às
20 horas. O percurso tem
o total de 9 quilômetros.
O evento visa aproxiar os
moradores a conhecer o

legado cultural deixado
pelos imigrantes alemães.
Após a caminhada
será oferecido um café
colonial pela Associação
de Desenvolvimento
Turístico da Rota do

.

Enxaimel. O valor é de

R$15 por pessoa. As
inscrições devem ser feitas
no site: http://migre.me/
eGMKR �.

J
�-
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Charles Zirnmermann . Escritor

� .

ê charlesautor@grnail.com

o erotismo da búlgara
numa blusa decotada e sem sutiã. (A
prostituição é o único serviço de quarto
proporcionado na maioria dos hotéis de

países ex-comunistas, como a Bulgária, de
aparência falida. A rapidez com que esse

tipo de serviço chega a porta, sem ter sido

pedido é surpreendente. Senti pena dela,
e da Bulgária, reduzida a vender louras
para estrangeiros). Ela sorriu e acenou

"Passaporte?" murmurou roucamente a

loira búlgara recepcionista do hotel. Seus
lábios estavam manchados de batom
vermelho intenso. "Brasileiro", gritou. Seu
rosto ficou banhado de alegria. "Francisco
Buarque", ela disse. Aquela recepção
indicava que o hotel, no passado, tinha sido
gracioso. As moldagens nos cantos do teto
eram desenhos de frutas. As mobílias em
fórmica, mais do que
usadas, com pegadores
que se destacavam
através de seus

contornos. No centro,
uma mesinha com um

dos pés quebrados.
Sobre ela, nada. Nem
uma toalhinha em

crochê. Sentada do
outro lado da mesinha,
uma moça pintava as

unhas. Entrou nas

palavras. Falava bom
inglês e me ajudou
com a entusiasmada

recepcionista. "Quer
mâsságem?" disse
Flavia; a garota detrás
da mesinha de centro.
"Sexo? Muito bom."
Seus cabelos louros
eram abundantes,
olhos negros grandes
e líquidos. Seus seios
quase eram todos vistos

com a cabeça. Sorri devolta e sacudi a
cabeça. "Não, obrigado", disse eu. Flavia
não aceitou a resposta. "Apareço depois.
Massagem muito boa". "Espero que você
ache alguém para massagear", respondo.
Uma hora mais tarde após uma ducha e

de minhas anotações num diário, saio em

busca de qualquer coisa para o estômago
e a moça ainda na recepção. Paro diante
dela para escutar que ainda se lembrava
muito bem das histórias intermináveis
que ouvia de seu tio a respeito da vida no
Brasil. O tio trabalhava em navios de carga
que de vez enquanto atracava em terras

brasileiras. Dizia que, no Brasil, as pessoas
faziam amor como macacos, a toda hora e

a qualquer lugar; as mulheres eram fáceis
e sempre dispostas; não havia no mundo
mulher afim de sexo como a brasileira. "É
verdade que no Brasil não posso me abaixar,
para pegar algo que caiu no chão?, senão ... "

"Sim é verdade" - respondo sorrindo e

emendo: "no Brasil existe um animalzinho
chamado furão. Ele tem um focinho
enorme e vaga pelas praias, pelas ruas.
O furão tem paixão por subir pelas
saias das mulheres gringas e enfiar o
focinho entre suas pernas".

"
Senti pena dela, e da
Bulgária, reduzida a vender
louras para estrangeiros.

Clique animal

PROCURANDO UM LAR
Esses dois cãezinhos foram

abandonados e precisam de lar.
Contato com Naynara, no 9129-3738

HOMENAGEM Jorge Luís da Rosa envia a foto da
Teka, uma fox paulista de oito anos de idade. Um
cão de estimação da família e muito dócil

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

BamR0 & Tosa
4732751887
danibrecht@ibest.com.br

1111111111111,

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2013

24/5

Adelia Schiochet
Ademilson Maciel Bruch
Adenor L. Bertoli
Afonso J. Petri

Alceu Konrath
Alexandre A. Lopes
Andrielly B. T. Ziehlsdorff
Araci Sabin
Beloní Borges de Campos
Delmar Lemke

Dirceu Konrath
Diva E. Eger
Eduarda Fossik
Eduardo Romsaner
Elair Moser
Eleonai A. Horbuing
Ivo Guitzmacher
Karina C. Folini

Laura Lessmann Reckziegel
Luiz C. dos Santos
Márcia Rosano Saldaghena
Marcos Gabriel Padilha
Maria Alcília Brych Sontanide
Maria E. Voltolini
Maristela Pasani
Marlene Tomaselli
Mateus H. Paiter
Micheline Ap. da Silva Pereira
Osmar F. Lennert
Pâmela K. Bertoldi
Pandora Michelli
Piechontcoski
Pricilla Gioseli
Rafael Luiz Hintz

Rogério Schmitt
Roseli Salete Kerber Riezer

Sob Dylan· cantor .

• Helena Ranaldi - atriz
• José de Abreu - ator
• Luiza Srunet - ex-modelo
• Marcelo Madureira - humorista
• Viviane Pasmanter - atriz

Curiosidade
24 de maio ...

... é o 1440 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 221 para acabar
o ano. Dia da Infantaria.
Dia do Telegrafista.
Dia do Digitador. Dia
do Vestibulando. Dia
Nacional do Café. Dia do

Coração Abrasado - John
Wesley. Dia da Padroeira
de Colorado Paraná.
Dia de Nossa Senhora
Auxiliadora.

Fonte: Wikipedia
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m poracaso.com e contato@poracaso.com o @poriolCaso o /poracaso

Showzinho
no gramado

"Sente na grama pra sentir a vibe", e a torcida não é
outra senão para que dê uma tarde bonita neste domingo,
assim a galera pode apreciar no melhor contexto a gostosa
voz da Taygalega (youtube.com/taygalega), cantora blume-

•
1

1'.

nauense que pega os Instrumentos e vem para ca tirar um

sonzinho por conta própria no Parque Malwee. O convite é

para todos chegarem na roda, trazendo comes e bebes em
clima piquenique e também seus violões e batuques para
acompanhar a vibe. O evento começa às lSh30, tendo palco
o melhor gramado que pintar para acomodar a galera. A
apresentação é gratuita;mas quem quiser colaborar trazen
do um troquinho para o chapéu será agradecido.

Comandas a extinção
Mais um dos reflexos da tragédia acontecida na Boate

Kiss, em SantaMaria, será votado agora em junho projeto de
lei que, entre outras coisas, proíbe o uso de comandas, crimi
naliza a superlotação e obriga a contratação de seguro pelas
casas noturnas. Caso passe pelo Senado e ganhe sanção da

presidente, a então lei certamente estará valendo no começo
do próximo ano. É indiscutível a necessidade das medidas

que impõe, mas quem deve preparar-se para a entrada das

restrições é também o público: não há dúvidas que o ticket da
balada vai encarecer, tanto bar quanto bilheteria.

NoPirata
Cheers! Um brinde
à galera da banda
Sweet Danger, que
neste sábado sobe

pela primeira vez no

palco do Pirata Rock
Bar para show. Na
noite a responsa do

quarteto hard rock
fica na abertura da

tambémjaraguaense
banda Burn. Acessem

facebook.com/pirata,
rockbarsc para mais
infos do evento.

Bruna Lara, Jú Morais
e Ellen Szulc, no bem

frequentado espaço
do Sacramentum Pub

DIEGO JARSCHEL

Michele Kohler, na pista da Quinta

Sertaneja do London Pub

Substratos
Quem ainda não foi no Sesc visitar os grafi

tes do artista Carlos "Chilenus" fica esperto, que
este é o último fim de semana para visitação da

exposição .que termina dia 29 (próxima quarta).
Depois disso, a obra ficará apenas na fotografia e

memória, já que as paredes onde foi pintada leva-
.

rão aquela demão de tinta branca, abrindo espaço

para novas interferências. O horário aos sábados
e domingos é das 13h30 às 17h.

ERICDELlMA

ocP II
www.ocponline.com.br

VARlEDADES
SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2013

• 22h - Distotecagem com James Zoschks, da banda
Madeixas. Local: Blackbird 6ar 1473275 2398

�. 22h - Sambanejo I Shaw com Grupo Di Presença e

Fernando Lima / DJ Diego Feller / Elas free até as Oh.
Local: London Pub 147 3055 0065

22h - Sacra-Feira I Shaw com a banda Take 3 acústico.
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

SÁBADO 25/05
., ....

,

22h - Pocket Shaw com Vitor Torres, da banda Reino

Fungi. Local: Blackbird Bar 147 3275 2398.

� 22h - Música ao Vivo I Shaw com Ander Rock's Uve.
Local: Sacramentum Pup 147;<8832 1524

ERIC DE LIMA

Camarote: Gih Gadotti curtindo
o mesanino da Patuá Music

IngressosparaLuanSantana
"Vamos promover um show para todos, queremos

ver a Arena lotada maisUma vez", palavras da organi
zação do show com Luan Santana ao compartilhar co
nosco os valores do lote promocional de ingressos que
será disponibilizado. As vendas estão previstas para
começar na segunda-feira, confiram em primeira mão
os valores: Arquibancada Superior, R$20; Arquiban
cada Inferior, R$30; Arquibancada Vip, R$so; Pista,
R$30; Pista Vip, R$so. Os pontos de venda para este

lote são o RestauranteVilla e PostoMimeMatriz, mais
os sites BlueTicket.com.br e IngressoSC.com.br. O
show com Luan Santana terá abertura da dupla Dany
& Rafa, e será realizado no dia 3 de agosto na Arena
Jaraguá. Para conferir o mapeamento dos lugares dê
uma passada hoje no PorAcaso.com.

f
(

!

I
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IOT
O médico ortopedista Dr Bruno Gobbato, um dos

convidados para atuar na equipe médica do UFC,
está a mil com os detalhes finais de inauguração da
Clinica de Ortopedia IOT. Voltaremos ao assunto.

Bom díal
Bom dia, urbe sorriso. Hoje é

sexta-feira, dia 24 de maio, Dia
do Vestibulando! Estamos par
tindo para o finalzinho do mês.
Semana que vem tem feriadão!
O mês de junho já está aí. Lá se

foimeio ano. Fazer o quê?A vida

segue. Enquanto isso, vamos

conferir a coluna, que será lida

hoje por mais de 30 mil pessoas,
fora os virtuais. Antes, uma fra
se: "Fala-se muito na crueldade e

na bruteza do homem medieval.

Mas, o homem moderno será
melhor?" (Rachel de Queiroz).

Laboratorio
Lenz.i

, �ISO 9001
"-
"'-rritC"

Valeu o apoio
Temos que agradecer às em

presas patrocinadoras da nossa

Festa do Champanhe: Enoteca

Decanter, Gi Acessórios, Li Art
Decoraçõs, Biodora, Derma Bond,
SuperNova, CasaMais Interiores,
O Correio do Povo, Gracy Moser,
Le Bru Perfumes, Automóveis Ja
raguá, Revista Nossa, Miottéto,
Rockfeller Language Center, TNT
Mercúrio, IOT, Du Fort, Recicla
Eventos, Pole Dance e Projeto
Phaser, Casa Gourmet e Nutrilli.
Sem elas, não teríamos um en

contro tão maravilhoso. Valeu!

Sufoco
E aquele noivo que tomou chá

de alfar? Quem esteve presente no
casamento disse que a noiva atra
sou quase duas horas. Se não fosse
a intervenção dos amigos, o noivo
teria abandonado igreja. Estava
mais impaciente que beneficiado
do Bolsa Família. Saiajusta!

3370-3242

DICAS PARA SEXTA
• Sexta é dia de badalação, dia de escolher

a melhor grife do seu doset. Sexta é dia de aza

ração e encontrar os amigos. Então anotem al

gumas dicas para o seu finde começar demais!
• Encontrar gente bonita? Madalena!
• Um jantar a dois ou com grupo de amigos

ou familiares? Restaurantes Lehmann's e Che
ers lrish estão a postos!'

• Aquela cerveja gelada, com ares de mar?
Corra para o bar do Sérgio!

• Paqueras? Lico Bar é top!
• Reunir a família para aquela pizza? Domi

ni e Rainha são as melhores opções.
• Um lanche super especial? Vá para o Cen

ter Lanche, que é uma delícia. Sem contar com

a recepção dos cap's Neilander!
• Uma conversa íntima com um chá gela

do?"Cafeteria Doce Pimenta e Confeitaria Bela
Catarina são show!

• Ver objetos chiques? Cia. do Presente.
• Curtir uma noite com muito dance? Lon

don e Upper Floor são as opções!
BALADA Jéssica Cristina e Nina Pretti,
nos corredores da Patuá Music

WWW.EPICCWB.COM.BR
SStNSI::S..:. ?t•.

NAS RODAS
Em julho tem casamento de

prata chique na cidade. Estou
na lista de convidados. Volto

ao assunto

. ., .

Já na cidade vizinha,
Corupá, quem comemora 30
anos de casados - Bodas de
Pérola - no próximo dia 28
de maio, é o casal, Margaret

e Alcides Hahn.
. .. .,

Depois de 18 dias batendo

perrias nos Estados Unidos,
estão de voltà à urbe sorriso
os amigos, Igue Joesting e o

delegado, Adriano Spolaor. Na
bagagem, muitas comprinhas
e histórias mil pra contar.

A fraqueza é um inimigo maior

para a virtude do que o vício.

FraI'Jçol, de Lª AOfJnefoilCalJld

Moa Gonçalves

o QUE ESTÁ
EOQUE NÃO
ESTÁ NA MODA
• Jaraguá está na moda. No

mês de maio foi a cidade de San
ta Catarina mais comentada na

mídia brasileira ê mundial.
• O colesterol não está na

moda. Ele é inimigo número um
de uma boa noite de sexo.Vixi, ..
Só faltava essa!

• Gentileza 'está na moda!
Nos tempos atuais ela deixou de
ser exercida nas pequenas ações
do dia-a-dia. Ser gentil é pra
lá de chique! Nadilma Tavares
está na moda.

• Homem pantufa está na

moda! Não sabe o que é um

homem pantufa? Vou explicar:
aquele que é bom de usar em

casa, mas que você morre de
medo de mostrar para as suas

amigas. Entendeu?
• Não está namoda terminar

com o namorado e depois falar
para as amigas que o ex não dá
no couro.

... Os espumantes nacionais
estão na moda. Experimente o

Lírica ou o Bossa, na Enoteca
Decanter.

... Vestir a grife Elô está hiper
·namoda.

... Monica Menegotti Schinke
está sempre na moda com as

ações da Apae.
... O prefeito Dieter Janssen é

a moda em pessoa!

Garage TE CONTEI pânicó semelhante
No sábado o big shot, Teco Jans- ao acontecido com os

sen, na condição de aniversarian-
.. Quem apaga velinhas boatos sobre o fim do

te mais festejado do ano, patrocina
e corta o bolo nesta Bolsa Família aqui no

menu especial na Garage: um leitão
sexta-feira é Juliana Brasil".

no rolete e 35 quilos de costela bovina.
Excepcionalmente, os comensais con- Rahn. Os parabéns da
tribuirão com R$ 5. Só para dar aque- coluna Amanhã, mais
la reforçadinha no caixa. Combinado? conhecido como sábado,
Ah ... Não esqueça de levar alegria. O .. Desfilando linda e na Sociedade Diana,
objetivo do encontro é fazer amigos! morena pelos lugares "in" em Guaramirim, rola a

ARQUIVO PESSOAL de nossa urbe está Joci 1 ª Balada Automotiva

Buxixo Aguiar. Na melhor forma Noturna. Agendem!
de sua vida, o tempo é

O meu amigo, Moacir Sens, conse- seu aliado incondicional, • eom a participação
lheiro da Intelbras e do grupo Weg, não como o bom vinho. de Neni Wolf, Macarrão
desfilamais sozinho. O poli está fazendo e Julito Manhke, a Epic
par romântiéo com a diretora da Apae, Saiu na coluna de breve movimenta mais

/

Cintia Chiodini. Contado! Leo Pinheiro: "Andaram um noitada dos anos 80.

espalhando por aí que Denadal

Fofocódromo Joel Santana será o novo

técnico do Real Madrid. • Uma ótima sexta-feira
Pelo meu fio vermelho, fiquei saben- A diretoria do Barcelona e cuidado: você está

do que nas próximas eleições do Clube está com medo que sendo filmado.
Atlético Baependi, Carlinhos Henschel, a torcida do clube
irá formatar chapa poderosa para con-

espanhol protagonize • Com essa, fui!
correr à presidência do clube mais char-
moso de Santa Catarina. Bom também!

SI(Y
HOTV É ISSO

EQUIPAMENTO
E INSTALAçAO

ltijt!iil'i
'd"i#iiij'.hi

(47) 3371-4643 I 3054-4643
Presidente Epitácio Pessoa, 1645 - Sala 1

Centro I Jaragua do Sul

CEI,..EBRAM Os médicos Darian Boccacio, Juliano.
Guizzo, Bruno Gobbato, da Clínica 10T, comemoram
na Arena, após vitória de Victor Belfort

•

Apartamento cl área de 56m2 e uma vaga de garagem, localização
privilegiada de frente a Arena Joinville.

1 a Hasta dia 04!06/20 13 às 09:00hs

R$ 63.528,00

2a Hasta dia 24/07/2013 às 09:00hs

R$ 38.117,28

2a VARA CíVEL DA COMARCA DE JOINVlllE/SC -

Cinquenta por cento de um terreno, com formato retangular no
loteamento Zarling com àrea de 252m2• Próximo as principais vias de
acesso. lO Hasta dia 04/06/2013 às 09:00hs

R$ 9.432,39

2a Has.ta dia 24/0712013 às 09;001'1$
R$ 5.65943

U:ltJ.olSo\
lole1

VARA 0€ ""EC. J\)DICI.�IS E F�LtNCIA
DA COM"'IICA DE S.�NT'\ CATARINA

VARA DE PREC. JUDICIAIS E FALENCIA
DA COMAHCA [)!; SANTA CATAHINA

VAnA DE PREC JUDICIAIS E FALrNClA
DA COMARCA OI: SANTACATARINA

1 Geladeira, 1 Ar condicionado,
1 CQmpuiador. 1 Impressora, 1
Tv de 20 po.1. e 1 Jogo de quarto.

l' Hasta dia 03/06/2013 às 09:30hs
RS 4.900,00

2" Hasta dia 01(07/l013 às 09:30hs
R$ 2.690,00

1 Tfan�eptor VHF marítimo
Solara, 1 Transcepto KenwoQd
Ts820S. 1 Fonte YAESU FP 107,
1 PC Po'sitivo,

l' Hasta dia. 17/061201.3:às lO:QQns
R$ 2.200,00

2,' Hasta dia 12/0-7/2013 às 10:30ns.
RS 1.320,00

•

Uma assadora de frango
cl capacidade p/ 30 frangos
marca GASTOMAY.

l' Hasta dia 03/06/2013 �s 09:30hs
R$ 2,700,00

2' Hasta dia 01/07/2013 às 09:301'15
R$ 1.620.00

VARIEDADES
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

O turco resfriado

o turco estava resfriado, mas não queria gastar dinheiro com uma

consulta. Resolve procurar um amigo, também turco, que era médico.
Puxa um papo descompromissado e a certa altura da conversa

pergunta:
- Jacó, o que você faz quando está resfriado?
- Ora, eu espirro!

Cinema
Programação de 24 a 28/5

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX1'
• Velozes e Fúriosos 6 . Ação - Legendado - Censura: 14 anos -

Diariamente: 14h, 16h30, 19h, 21h30
ARCOPLEX2
• Somos Tão Jovens - Drama - Nacional - Censura: 14 anos -

Sexta-feira a quarta-feira: 15h, 17h1 O
• O Último Exorcismo - Parte 2 - Ierror- Legendado - Censura:

14 anos- Sexta-feira a quarta-feira: 19h30, 21 h20
ARCOPLEX3
• Homem de Ferro 3 - Ação· Legendado - Censura: 12 anos -

Sexta-feira a terça-feira: 198, 21 h30
• Reino Escondido - Animação - Dublado· Censura: livra

Sexta-feira a terça·feira: 15h, 17h

Velozes .e
Furiosos 6
Desde que o golpe
de Dom e Brian
no Rio de Janeiro
deixou o grupo
com US$100
milhões, os heróis
se espalharam
pelo globo. Mas a

incapacidade de
voltar para casa

e viver em um

lar tornou suas

vidas incompletas.
Enquanto isso,
Jobbs esteve

perseguindo uma
organização de
mercenários sobre
rodas, um grupo
de homens cruéis
divididos em 12

países, cujo mentor
tem ajuda da
destemida Letty, a
antiga namorada
de Dom, que ele
acreditava estar
morta.

JOINVILLE
IGNCGARTEN
• Homem de Ferro 3 (3D) . 21:10· LEG . Ação
• Reino Escondido (3D)· 14:00, 16:30, 18:50· DUB· Fantasia

,

• Giovanni lmproíta- 17:15· NAC· Comédia
• Homem de Ferro:3· 13:20,18:40,21 :10· DUB· Ação
• Somos Tão Jovens- 15:00,19:30,21 :30· NAC· Drama
• Velozes e Furiosos 6 . 13:20, 16:00, 18:40, 21 :20 . DUB . Ação
• Homem de Ferro 3 . 19:20, 21 :50 . DUB - Ação
• Reino Escondldc- 14:15, 16:40· DUB· Animação
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:20, 19:00, 21 :40 . LEG . Ação
• Homem de Ferro 3 (3D)· 16:10, 19:10, 22· DUB· Ação
• Homem de Ferro 3 (3D)· 13:30· LEG· Ação

I GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (3D) . 21:10 - DUB· Ação
• Reino Escondido (3D)· 14:00, 16:30, 18:45· DUB· Fantasia
• Finalmente 18· 20:00· LEG· Comédia
• Homem de Ferro 3· 15:20, 21 :50· LEG· Ação
• Somos Tão Jovens- 13:15, 17:50· NAC· Drama
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:15, 19:00, 21 :40 . LEG . Ação

Sudoku

6 4 1

28 3

7 1

5 4

4. 3 2

6

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.
t€lZ9S
Z9ç6�L

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Fim de semana
mais seco com sol
Namadrugada emanhã nuvens e

chuva fraca do Oeste ao Norte de
se e na Grande Florianópolis. No
decorrer da tarde umamassa de ar
frio avança favôrecendo aberturas
de sol namaioria das regiões.
Temperatura diminui no fim do
dia do Oeste ao Sul.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 23°C

Parcialmente
Nublado

DOMINGO
MíN: 14°C
MÁX: 21C

Nublado

LUAS

• MINGUANTE 2 e 31/5

• NOVA 9/5

• CRESCENTE 18/5

CHEIA 25/5

j .;1.1
Chuvoso

. ,-

SEGUNDA
MíN: 15'!.C
MÁX: 23°C

"�"'�,' Mi'; 'I >�I/�ll""I"llli\ I li
I
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HORIZONTAIS
1. Sigla do Distrito Federal/Peças acionadas pelos dedos

que colocam em movimento os mecanismos do ór

gão, piano e afins, para produzir o som

2. Uma árvore que fornece madeira sólida e flexível/O
segundo maior estado do Brasil

3. O médico oftalmologista Brasil (1846-1928) / As letras
entre o A e o E

4. Diz-se da zona do Palo Norte / Uma saudação entre' 4

amigos
5. (Ret.) Descrição extremamente realística em um dis

curso

6. Interjeição de admiração, dúvida, espanto etc. / Perce
ber um som, um ruído pelo sentido da audição

7. (Pop,) Ócio / A artista plástica Ohtake
8. Grande rio da África ocidental, com mais de 4,000 Km
/ As letras separadas pelo T

9. Diz-se de dose de bebida, droga ou medicamento exa-

gerada
10. Perseguido pela má sorte '

11. O time que está na ponta da tabela / O início de .. , junho 10
12. (Ingl.) Pessoas ou empresas que formam um caixa

único para alcançar determinado objetivo / Espécie de 11

abelha
13. Brisa / Pão arredondado de farinha de milho, centeio, 12

polvilho, trigo etc,

VERTICAIS
1. Amansável / Responsabilidade por dano, mal, desastre

causado a outrem
2. Um cálice com a corola / Tintura preparada com o pó

das folhas do arbusto homônimo / As três ultimas vo

gais
3. (Ingl.) A tecla para reduzir a zero o volume de aparelhos

de som, telefones etc. / Diz-se de animal que solta a
voz como o lobo, o cão etc.

4. O T de Fiat / Antílope da África e da Ásia, de corpo
esguio e elegante

5. Previnir alguém contra ocorrência de um mal
6. As iniciais da atriz Pitanga / Elevar ou levantar perpendi

cularmente / As iniciais do músico e compositor Bosco
7. Abreviatura de laboratório / Bebida alcoólica perfuma

da com ingredientes aromáticos / Estriar
8. Arco luminoso visível como um conjunto de bandas co

loridas adjacentes / Canal no organismo animal
9. Tradicional marca de produtos frigoríficos / (Mús.) Boa

harmonia, agradável e sonora,

.....0:;
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Reinaldo pergunta a Natália sobre o homem que ela
está namorando. Hélio procura Bibiana para se explicar
sobre sua participação na desapropriação da ONG, ten
tando convencer a mãe de que só cumpriu ordens de
Alberto. Upe e Marizé não dão atenção ao irmão. Yvete
comemora a matéria que ela plantou no jornal sobre a in

vestigação da ONG. Guiomar convence Meireles a produzir
o vídeo da ONG, oferecendo dinheiro para o diretor. Ro

drigo se interessa por Amalalina, Alberto diz ao advogado
que deseja ver Ester ser punida por seus atos.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Amora conforta Bento. Amora e Bento entram no par

que e se divertem nos brinquedos. Bárbara demite Emília.
Rosemere fica transtornada ao saber que Filipinho foi à
casa do pai. Natan se recusa a falar com Kléber. Silvia
fala para Lara que Natan terá uma reunião com os patro
cinadores do Luxury. Charlene e Malu se surpreendem ao

ver Amora e Bento no parque. Fabinho vai à floricultura

e questiona Giane sobre Bento e Malu. Madá chantageia
Bárbara para que ela não demita Emília. Damáris arma

um escãndalo no parque. Natan sugere que Amora e Lara

apresentem o Luxury juntas. Sueli Pedrosa reconhece

Bento e o entrevista.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Paloma cuida de Paula. Denizard se preocupa com

Ordália e a neta. Paloma avisa que Paula ficará internada

e conversa com Bruno. Patrícia comemora com os amigos
do hospital o seu casamento. Paloma se dispõe a cuidar

de Paula. Bruno diz para Paloma que tem um apartamen
to perfeito para ela. Félix implica C0m Priscila. Bruno en

contra Glauce na saída do hospital. Félix não aceita que
César dê um apartamento para Paloma e se recuse a aju
dá-Ia financeiramente em um negócio que pretende abrir.

Sangue Bom

Bento curte tarde no parque de diversões ao lado de Amora
E não é que o coração de Amora (Sophie Charlotte) bate

e não é de plástico? Ao saber que Bento (Marco Pigossi) vai
ao Kim Park, a gata resolve ir até lá para ajudar o amigo a

encarar o trauma de infância de ter sido expulso do parque.
Em um gesto nobre, a it-girl dá a mão e entra rio parque com

o bonitão. Bento carrega a patricinha para a montanha-russa
e ela fica louca ao ver que está toda descabelada. Leve como
uma pluma por estar ao lado de sua paixão, o florista, claro,
consegue descontrair a gata, que acaba se divertindo muito,
Amora encara até tirar os sapatos e comer cachorro-quente!

Carlito convida Luciano para ir ao jogo de futebol com ele.

Márcia sugere que a filha conquiste um jogador de futebol.
Bruno conta para Paula que mostrará um apartamento a

Paloma. Pilar fica com ciúmes da nova secretária de Cé
sar. Félix arma um esquema para desviar dinheiro do San

Magno. Pilar convence César a dar a Félix o mesmo valor

que ele gastará no apartamento de Paloma. Pilar aconse

lha Gigi a não desperdiçar o dinheiro que conseguiu com

Atílio. Patrícia se casa com Guto. Félix é apresentado a Ja

cques. Ninho pede para Alejandra ajudá-lo a reencontrar

Paloma. Bruno e Paloma se beijam.

• CARROSSEL - SBr . 20H30
Em imaginação de Adriano, ele, Cirilo, Paulo e Koki

fazem uma viagem ao espaço para encontrar Chulé. Eles
conhecem a Dona Lua que dá as coordenadas do caminho
a Saturno. Os garotos passam pelo planeta Vênus, que
comenta ser sozinho no espaço. Os garotos perguntam
a Vênus como eles podem chegar a Saturno. Os garotos
avistam a Terra de longe e ficam encantados com a beleza

do planeta. A Terra está tossindo e os alunos perguntam
se ela está bem. A Terra afirma que está doente, não con

segue respirar bem, está cansada. Cirilo pergunta se tem

algum remédio que ela pode tomar.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Dorivaldo decide conversar honestamente com Édison.

Benito reclama da covardia do amigo em não ter ajudado
Xepa. Rosália finge estar noiva para Isabel e Yasmin observa

atônita. Para conseguir dinheiro, Xepa diz que vai vender o

anel dado por Esmeraldino e pede que Camila guarde segre
do. Matilda exige que Dafne arrume um emprego decente.

Catherine observa Rosália se despedindo de Vitor Hugo e

desconfia da jovem. Dorivaldo revela que Esmeraldino es

teve preso e acredita que seu amigo deve ter deixado algo'
de valor para Xepa. Graxinha afirma que não confia no novo

vizinho e conta para Dafne que visitou a casa de Robério. Ro

sália se passa por cliente, abreviando seu nome para Rosa, e

elogia vasmín para Catherine. Édison sonda Xepa para saber

detalhes sobre seu pai. Meg pede que Júlio César não impli
que com Vitor Hugo durante o jantar.

* O resumo dos capítUlOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
IIGot TalentBrasil" será
duas vezes por semana

A Record resolveu mudar os horários de

exibição do "Got Talent Brasil" para adiantar
a estreia da nova edição de "A Fazenda" para
final de junho. O "G�t Talent Brasil" está em
sua fase de shows e irá entrar nas semifinais
em breve já que não está atingindo bons Ín
dices de audiência. Com a mudança, o "Got
Talent Brasil" será exibido todas as terças e

quintas após a novela "Dona Xepa". O "Got
Talent Brasil" é comandado por Rafael Cortez
e conta como jurados Sidney Magal, Milton
Cunha e Daniela Cicarelli.

Eva Longoria conclui
mestrado e recebe

parabéns dos fãs
Mesmo levando vida de estrela de

Hollywood, Eva .Longoria provou que os

estudos não precisam ficar de lado. Dia 22,
a atriz contou em seu Twitter que concluiu
seu mestrado sobre culturalatina na Cali
fornia State University. "Hoje é um grande
dia. Estou muito empolgada por me formar
mestre em estudos chicanos. Você nunca é
muito velho ou muito ocupado para conti

nuar estudando", disse orgulhosa receben
do muitos parabéns dos Ias na rede social.

Teus olhos abrem paramim
todos os encantos bonS.

Marcelo Camelo

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

A comunicação será o seu

maior trunfo nesta séxta-feira! Ser

gentil, amável e capaz de certas

delicadezas vai trazer beneficios,
oportunidades e bons resultados.
Nos assuntos do coração, o seu

entusiasmo será visível: aproveite
omomento! Cor: branco.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

A comunicação, a troca de

ideias, o tato e a diplomacia vão

prevalecer neste dia. É omomento

ideal de divulgar o que sabe fazer
de melhor.A Lua sagitariana deixa
você mais franco(a) e confortável

para expressar as suas emoções
nestemomento. Cor: bege.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

O seu progresso material está
em evidência, por isso este é um
bom dia para lidar com dinheiro,
fechar um negócio ou reivindicar
um aumento de salário. Confie
em seu charme, pois o astral é de
forte erotismo no relacionamento
a dois. Cor: azul-escuro.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Você não vai se contentar com
a superficialidade dos fatos, por
isso, não perca a chance se apro
fundar nos assuntos que mais lhe
interessam. Mudanças no visual
vão melhorar a imagem que você

passa aos outros. A dois, o erotis
mo vai estar amil. Cor: marrom.

t
,

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Bom dia para tomar decisões

que se pautem tanto nos proces
sos racionais, quanto na sua in

tuição. Sua percepção de mundo
está mais viva agora, favorecendo
o entendimento. Vênus realça seu
charme, sua beleza e poder de en
cantamento neste dia. Cor: azul

22/11 a21/12-Fogo
Hoje é um excelente dia para

tomar as suas relações mais har
moniosas. Ser gentil, amável e

capaz de certas delicadezas podem
trazer alguns beneficios, oportu
nidades e bons resultados, seja no
campo profissional ou nas rela

ções de afeto. Cor: preto.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Você está atravessando uma

fase de maior recolhimento e in

trospecção em sua vida. Aproveite
este movimento para fazer uma
autocrítica e ficar mais consciente
de suas limitações. Sua vida amo

rosa corre o risco de ser sacrificada

temporariamente. Cor: cinza.

, Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Bom diapara aperfeiçoar as re
lações pessoais. Não perca a chan
ce de ser mais prestativo(a) e de
tomar mais agradável o ambiente
em que vive. A Lua pode reprimir
os seus desejos no campo afetivo,
então, respeite a sua vontade de
ficar só. Cor: vinho.

.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Excelente astral para aperfei
çoar os seus relacionamentos, se
jam eles afetivos ou profissionais.
O dia pode ser muito produtivo
para quem trabalha com o univer
so feminino!ALua ingressa no seu
"paraiso astral" e só não aproveita

. quem não quer. Cor: verde.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

É um dia demuita diversão em
sua vida! Profissionalmente, esta é
uma fase de grande criatividade. O
prazer de fazer o que gosta será a

grande tônica desta sexta-feira. A
Lua indica que o companheirismo
vai estimular sua vida sentimental.
Cor: vinho .

Virgem Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Bom dia para 'deixar o seu

cantinho mais bonito, elegante e

confortável. Quem trabalha em
casa ou por conta própria terá um
dia altamente produtivo. À noite,
os agitas e as baladas podem api
mentar a sua vida sentimental:
aproveite omomento! Cor: pre!o ..

23/8 a 22/9 - Terra

Mercúrio e Vênus estão no

topo do seu Mapa Astral, indican
do que você pode alcançar a po
pularidade que sempre quis. Não
se surpreenda se você for alvo das

atenções. Na intimidade, você vai
se mostrar mais à vontade para
agir. Cor: creme.

k
!
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Silvia Kita
Historiadora

� redacao@ocorreiodopovo.com.br

Proclamas de
casamento

Até alguns anos atrás eram constantes as publi
cações de editais de casamento. O responsável pelo
Cartório de Registro Civil de Jaraguá, Venâncio da
Silva Porto divulgava, em maio de 1926, os editais
de casamento de:

- Pedro Martim (nascido em São Pedro, lavra
. dor) e Philomena da Cunha (nascida em Santo

Amaro, 15 anos, lavradora), ambos residentes no

Distrito;
- Richard CarlWilhelm Gueths (natural de Blu

.menau, 23 anos) e Ida Võlz (natural de Jaraguá, 19
anos), lavradores;

- Gregório Pereira (natural de Jaraguá, 23 anos)
e Leontina da Costa (natural de Joinville, 22 anos),
lavradores;

- José Andreatta (natural de Blumenau, 30
anos, alfaiate, residente em PontaGrossa) eAmabi
le Teodolina Rubini (natural de Jaraguá.jzz anos);

- Geraldino Julio Vieira (natural de São Pedro
de Alcântara, 26 anos) e Serafina Pradi (natural de
Jaraguá, 28 anos), lavradores;

- Ricardo Oechsler (natural de Blumenau, 26
anos) e Bertha Giese (naturalde Jaraguá, 19 anos),
lavradores.

Bodas de Ferro
Nota publicada no jornal de abril de 1957 felici

tava o casal Feliciano Bortolini e Angela Stinghen
Bortolini pelas Bodas de Ferro.

O casal casou em 1897, e pouco depois veio resi
dir na Barra do Rio Cerro. Os dois constituíram um

família numerosa. No dia 22 de abril foi realizada
.

uma missa em homenagem ao casal, celebrada pe
los filhos, padres salesianos Otávio e Alfredo e por
um sobrinho, na CapelaNossa Senhora das Graças,
na Barra do Rio Cerro.

ACERVO ARQUIVO HISTORlCO

Antiga Igreja Nossa Senhora das
Graças, da Barra do Rio Cerro

Resumo em

português:
Essa semana teve

início o ano "Brasil
Alemanha 2013-2014".
Mercedes-Benz e

a Câmara Brasil
Alemanha de São
Paulo lançaram
um concurso de

fotografia "Alemanha
no Brasil: um espelho
emfotos". Oprojeto
objetiva estimular
osparticipantes
a produzirem
fotografias no Brasil,
com interpretação de

imagens originalmente
capturadas na
Alemanha. Os
melhores cliques serão
contemplados com
uma viagem de 10
diaspara aAlemanha,
com tourpelos
locais apresentados
nasfotografias.
Paraparticipar, os
interessados devem se

cadastrar no site:
www.

alemanhanobrasil.
com.br

Herton Schünemann

eutsche�CKe_
G hertons@gmail.com í:t twittencom/hertonls

DIVULGAÇÃO

I
I
I.
Ein Fotowetthewerh

Zur Feier des .Brasílien-Deuts
chland-Jahres 2013-2014", die in die
serWoche begann, startetenMercedes
Benz und die Brasilien-Deutschland
Handelskammer von São Paulo ein Fo
towettbewerb unter dem Titel .Deuts
chland in Brasilien: ein Spiegel in Bil

dern", um die Interaktion zwischen den
Kulturen hervorzubringen.

Das Projekt zielt, die Teilnehmer
zu ermutigen, Fotos hier in Brasilien
zu produzieren, mit lnterpretationen
von Bildern, die ursprünglich in Deuts
chland gemacht wurden. Die fünf Tei
lnehmer, die am besten in einer krea
tiven Art und Weise die Originalfotos
bearbeíten,werden eine io-tâgige Reise

I
I
•

nach Deutschland als Preis bekommen.
Folgende Themen kommen vor:

Wirtschaft (Mercedes-Benz Museum
in Stuttgart), Sport (Allianz Arena in

München), Tourismus (Brandenburger
Tor in Berlin) Kultur (MemorialGoethe
& Schiller inWeimar) und Gesellschaft
(Karneval in Kõln). Am Ende desWet
tbewerbs gibt es eine Ausstellung mit
Bildern von den Gewinnern zu sehen.

Um teilzunehmen, müssen sich
die Bewerber auf der Homepage
www.alemanhanobrasil.com.br regis
trieren. Jede Person kann mit bis zu

drei Fotos in jeder Kategorie konkur
rieren. Weitere lnfos findetman auch
auf der lnternetseite.

tun - was ist das nun?
Auf Deutsch kennt sich jeder mit dem Verb "ma

chen" aus. Es wird gleich in den ersten Stunden den
Lernern beigebracht. Aber es gibt ein anderes Verb,
das sehr âhnlich ist, und praktisch die gleiche Bedeu
tung hat. Es ist das Verb .nm". Aberwird das genauso
gebraucht? Eigentlich nicht. Es gibtAusdrücke, die ganz
gutmit ,,machen" funktionieren, zum Beispiel .Hausau
fgaben machen", .ein Bett machen" oder .eine Übung
machen"; und es gibt andere Ausdrücke, die besser zu

.run" passen, wie zum Beispiel .eine Hausarbeit tun",

.einGefallen tun" oder "das Richtige tun".
Jemehrman eine Sprache lernt, desta besser vers

teht man die Semantik von den Wõrtern und wenn

man eines oder anderes anwenden kann.Wer Englis
eh kann, hat da eine gute Hilfe. In Englisch gibt's auch
diese Verben und man kann daher eine gute Assozia
tion machen: .rnachen" wâre so was wie "to make",
und .run" sowas wie "to do".-

Ein etwa anderes Rezept
Anleitung zum Glüclrlchsem

.... Resumo em português:
Há na LínguaAlemã dois verbos muitos parecidos, que significam ambos 'Jazer", são eles "machen"
e "tun". Eis que não possuem omesmo emprego, sendo necessário atentarpara aformação
semântica que impõem aos substantivos. Quanto mais se estuda-o idioma, mais perceptível isso será.
Assemelham-se aos verbos "to make" e "to do" respectivamente no inglês.

Suche diB Nãhe vaI)
Froonden und Família
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Mérito industrial
o empresário de Jaraguá do Sul Vicente

Donini será agraciado hoje com a Ordem do
Mérito Industrial 2013. Concedida pela Fe

deração das Indústrias do Estado de Santa
Catarina (FIESC), a Ordem do Mérito In

dustrial representa a mais alta condecora

ção do setor produtivo no Estado.

Salário no vestuário
Os mais de 23 mil trabalhadores e tra

balhadoras do Vestuário de Jaraguá do Sul,
Corupá, Guaramirim e Schoreder garantiram
o reajuste salarial de 8,16%, retroativos a 1°

de maio de 2013, como resultado da negocia
ção coletiva de trabalho. O acordo foi firma

do na quarta-feira, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, durante a terceira rodada de

negociação entre a comissão de trabalhado
res e representantes do Sindicato Patronal.
O reajuste representa aumento real de 1%

sobre a variação da inflaçãojINPC, de 7,16%,
registrada entre 1° de maio de 2012 (data
base da categoria) e 30 de abril de 2013. Pela
nova Convenção Coletiva de Trabalho, o Piso
Salarial Admissional passou de R$ 725,00

para R$ 825,00, com reajuste de 13,79%. Já
o Salário Normativo (pago àqueles com mais
de 90 dias de trabalho na mesma empresa),
saltou de R$ 830,00 para R$ 915,00, com re

ajuste de 10,20%.

Manual de segurança
QSindicato das Indústrias da

Construção Civil de Jaraguá do

Sul (Sinduscon) realizou ontem, no
Centro Empresarial (Cejas), a ceri
mônia de entrega do Manual do Sín
dico. A publicação apresenta orien

tações para evitar incêndios e dicas

de prevenção. O material foi feito em

'parceria com Corpo de Bombeiros,
Crea-SC e Associação de Engenhei
ros e Arquitetos de Jaraguá. Na foto,
o presidente do Sinduscon, Paulo Obe
naus (D), entrega o manual ao síndi
co Teodoro dos Santos.

Redação
empresarial

Este curso é direcionado para to

das as áreas e níveis hierárquicos que
necessitam aprimorar sua comuni

cação. É ideal para pessoas que tra

balham diariamente redigindo textos
empresariais, como secretárias, pro
fissionais de atendimento ao cliente,
entre outros. Esta oportunidade está
sendo oferecida pela Apevi no perío
do de 24 a 26 de junho.

Contabilístas

Lei do bem
Os recursos que poderiam im-

\. pulsionar a inovação no Estado ain
da são pouco utilizados por empre
sas de Santa Catarina. Das 692 que .

teriam direito aos benefícios fiscais
da Lei do Bem, apenas 51 chegaram
a utilizá-los em 2012. Os incentivos

governamentais à inovação foram
'

um dos temas tratados na Jornada

Inovação e Competitividade da In
dústria Catarinense.

A Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina (Fecontesc) re
aliza hoje, no Hotel San Sebastian, em Jaraguá do Sul, um encontro para tratar

de assuntos relacionados àentidade e seus 22 sindicatos filiados. No período
da manhã será realizada a Assembleia Geral Ordinária e, à tarde, a plenária.
O evento contará com a participação das demais entidades ligadas aos Profis
sionais da Contabilidade, entre eles estará presente o Presidente do Conselho

Regional de Contabilidade de Santa Catarina Contador Adilson Cordeiro, Presi
dentes dos Sescons de Santa Catarina, Grande Florianópolis e de Blumenau. No
evento será divulgado convite para Convenção Estadual dos Contabilistas Cata
rinense, na cidade de Itajaí, nos dias 14, 15 e 16 de agosto, com a palestra especial
doministro presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa.
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SELlC 7,50% 17.ABRIL.2013

TR 0,000% 23.MAIO.2013

CUB 1.220,64 MA10.2013
BOVESPA ·0,14% 23.MAIO.2013

NASDAQ -0,11% 23.MAI0.2013

AÇÕES PETR4 19,86 -0,30%
VALE5 30,38 ·1,81%
BVMF3 14,39 -0,76%

POUPANÇA 0,4134 23.MAIO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT -1,64% US$100,870
OURO -0,01% US$1391,720

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,0445 2,0460 ·0,19%
DÓLAR TUR. 2,0200 2,1200 +0,95%
EURO 2,6430 2,6440 +0,34%
LIBRA 3,0877 3,0891 +0,15%

.]
j

• R
A Associação Brasileira de
Recursos Humanos - também
instalada na cidade - comemora

hoje 40 anos de atividades.

• GLOBAL
A Global Organizações
Contábeis comemora hoje
13 anos de fundação.

+A EL
Atuando como gráfica rápida,
a Angel - que comemora
nesta sexta-feira 13 anos

de atividades - tem foco em

convites e, neste campo,
realizou trabalhos maravilhosos.

• SÉ UlUS
Uma das empresas de

destaque no mercado imobiliário
da região comemora hoje 18
anos de atividades.

Apevi nosbairros
Na terça-feira, às içhgomín,

no Teatro do Sesc do Bairro

Czerniewicz, a palestra "Aumen
tando suas vendas". O ponto alto
é a troca de cartões e informa

ções durante o coquetel.

Temos várias oP9ões de pacote:
SKI SANTIAGO. 5 noites de hospedagem. Traslados' 4 passeios de dia inteiro a Valle Nevado, Portllo e fi Colorado

• Assistênda vlagern • Entrada RS 396 + 4x 2311 à vista RS 1-320 ou US$ 617
VAill NEVADO SUPER ·ECONÓMICO. 5 noites de hospedagem' Traslados' 1 tour a vlrncola s 3 passeios de dia inteiro

a Valle Nevado com meios de elevação, bastões, skis, botas e aulas coletivas. Assistência viagem
• Entrada RS aSl + 4x 497 I à vista R$ 2.838 ou US$ 1.326

SKl 2 VAKES (EI Colorado, Valle Nevado). 4 noites de hospedagem' Traslados. city tour
• 4 passeios de dia inteiro a fi Golorado e Valle Nevada com meios de elevação, bastões, skis, botas e aulas coletivas

• Assistência viagem' Entrada RS 582 + R$ 339 I à vista RS 1.939 ou US$ 906
SKI EM PORTILLO' 3 noites de hospedagem' Traslado'•• 1 city tom' 1 almoça' 1 passeio de dia inteiro a

Portillo com meios de elevação, bastões, skls, botas e aulas coletivas. Assistência viagem
• Entrada RS 540 + 4x R$ 263 I à vista RS 1.500 ou USS 701
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Secretaria de Estado da Segurança Pública .,.
�
CATARINA

EDITAL DE ,'NOTIFICAÇÃO
O Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com base no artigo 4° da Lei nO 6,575 de 30 de setembro de 1978, NOTIFICAos proprietários possuidores de veículos removidos

"

e retirados de circulaçâo das vias públicas, neste Estado, bem como os Compradores, Agentes Financeiros/Bancos e pessoas detentoras de Reserva de Domínio, adiante discriminados, os quais deverão comparecer no Setor de Trânsito

abaixo descrito, em horário comercial, no prazo de 30(trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital, promoverem a 'regularização administrativa dos veículos relacionados, sob pena de assim não o faz�ndo, o bem ir a Leilão, tudo

conforme legislação em vigor.

Deposito Jaragua do Sul-Gtruck Logistica, sito à RWALTERMARQUARDT, N° 756 - - BARRADORIO MOLHA-JARAGl:JADO SUL/Se, telefone 4733718333.

; proprietário NELSON RIBEIRO RIBAS, veículo VW/SANTANA CL, ano 1989, placa IBK6584, chassi 9BWZZZ32ZKP030440 ; proprietário MARITIMA SEGUROS SA, veículo RENAULT/CLlO RL 1,0, ano 2001, placa DAK8684, chassi

93YBBOY051J227826 ; proprietário LUIS HUBERTO lEMBECK DE ARRUDA, veículo HONDAlCG 150 TITAN KS , ano 2004, placa MCF0364, chassi 9C2KC08104R067863 ,AYMORÉ CRÉDITO, FINA; proprietário EUGENIO NIERO ,

veiculo FORD/CORCEL II, ano 1979, placa lZC3369, chassi LB4MXU80892; proprietário FELIPE CAMilO DE CAMPOS, veículo IMP/vw POlO CLAS, 1,8 MI, ano 1997, placaALH3500, chassi 8AWZZZ6K2VA059318 , BV FINANCEIRA

S.A. -; proprietário EZIEl DOS SANTOS, veículo,JTAlSUZUKI EN125 YES, ano 2007, placa ME07056, chassi 9CDNF41 lJ7M075056 ; proprietário PAULO SERGIO SANTIAGO, veículo FORD/ESCORT XR3�ano 1985, placaABR5037,
chassi 9BFLXXlBALFD67365; proprietárioMANOELGUilHERME ,veiculo FIAT/PALlO FIRE, ano 2003, placa MBU1504, chassi 9BD17146232326081 ,CIAITAUlEASING DEA; proprietárioADElCIRGElSEMIN, veículo FORD/FIESTA

, ,

EDGE, ano 2003, placa DIF6919, chassi 9BFZF12CX38080020 , BV FINANCEIRA S A C ; proprietário EDSON lUIS MUllER, veículo GM/MONZA SUE 1.8, ano 1988, placa AER2390, chassi 9BGJK11ZKJB000517 ; proprietário
PREFEITURAMUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU PR, veículoVW/GOl C, ano 1988, placa AGQ7582, chassi 9BWZZZ30ZJT018579; proprietário SONIAMARIAHORSCHUT, veiculo VW/GOl, ano 1981, placa BFQ0525, chassi BY027460 ;

proprietário JOAO CARDOSO, veículo VW/KOMBI , ano 1968, placa MAK6152, chassi BH207012 ; proprietário BANCO ITAU BBA SA, veículo IIFORD FOCUS 1,8l HA, ano 2003, placa DIZ9253, chassi 8AFAZZFHA3J313301 ,

arrendatário SOPHIASOLANGE GUIMARAES MENDES; proprietário DANIELANTONIO FERNANDES, veículo HOf'.jDAlCG 125 TITAN KS, ano 2002, placa AJC5933, chassi 9C2JC3(J'1 02R142939, CIFRASA CRED FINAC; proprietário
lEONORATEIXEIRA, veículo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2009, placaARN6360, chassi 9C2JC411 09R516799, BANCO FINASABMC SA; proprietário GLORIAGONCAlVES DA S MATIAS, veículo HONDAlBIZ 125 ES , ano 2007, placa
NGZ0522, chassi 9C2JA04207R052805 ; proprietário ERICA RABELO DOMINGUES, veículo HONDAlCl00 DREAM, ano 1997, placa JZY1350, chassi 9C2HA050VVR018960 ; proprietário LUIZ CARLOS ROSA, veículo IMP/TGB

SUNDOWN PALIO, ano 1997, placa AWZ0050, chassi RFCPAll49Vl003624 ; proprietário JERRY ELTON WILGOSZ, veículo YAMAHAlXTZ 125K , ano 2008, placa AQX1926, chassi 9C6KE094080035406 , BANCO FINASA BMC S A;

proprietário MARCOS MEYER, veículo GM/CORSAWIND, ano 1998, placa JNT7250, chassi 9BGSC68ZXWC694445 ; proprietário, veiculo, ano, placa, chassi 9C2JA041 08R036338, PANAMERICANO ARRENDA, comprador ELIEL

GOMES DOS SANTOS; proprietário GilSON BARUFFI, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa MAA1669, chassi 9C2JC250WVR050877 ,reserva de domínio MARCILlANEWANTOWSKI; proprietário NÃO CADASTRADO,
veículo GM/D10, placa BLP1388, chassi ILEGíVEL, motor NÃO CADASTRADO; proprietário PEDALANDO DIST DE PECAS P BICICLETA LTDA, veículo FIAT/UNO MilLE FIRE, ano 2003, placa DJQ11 03, chassi 9BD15802534474203 r

SIFRA SA; proprietário OSMAR DORN, veículo GM/ASTRAGlS, ano 1999, placa CR02117, chassi 9BGTB08FOXB345430 , BANCO FICSA S.A. ; proprietário JAIME ALVES, veículo FIATITEMPRA HlX 16V, ano 1997, placa CKN9508,
chassi 9BD159547V9184828 , BANCO FINASA SA; proprietário SANDRO JOSE SOARES DA LUZ, veículo FORD/ESCORT GL, ano 1986, placa LZF0907, chassi 9BFBXXlBANGJ09904 ; proprietário ANGELA FREDERICO, veículo

VW/SANTANACl, ano 1988, placa LXI4743, chassi 9BWZZZ32ZJP206415 , BANCO BRADESCO S/A; proprietário JOSEADAO FREITAS DOS SANTOS, veículo GM/CElTA, ano 2001, placa MBY7778, chassi 9BGRD08Z02Gl00555 , BV

FINANCEIRA SAC ; proprietário, veículo, ano, placa, chassi 94J2XECB77M018262, compradorCESAR SCHElBAUER; prpprietário , veículo, ano, placa, chassi 9C2KC081 07R009020, compradorVAlDINEI CARDÓSO; proprietário
CLÁUDIO MATHEUS NEVES RUAS, veículo HONDAlXl 125 S, ano 1988, placa BSA9990, chassi 9C2JD0801JR117136, BANCO ABN AMRO REAL; proprietário JUCILDA,CAlONICO DUTRA, veículo HONDAlC100 BlZ ES, ano 1999,

placa MBG9927, chassi 9C2HA0710YR207384 , comprador TAMIRES FERNANDA DO ROSARIO; proprietário MAICON LlPPERT, veículo HONDAlML125, ano 1983, placa IGU5050, chassi CG125BR2101250 ; proprietário NÃO

CADASTRADO, veículo Honda/CG 125, placa LZJ2753, chassi 9C2JC1801MR589903, motor JC18E2156397; proprietário NÃO CADASTRADO, veículo Honda/HONDA, placa NÃO CADASTRADA, chassi ILEGíVEL, motor NÃO
CADASTRADO; proprietário IVAN IRAMARQUES DOS SANTOS, veículo YAMAHAlCRYPTON Tl05E, ano 2003, placa MCG7566, chassi 9C6KE047030006670; proprietário FAGNER DE SOUZA, veículo YAMAHAlXTZ 125K, ano 2003,

placa MBY2085, chassi 9C6KE038030006983 ; proprietário ROBERTO CARLOS FERRETII , veículo GM/MONZA SUE 1.8, ano 1986, placa MAC2300, chassi 9BG5JK11ZGB039927 ; proprietário HElTON GABRIEL GUEDES BENTO,
veículo IMP/FORD ESCORT GUARUJA, ano 1992, placa MCl7720, chassi 8AFZZZ54ZNJ006611 , BV FINANCEIRA SA C F; proprietário IVO TERCIlIO RAMOS, veículo VW/KOMBI , ano 1996, placa CDK1243, chassi

9BWZZZ231TP003610 ; proprietário FRANCISCA ElZA PRANEIRO DE ARAUJO PESSOA, veículo FORD/COURIER CLX , ano 1997, placa IGQ9851, chassi 9BFLDZPPAVB852946 , BV FINANCEIRA S AC, comprador CELlOANTONIO
, ,

PEREIRA; proprietário JOSEALBERTO MATHIAS , veículo FORD/ESCORT L, ano 1986, placa MBC3319, chassi 9BFBXXlBABGB29939 , comprador MIGUEL DE QUADROS, reserva de domínioAUTOMOVEIS PRADI OFICINA E COM

DE AUTOM ; proprietário ELIAS DUTRASANTETII, veículo FIAT/UNO MilLE FIRE, ano 2001, placa MBV9841, chassi 9BD15802524334889 , BV FINANCEIRA SA C F; proprietárioAROLDO SCHROEDER, veículo FIAT/STRADA FIRE,

ano 2004, placa MQ06278, chassi 9BD27801052435309 , BV FINANCEIRA S AC; proprietário ELIANE MARIA STOHR, veículo FIAT/FIORINO IE, ano 2002, placa MB06374, chassi 9BD25504228719698 , BANCO ITAUlEASING SA;

proprietário SIDNEI MACHADO, veículo GM/MONZA SUE, ano 1985, placa LYK0473, chassi 9BG5JK11ZFB059854 ; proprietário MARIA APARECIDA CAMPOS STUART, veículo VW/GOl lODO, ano 1994, placa ANX1975, chassi

9BWZZZ30ZRT012534, COOP C VALE ITAJAI V; proprietário JOSE CARLOS DA ROSA, veículo FIAT/FIORINO, ano 1991, placa LXP0186, chassi 9BD146000M8224683; proprietário ELCIO TEODORO FELIPE, veículo VW/SANTANA
<>

CG, ano 1986, placa ACP1774, chassi 9BWZZZ32ZGP234210 ; proprietário MILTON KELLER, veículo FORDNERONA LX, ano 1990, placa HUD4601, chassi 9BFZZZ54ZlB056946; proprietário MARCOS ROGER WITIE, veículo

HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2011, placa MHY5782, chassi 9C2JC4110BR455537 , AYMORE CREDITO, FINA; proprietário ,PATRICK AMARAL BARCIA, veículo YAMAHA/XTZ 125E , ano 2007, placa MDM3745, chassi

9C6KE093070020074 , BANCO ABN AMRO REAL; proprietário CARLOS KRUGER, veículo HONOAlCG 125 TITAN ES, ano 2001, placa MBG0234, chassi 9C2JC30201 R064955 ; proprietário JULIO EDUARDO BORTOLlNI, veículo

FORO/CORCEL, ano 1977, placaAAD1390, chassi LB4DTJ82050; proprietário VALMIR KlEINE, veículo FORD/FIESTA, ano 1998, placa MAH7231, chassi 9BFZZZFHAWB248477 ,CIFRASACRED FINAC ; proprietário SILVANAlINOI

FERREIRA:veículo YAMAHAlFACTOR YBR125 K ,ano 2009, placa MGK0426, chassi 9C6KE122090083406, CIFRA SA CRED FINAC; proprietário JACIR RIBEIRO, veíçulo SUNDOWNIWEB 100 ,ano ::!004, placa MDQ0979, chassi

94J1XFBJ45M000630 ; proprietário BERTINO FERREIRA DE MELO, veículo GM/KADETT Sl EFI, ano 1,993, placa BLS2909, chassi 9BGKTQ8KPPC331769, i3�NCOABN AMRO REAL; p[oprietárioANAALBERTINAGRACABRANCO ,

veículo IMP/RENAULT EXPRESS 1.6 , ano 1998, placa AIK9128, chassi 9U5G40D05WN640687 ; proprietário EDllSON DOS PASSOS, veículo FIAT/PAlIO FIRE ECONOMY , ano 2011, placa MIN5915, chassi 9BD17164LC5773933 ,

BANCO ITAULEASING SA; proprietárioADilSON DA SILVAOLIVEIRA, veículo FORD/ESCORT l, ano 1989, placa AEU0380, chassi 9BFBXXlBAKBT20963 ; proprietário RENATO KIATKOWSKI FILHO, veículo RENAULT/CLlOAUT 1.0

H, ano 2005, placa MDR0397, chassi 93YBBOY056J663420, BVFINANCEIRASAC F; proprietário SERGIO SCHOFFEl, veículo VW/PARATI 16VTOUR, an02002, placaAKl7025, chassi 9BWDA05X62T187143, BV FINANCEIRASAC F,

comprador BENTO DA GRACAOLIVEIRA; proprietário MILTON DERETTI , veículo VW/GOl S, ano 1986, placa LX16557, chassi 9BWZZZ30ZGT128766 , SUL FINANCEIRASA CR; proprietário NAIR ROSA REGES DE BORBA, veículo

FORD/PAMPA l, ano 1995, placa LXH8718, chassi 9BFZ'ZZ55ZSB932368 ; proprietário JOSE OSNI DE UMA, veículo VW/GOl CL, ano 1992, placaANE1959, chassi 9BWZZZ30ZNT113355; proprietário JOSUE FOGACA DE SOUZA,
veículo FIAT/PREMIO S, ano 1987, placa lWR83.14, chassi 9BD146000H3207883 ; proprietário VALDIR RICARDO RAMTHUN, veículo GM/MONZA, ano 1984, placa HQU5208, chassi 9BG5JG11ZFB014548 , comprador VALDIR

JACQUES; proprietário FLAVIO LUIZ BAlSANELI , veículo VW/GOlF , ano 2000, placa CVl3002, chassi 9BWCA01JX14019866 , BV FINANCEIRA S A C ; proprietário ELIANARAMOS, veículo FIAT/PALlO FIRE ECONOMY , ano 2009',
placa MGR2619, chassi 9BD17164LA5559979 , BANCO FIAT S A; proprietárioAGENIR PAULI, veículo VW/GOl 1.6 POWER , ano 2004, placa MD01121, chassi 9BWCB05X54P062560 , BV FINANCEIRASA C F, comprador ANGELO·

XAVIER DE CASTRO; proprietário CLAODETE MARIA FACHINI MOREIRA, veículo VW/GOLCl, ano 1992, placa LWR2393, chassi 9BWZZZ30ZNT013500_; proprietário DORIVAl GNEWUCH JUNIOR, veículo VW/GOL1000, ano 1994,

placa BOL3780, chassi 9BWZZZ30ZRT019246; proprietário NELCIR DIAS, veículo VW/GOL ROlllNG STONES, ano 1995, placa lWY3633, chassi 9BWZZZ377ST014761 ,BANCO FICSA SA; proprietárío IRINEU BACHMANN, veículo

VW/GOLCl, ano 1991, placa ACE2053, chassi 9BWZZ4,30ZMT099193 , BV FINANCEIRA S A C r comprador NILTON CESAR DA SILVA; proprietário MARISADAS GRACAS RODRIGUES DA lUZ, veículo GM/MONZASl 2.0, ano 1990,

placaAAG9783, chassi 9BGJG11YLLB049032, BANCO FINASABMC SA: proprietário JARCIONI DE FATIMARIBEIRO, veículo IMP/RENAUlT CLlO RN, ano 1997, placa LCC0113, chassi 8A1557TNZVS014656 ,CIFRASACRED FINAC,

comprador FERNANDA NASCIMENTO DA SILVA; proprietário FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO, veículo FIAT/UNO ELECTRONIC, ano 1994, placa lYC4109, chassi 9BD146000R5305280 ; proprietário LEONllDA

TEREZINHA DE CAMPOS, veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY , ano 2011, placa MIR4047, chassi 9BD15802AC6605282 , BANCO FIAT S/A; proprietário JEVERSON RODRIGO FAGUNDES CAMARGO, veículo FIAT/PAlIO EX, ano

1999, placa AIX9317, chassi 9BD178296Y0983935 , BANCO DAYCOVAl SA; proprietário OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA, veículo FIATITEMPRA, ano 1992, 'placa BJL2000, chassi 9BD159000N9011008 ; proprietário CARLOS

ALBERTO BERNARDI, veículo GM/OPALADIPlOMATA, ano 1988, placa LZV1601, chassi 9BGVR69FJJB131584, compradorARACIWACKERHAGE; proprietário NONATO REPRESENTACOES lTDAME, veículoAUDIIA31 ,6, ano 2000,

placa DAK8173, chassi 93UMA48L614002304 , BANCO ITAUCARD SA, comprador NAIGLES BATIISTI; proprietário DEBORAMENDES, veículo GM/CORSAWIND, ano 1995, placa BAG0113, chassi 9BGSC08WSSC652242, OMNI SA

CRED FINAC E; proprietárioTHIAGO MARAFIGO DE SOUZA, veículo I/PEUGEOT 206 SELECTION , ano 2001, placa MCI5091, chassi 8AD2C7lZ91W073930 , BANCO PANAMERICANO 13: proprietário CICERO ROBERTO DASilVA,
veículo VW/QUANTUM GLS, ano 1987, placa ADI9430, chassi 9BWZZZ33ZHP249483 , comprador limpa o anterior; proprietário ANDERSON CARDOSO DA SilVA, veículo GMNECTRA GSI 16V, ano 1994, placa LXQ4760, chassi

\

9BGlW19FSRB305214, BANCO DAYCOVAlSA, compradorANDERSON CARDOSO DASllVA; proprietário MARCOS VINICIUS DE QUADRA, veículo VW/GOL S, ano 1985, placa MAV2838, chassi 9BWZZZ30ZFT054473; proprietário
ACIOLl SILVEIRA BIER, veículo FORD/ESCORTL, ano 1989, placa GOU6419, chassi 9BFBXXLBAKBL78921 ,comprador EDIMAR LORENZI; proprietário MIRTON DE AMORIM, veículo VW/PARATI 1,6 CITY, ano 2005, placa MEQ2971,

chassi 9BWDB05X05T112634 , BV FINANCEIRA SA C F; proprietário MARCOS SOARES DE MELO, veículo FIAT/UNO MillE FIRE FlEX , ano 2005, placa MEC0849, chassi 9BD15822764759923 , BANCO BRADESCO FINAN;

proprietário ROBSON VIEIRA, veículo FIATlPALlO ED, ano 1997, placa lYX4666, chassi 9BD178016V0372605 ; proprietário MARCOS ANTONIO FLORES TREUTlER, veículo RENAUlT/ClIO EXP 10 16VH, ano 2006, placa MDY6987,
chassi 93YBB8B 157J760152 , BV FINANCEIRASAC F; proprietárioANDRE PONTES DASIlVA, veículo IMP/FORD MONDEO CLX FD, ano 1996, placa KGG1283, chassi WFOFDXGBBTGY69756 , CIFRASACRED FINAC ; proprietário
JAISON LUIZ FAGUNDES, veículo VW/GOl 1.0, ano 2007, placa AOV9205, chassi 9BWCA05W08P011046, BV FINANCElRASAC F; proprietário TEREZINHAMARCELlNO, veiculo GM/KADETI IPANEMAGl, ano 1995, placaAFG1564,
chassi 9BGKZ35RSSB418129 ; proprietário JOCIEL CIDRAl , veículo FIAT/UNO ElECTRONIC,-ano 1993, placa lWT8729, chassi 9BD146000P5115783 , CIFRA SA CRÉD FINAC ; proprietário 810NISIO JOSE DE FARIAS, veículo
VW/SANTANA CL 2000, ano 1989, placa lZZ8549, chassi 9BWZZZ32ZKP007315 , AGENTE FINANCEIRO NÃ; proprietário GILDINEI MARCOS THEODORO, veículo GM/KADETI Gl, ano 1997, placa MCB4570, chassi

9BGKZ08BWVB408498, CIFRASACREDITO FIN; proprietário GllMAR KARSTEN, veículo GM/MONZASUE, ano 1985, placa MCY5340, chassi 9BG5JKllZFB023009; proprietário REU MONTAGENS LTDAME, veículo FIAT/PALlO

FIRE FlEX , ano 2007, placa MHK1232, chassi 9BD17164G72956056 , CIA ITAUlEASING DE A; proprietário JOAO CARLOS SILVA, veículo GM/KADETT GL, ano 1993, placa MBT8860, chassi 9BGKT08KRPC302626 ; proprietário
VANTUIR JOSE DIAS, veículo IMP/AlFA ROMEO 164 3.0 V6, ano 1994, placa ELA0807, chassi ZAR164000R6308415 ; proprietário TANIADE SOUZA, veículo FORD/ESCORT L, ano 1989, placaAFP1644, chassi 9BFBXXLBAK'Bl83486 ,

BANCO CREDIBEL SA; proprietário ROSANI MENDES, veículo GM/CElTA, ano 2000, placa HP10318, chassi 9BGRD08Z01Gl05553 , BV FINANCEIRA SA C F, comprador RICARDO MARTINS DE PAIVÃ; proprietário JULIANO

,
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MARCELO AMORIM, veiculo GM/MONZA CLASSIC 500 EF, ano 1990, placa AAV8845, chassi 9BGJl69BllB068495 ; proprietário PEDRO ANTONIO DA SilVA, veiculo GMIVECTRA GlS, ano 1993, placa MAG8841, chassi

9BGlK19BRPB304073 , BANCO FICSA SA, comprador 761 SEM PROPRIETARIO CADASTRADO EM SC; proprietário JAIME GORGES, veiculo F?RD/BELlNA, ano 1980, placa MAK9488, chassi lB4NXM89562 ; proprietário

JURACELlA XAVIER DE MORAES, veiculo FORD/KA, ano 1997, placa lYV5302, chassi 9BFZZZGDAVB011019 ; proprietário ANDERSON WOJACHEIVICZ, veiculo RENAUlT/CLlO AUT 1.0 H , ano 2004, placa MG01600, chassi

93YBBOY055J581464, BANCO PANAMERICANO S; proprietário VOlNEI JOSE PANISONI , veiculo GM/CElTA 4P SUPER, ano 2004, placa AMl2375, chassi 9BGRY48X05G168350 , BANCO ITAUCARD SA; proprietário MARIO

JONAS DA CUNHA, veiculo GM/CHEVETTE Sl, ano 1985, placa BFH1584, chassi 9BG5TE11UGC107654 ; proprietário CARLOS ABRAAO ALVES DOS SANTOS, veiculo VW/SANTANA Cl, ano 1987, placa lXW3664, chassi

9BWZZZ32ZHP256193; proprietário PAULA PAMPlONA, veiculo GM/ASTRA GlS, ano 1999, placa MA00672, chassi 9BGTB69BOXB321070 ,AYMORE CREDITO, FINA, comprador RAFAEL FRANCISCO SZATAN; proprietário

AlTAMIR BARBOSA DE VASCONCELOS, veiculo PEUGEOT/206 10 SENSAT, ano 2005, placa BCM8280, chassi 9362A7lZ95B028768 , BANCO VOlKSWAGEN S A; proprietário MARIA lUCIA PORTIGLlOTTI , veiculo FIAT/STRADA

FIRE CE FlEX, ano 2008, placa MEA9663, chassi 9BD27833A87051685 , BANCO FIAT S/A; proprietárioCARLOS HENRIQUEAlVES MIRANDA, veiculoVW/FUSCA 1500, ano 1972, placa LZH2464, chassi BS295752, compradorMARIO

MARCELO RIBEIRO DE LIMA; proprietário JORGE RODRIGUES DASilVA , veiculo IMP/FORD ESCORTGl 16V H, ano 1999, placa HWA4167, chassi 8AFZZZEHCYJ112664 , BANCO ITAUCARD SA, comprador MIGUEL RODRIGUES

DASilVA FilHO; proprietário NilSON CAVALHEIRO DOS SANTOS, veículo GM/MONZASUE, ano 1986, placa CRP2810, chassi 9BGJK11ZHGB001783 ; proprietário lUIZ GONZAGA ROSA, veiculo FORD/CORCEL II, ano 1979, placa

MCS3850, chassi lB4KXC86663 ; proprietário MARIA HELENASOUZA DA SilVA, veículo VW/FUSCA 1300, ano 1977, placa MBI1147, chassi BJ451925; proprietário JULIO DE JESUS MACEDO, veiculo GMICHEVETTE si. ano 1983,

placa lYB9363, chassi 9BG5TE11 UEC120592 ; proprietário RAFAELANTONIO MARTINS, veiculo VW/FUSCA 1300, ano 1970, placa KHA6533, chassí B746666 ; proprietário FABIO MARCELO REINKE, veiculo VW/POINTER GLl1.8,

ano 1995, placa BUQ0474, chassi 9BWZZZ55ZSB694352 ,BANCOABNAMRO REAL; proprietário SEDENIR JUNG, veiculo FORD/ESCORT L, ano 1993, placa BMI4274, chassi 9BFZZZ54ZPB338648; proprietário VERAlUCIAAlVES

DE LIMA, veiculo GM/MONZA SUE, ano 1985, placa LXV7193, chassi 9BG5JK11 ZFB053923. ; proprietário ARCINDA KOHlER SCHLlNCKMANN, veiculo VW/FUSCA 1600, ano 1985, placa MAM2078, chassi 9BWZZZ11ZEP029816 ,

comprador VIGOlT ERDMANN; proprietário ROCHE CRISTIANO RABOCH, veiculo GM/CHEVETTE Sl, ano 1980, placa ADS6749, chassi 5E11 AKC191894 , comprador lUIZ TREUTlER; proprietário JOAO VilMAR DE OLIVEIRA,

veiculo FORD/BELlNA L, ano 1984, placa LWY5469, chassi 9BFDXXLB1 DEE52071 ; proprietário FERNANDO DE OLIVEIRA, veiculo GM/CORSAGL, ano 1997, placa lYT2732, chassi 9BGSE80NWC723109, CIFRA SACREDITO FIN;
.

.

proprietário VANDERLEI GOMES DA SILVA, veículo GM/CHEVETTE Sl, ano 1989, placa LY02975, chassi 9BGTC11JlKC102531 , comprador AYRES PEREIRAABDON; proprietário HERNANDES LEITE DOS SANTOS, veículo

FIAT/TEMPRAOURO 16V, ano 1993, placa ABD1965, chassi 9BD159000P9056609 , comprador EURICO FARIAS RIBEIRO; proprietário VANDERLEI DASilVAMACHAD? .veículo GM/MONZA CLASSIC SE, ano 1988, placa LXQ1196,

chassi 9BGJL69YJJB021406 , BV FINANCEIRASAC; proprietário MARCELO SCHEPlE, veículo VW/GOL CL, ano 1989, placa CXN0521, chassi 9BWZZZ30ZKT086700 , BANCO FICSA SA, comprador CARMEN NOEMI MALHEIROS;

proprietário PEDROCLAVEROECHSLER, veículo GM/CELTA5 PORTAS SUPER, ano 2002, placa MCN8348, chassi 9BGRD48X03G130679 ; proprietário FABIANO SCHNEIDER, veículo FORD/ESCORT GL, ano 1989, placa LZT5539,

chassi 9BFBXXlBAKBV22090 ; proprietário JOAO JOSE PAULISTA, veículo FIAT/ElBA S, ano 1991, placa LWU8859, chassi 9BD146000M3754124 ; proprietário GERSON ARL VERTUOSO, veiculo FORDIDEL REY, ano 1982, placa

ADH7047, chassi LB8BAP40804; proprietárioANTONIO DE FREITAS, veiculo VW/SAVEIRO CL 1.6MI, ano 1999, placa lCX0390, chassi 9BWZZZ376YP502204; proprietáriaALMA FIAMONCINI PEREIRA, veiculoVW/GOLCl 1.8, ano

1992, placa MB05280, chassi 9BWZZZ30ZNT125994, comprador lUIZ CARMINDO DASilVA; proprietário ClODOAlDO DE SOUZA, veiculo IMPIVW GOlFGl, ano 1995, placa LAY6607, chassiWVWCG81 H�SW411764 ; proprietário

FERNANDO CARDOSO, veículo GM/CHEVETTE Sl, ano 1982, placa lYS8158, chassi 5E11ACC114596. ; proprietário GESSICA ARIANE RAMOS CORDEIRO, veiculo VW/FUSCA, ano 1983, placa lYY5642, chassi

9BWZZZ11 ZDP017256 ; proprietário CLAUDINO L1SE , veículo VW/GOl 1 0001, ano 1996, placa LXN5783, chassi 9BWZZZ377TT033399, BV FINANCEIRASAC, compradorADRIANADO ROSARIO; proprietário GRAZIElE MONIQUE

ALVES, veiculo GMNECTRAGlS, ano 1994, placa MAT6096, chassi 9BGlK19BRRB311862 , compradorMARCELO DE lUNA; proprietário FABRICIO ATAIDES DE MATTOS, veículo IMP/FORD ESCORTGl 16V H, ano 1997,placa

lYS3713, chassi 8AFZZZEHCVJ015717 , CIFRA SA CREDITO FIN; proprietário VANDERlEI CARLOS DA SilVA, veículo GM/OPALA COMODORO, ano 1986, placa MAV9940, chassi 9BG5VP87DGB 113387 , compradorARMELlNDO

SAUTNER CARVALHO; proprietárioDAIANAAlEXANDREAGOSTINHO SANTANA, veículo GM/MONZASUE 1.8, ano 1985, placa MAH8283, chassi 9BG5JK11ZFB030670 ; proprietárioVAlDEMIR CANDIDO, veículo VWNOYAGE is,

ano 1983, placa CBY7268, chassi 9BWZZZ30ZDP102700; proprietário WilSON SASSE, veículo FIAT/STllO 16V, ano 2004, placa MEL5322, chassi 9BD19241X43024437 ,BANCO FINASA SA; proprietário lONI MARLlCE KOCH,

veiculo GM/CORSA HATCH, ano 2004, placa MCN6256, chassi 9BGXF68X04C217235 , BANCO ITAUCARD SA ; proprietário VAlMOR FOSllE, veículo I/PEUGEOT 206 PASSION, ano 1999, placa MBA4576, chassi

VF32ANFZ9YW004024 ; proprietário ELDO FLORES, veículo VWNOYAGE Cl, ano 1988, placa IAR4745, chassi 9BWZZZ30ZJT138166 ; proprietário MONICA BlEICH, veiculo VW/GOl CLI 1.8, ano 1996, placa CFR8783, chassi

9BWZZZ377TP529435 ; proprietário lUIZARHENIUS , veículo IMP/RENAUlT 19 RT, ano 1995, placa BRG2801, chassi 8A1453SZZSS004895 ; proprietário CARLOSANTONIO FOGOLARI , veiculo VW/GOl SPECIAL, ano 2003, placa

GXQ7222, chassi 9BWCA05Y43T128193 , BV FINANCEIRA SA C F, comprador JOSIANE CRISTINA DO VALE; proprietário ELIANE RODRIGUES SILVA, veiculo GM/MONZA SUE, ano 1987, placa AHZ6463, chassi

9BGJK11YHHB050401 ; proprietário SONIA BERTULA, veí�lo FORD/KA, ano 1998, placa lZT6774, chassi 9BFZZZGDAWB587964 ; proprietário JOCEMAR PEREIRA FERREIRA, veículo FORD/D.REY BELlNA 1.8 GlX, ano 1990,

placa MDQ031 O, chassi 9BFZZZ55ZLB054065; proprietárioMARlUSSASTORMOWSKI, veículo GM/KADETT SL, ano 1990, placaAAC7405, chassi 9BGKT08VllC332252, CIFRASACRED FINAC ; proprietárioALVACIR BELARMINO,

veículo VW/GOl CLI, ano 1996, placa LX05293, chassi 9BWZZZ377TT012263 , CIFRA SA CREDITO FIN; proprietário FABRICIO VOIGT WARDElMANN, veiculo VW/FUSCA 1500, ano 1971, placa LXL0574, chassi BS095011 ;

proprietário lUIZ CARLOS GONSAlVES JUNIOR, veiculo HONDAlCG 125 TODAY, ano 1992, placa LXW2530, chassi 9C2JC1801NR258853; proprietário JOAO DE AZEVEDO GREFF ,veículo HONDAlCG 125 TITAN ES, ano 2000,

placa MBV4129, chassi 9C2JC30201R012874 ; proprietário CESAR lUIS MOREIRADOS SANTOS, veículo FIAT/UNOMillE ECONOMY , ano 201 O, placa MHV3586, chassi 9BD15802AB64841 01 , BV FINANCEIRASAC F; proprietário

DARIANE INES RECK, veiculo VW/FUSCA 1300, ano 1975, placa LZW3400, chassi BJ254360; proprietária JOSE RIBEIRO, veículo FORD/ESCORT 1.0 HOBBY, ano 1995, placa lWX7242, chassi 9BFZZZ54ZSB659883, reserva de

dominio AUTOM PRADI OFIC CANOVOS USADOS LTDA; proprietário FRANCISCO SIQUEIRA DE MOURA, veiculo VW/lOGUS GLI 1.8, ano 1994, placa AFB6816, chassi 9BWZZZ55ZRB630060 , BV FINANC.EIRA S A C , comprador

TANIACZElSTEPANHAKLlTZKE; proprietárioMICHAELDOUGLAS CORREIAPEREIRA, veiculo IMP/FIATTIPO 1.61E, ano 1993, placa BNP9302, chassi ZFA160000P4822726 ,compradorClAUDINEI lEMOS DE JESUS; proprietário

SEDINAlDO DOS SANTOS, veiculo GM/CElTA4P SUPER, ano 2004, placa MEF3171, chassi 9BGRY48X05G168574 , BANCO PANAMERICANO S; proprietárioAlESSANDRO lUIS MACHADO, veiculo VW/KOMBI , ano 1996, placa

LXX0545, chassi 9BWZZZ231TP018192, BANCO BRADESCO SA; proprietário ElETROAlTIMAS lTDA, veiculo FIAT/FIORINO 1.0, ano 1995, placa lWX9224, chassi 9BD146000S8419560; proprietárioVAlDIRVITORIO MICHELON,

veículo FIAT/UNO CS, ano 1984, placa lYF8789, chassi 9BD14600003004085; proprietário JAIRADEMAR GONCAlVES, veículo FIAT/PALlO FIRE FLEX, ano 2008, placaAQJ1982, chassi 9BD17164G95294874, BANCO BRADESCO

FINAN; proprietárioANDERSON WERNER RODRIGUES, veículo FIAT/TEMPRA HL.X 16V, ano 1997, placa lYY9486, chassi 9BD159547V9197499, BV FINANCEIRASAC F; proprietário EDERSON SIMON, veiculo GM/KADETTSl, ano

1989, placa IDT3714, chassi 9BGKT08VlKC311319 , compradorAURELIO HORNER; proprietário FABIANADASilVA PARADELA, veiculo VW/PARATI S, ano 1983, placa AA02993, chassi 9BWZZZ30ZDP114500 ; proprietário ELSA

MACHADO, veiculo GM/CHEVETTE SL, ano 1986, placa LYF1236, chassi 9BG5TE11UGC158666; proprietário ELIAS GONCAl.VES VERISSIMO, veiculo VW/FUSCA 1300, ano 1975, placa LZV6467, chassi BJ151416; proprietário

ClAUDINEI ALBINO, veículo FIAT/TEMPRA, ano 1992, placa IBJ6951, chassi 9BD159000N9018766 ; proprietário ADRIANO JOSE DO VALE, veículo GM/MONZA CLASSIC, ano 1987, placa MAB3719, chassi 9BGJl11YHHB057348 ;

proprietário DIRlENE GOMES DE LIMA, veiculo FIAT/UNO MilLE, ano 1992, placa IAQ5266, chassi 9BD146000N3919861 ; proprietário ADilSON DOS SANTOS, veiculo GM/CORSA SUPER, ano 1998, placa AIB4621, chassi

9BGSD68ZXWC634442 , CIFRA SA CREDITO FIN; proprietário IRACEMA DE OLIVEIRATIBES , veículo FORDIESCORT t; ano 1991, placa lXP1297,·chassi 9BFZZZ54ZMB176652 ; proprietário lUAN DE BORBA DA CRUZ, veículo

FIAT/PALlO ED, ano 1997, placa lZA4327, chassi 9BD178216V0405672 , CREDIFIBRASA .CRED; proprietárioOLlVO JOAO GRACIOlLl , veículo FORD/PAMPA l, ano 1994, placaAEP8837, chassi 9BFZZZ55ZRB905342 , comprador

DENllSON ZAMBONI; proprietária MARINO FUSSll, veiculo GM/MONZASUE, ano 1989, placaAFK0318, chassi 9BGJK11TKKB030767; proprietárioANTONIO IVANTEMARQUE PLACIDO, veiculo RENAULT/CLlOAUT 10 16VH, ano

2007, placa MG13061, chassi 93YBB8B057J827317 ,BV FINANCEIRASAC F; proprietárioMARCIAREGINACLAUDINOAlVES DASilVA, veiculo HONDAlCBX 250 TWISTER, ano 2002, placa MBV1686, chassi 9C2MC35002R039406;

proprietário MARCOS HECK, veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2002, placaAKS7033, chassi 9C2JC30103R050608, reserva de domínio ITAMAR DASllVA; proprietário RENAlDO FISCHER, veiculo HONDAlCG 150 TITAN KS,

ano 2007, placaMER2167, chassi 9C2KC081 08R039243, CIFRA SACRED FINAC ,compradorAlESSANDRO FOGACADEOLIVEIRA; proprietário VALMIR DE SOUZA, veículo HONDAlCG 125 TODAY, ano 1992, placa lWR9216, chassi

9C2JC1801NR249538 ,comprador SERGIO REIS FRANCISCO; proprietário NilSON CIPRIANI CARDOSO, veiculo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2000, placa MBJ4346, chassi 9C2JC3010YR139751 ,comprador SANDRAVOGEl,

reserva de dominio CARMELlNA CORREA; proprietário MAICO GERALD SETTER , veículo HONDAlCG 150 TITAN KS , ano 2007, placa MEE4436, chassi 9C2KC08108R009804 ; proprietário RAFAEL VllPERT COSTA, veiculo

HONDAlCG 125 TITAN, ano 1995, placa LZH1300, chassi 9C2JC2501 SRT09713 ; proprietário MARIO MARCELO RIBEIRO DE LIMA, veiculo YAMAHAlYBR 125K , ano 2006, placa MDY6537, chassi 9C6KE092070064140 ,AYMORE

CREDITO FIN E; proprietário EVALDO RODRIGUES, veículo HONDAlXl250, ano 1982, placa MAC4658, chassiXl250BR1 000904; proprietário SIRlENE CORREIADASilVA, veículo YAMAHAlRD 135, ano 1996, placa lXR4626, chassi

9C62MWOOOT0044027 , reserva de domínio ERIBERTO CARLOS VAZ; proprietárioANDERSON MENGER, veículo HONDAlCG 150 TITAN KS ,ano 2008, placa MFC7586, chassi 9C2KC08108R21 0599, reserva de dominio KG MOTOS

lTDA; proprietário MARCOS FINTA, veículo HONDAlCG 150 TITAN ES , ano 2004, placaMCT9036, chassi 9C2KC08504R031031 , reserva de dominio FABRICIO DE MORAIS LEMES ;.proprietário L1NDOlFO VEIGA, veiculo

HONDAlCG 125 TITAN KSE, ano 2002, placa AKP3655, chassi 9C2JC30213R604466 ; proprietário JOAO FERRI FERNANDES GOES, veiculo HONDAlCG 125 TITAN; ano 1998, placa lZM2982, chassi 9C2JC250WWR142498;

proprietário IRENE MARTIM, veiculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1995, placa LXD4178, chassi 9C2JC2501SRS72009 ; proprietário CESAR GEFUNI PADllHA, veiculo HONDAlCG 125 FAN KS, ano 2011, placa MIU6213, chassi

9C2JC4110BR726927, BV FINANCEIRASAC F; proprietárioADINELSON DACRUZ, veiculo HONDAlCBX 200 STRADA, ano 1998, placa lZW3822, chassi 9C2MC270WWR011937; proprietário DILcEU JOHNER, veiculo HONDAlCG

125 TITAN KS, ano 2001, placa MCC8928, chassi 9C2JC30102R009541 ; proprietário VOlNI DIAS DA SILVA, veiculo HONDAlCG 150 TITAN KS , ano 2008, placa MEY2266, chassi 9C2KC08108R253643 , BV FINANCEIRAS A C ;

proprietário ANDREIA APARECIDA DE SOUZA, veiculo HONDAlCG 125 TITAN ES, ano 2002, placa MBZ5907, chassi 9C2JC30202R128482 , comprador ADEMAR COSTA FIGUEREDO; proprietário ADOLAR DETTMER , veiculo

HONDAlCG 125 FAN, ano 2008, placa MED9334, chassi 9C2JC30708R591018; proprietário ELDES MACKENZER FLORES, veiculo YAMAHAlYBR 125K, ano 2004, placa MEH1882, chassi 9C6KE044040054475; proprietário VALDIR

KOCH , veiculo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2001, placa MBR7346, chassi 9C2JC30tQ1R221258 ; proprietário EDIVANE TERESINHA BRANDAO, veiculo HONDAlCG150 TITAN MIX KS , ano 2009, placa MGX2564, chassi

9C2KC16109R000122, BANCO FINASABMC SA; proprietário ODAIR BUENO KlAUMANN, veiculo HONDAlCG 125 FAN KS, ano 2010, placa MHN0266, chassi 9C2JC411OAR651 002 ,BV FINANCEIRASAC F; proprietário NIVALDO

ALVES RIBEIRO, veiculo HONDAlCG 125, ano 1984, placa lZX2147, chassi CG125BR1415976 ; proprietário DOUGLAS DIEGO ZANCHETTA, veiculo JTAlSUZUKI EN 125YES, ano 2008, placa MEE2935, chassi 9CDNF41 LJ8M211154 ,

reserva de dominio JAIME MOTO PECAS lTDAME; proprietário EDSON LUIS DAROCHA, veiculo HONDAlCG 150TITAN KS, ano 2004, placa MDT3509, chassi 9C2KC081 05R011813, BCABN AMRO REAL SA; proprletárto EDUARDO

CARDOSO, veiculo HONDA/CG 125 FAN, ano 2005, placa MCM2574, chassi 9C2JC30705R033781 ; proprietário THIAGO HENGlER DE OLIVEIRA, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1999, placa MBA5626,' chassi

9C2JC2500YR027774; proprietário JANAINATZELlKIS ,veiculo HONDAlCG 150 TITAN KS, ano 2008, placa MET9735, chassi 9C2KC08108R248217; proprietária LUCIO SCKURA, veiculo HONDAlCG 125, ano 1988, placaAIA6193,

chassi 9C2JC1801JR114369 ; proprietário MOISES RODRIGO FERNANDES, veículo HONDAlCG 150 FAN ESI , ano 2010, placa MH06187, chassi 9C2KC1550AR146926 , BANCO PANAMERICANO S; proprietário JOSE lUIZ

NOGUEIRA, veiculo FORO/DEL REY, ano 1983, placa ACE6248, chassi lB8ABK58077 ; proprietário IVOMAR MACHADO, veiculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1998, placa MAP0371, chassi 9C2JC250XWR101184 ; proprietário MARA

CARMELlNA PATRICIO MAFRA, veiculo YAMAHAlYBR 125E, ano 2005, placa MHX1470, chassi 9C6KE091060000377 ,AYMORE CREDITO, FINA; proprietário JOSE APARECIDO MOREIRA, veiculo HONDAlCBX 200 STRADA, ano

1999, placa MA12492, chassi 9C2MC2700XR012177 ; proprietário VAlDECIR DASilVA, veículo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2010, placa MIE6846, chassi 9C2JC411OAR049819 , BANCO BRAOESCO FINAN;'proprietário JOSE DA'

COSTA, veiculo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2010, placa MHY8995, chassi 9C2JC411OAR608485 , BV FINANCEIRA SA C F; proprietário lUANA JACOBI CARDOSO, veiculo HONDAlCG 150 TITAN ESD , ano 2004, placa MCF4114,
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chassi 9C2KS08204R023518 , CIFRA SA CRED FINAC ; proprietário JAIR RIBELATO, veículo HONDAlCG 125 TITAN KSE, ano 2002, placa MBS5313, chassi 9C2JC30212R516162 ; proprietário CLAUDIO KELNER , veículo
YAMAHAlYBR 125E , ano 2004, placa MCS6416, chassi 9C6KE043040033398 , comprador JUARES BAIER ; proprietário ADEMAR SCHMITT, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1998, placa IHZ5261, chassi 9C2JC250WWR188282 ;

proprietário JOAO WUERGES , veículo JTAlSUZUKI EN125 YES, ano 2007, placa MGD7938, chassi 9CDNF41 LJ8M116597 ,comprador JOAO MATEICYK; proprietário MAURO OLIVEIRA, veículo HONDAlCG 150 TITAN KS , ano 2004,
placa MDR5589, chassi 9C2KC08105R035263 , reserva de domínio EVERTON MARQUES DE OLIVEIRA; proprietário SIDNEI OCHNER, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1999, placa MAP7681, chassi 9C2JC2500XR128725 ,

compradorANTONIO RODRIGUES, reserva de domínío VANDO MARCHI; proprietário MAURICIO OLIVEIRA MOTA, veículo HONDAlTURUNA 125, ano 1984, placa MAL2489, chassi CG125BR3116518; proprietário SUELLEM PINTO
ALVES, veículo HONDAlCG 150 JOB, ano 2004, placa MFM5442, chassi 9C2KC08305R003879 ; proprietário LEONICE NAIR DE BORBA RENKAWIECKI , veículo YAMAHAlFAZER YS250 , ano 2006, placa MEI2518, chassi
9C6KG017070029451 , CIFRA SA CRED FINAC ; proprietário EDILSO MOLVERSTET , veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1996, placa LXX0217, chassi 9C2JC250TTR076731 , comprador JORGE MIGUEL RODRIGUES RIBEIRO;
proprietário PAULO HERONIDES DA SI,LVA, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa LYU1245, chassi 9C2JC250VVR169175 , comprador CLEBER L1BERALI; proprietário BEATRIZ MOSER, veiculo HONDAlCG 125 TITAN ES,
ano 2001, placa MCA1762, chassi 9C2JC30201R045129 ; proprietário MEICHEL DIAS TEIXEIRA, veículo HONDA/CG 125 CARGO, ano 2003, placa MDA9869, chassi 9C2JC30303R1 07271 ; proprietário ALVARISTO GLOVACKI, veículo
HONDAlCG 150 TITAN KS, ano 2008, placa MEJ6125, chassi 9C2KC08108R246138 , BANCO BMC S A; proprietário DAIANE APARECIDA DE LIMA FRANCO, veiculo YAMAHAlYBR 125K , ano 2002, placa MCW3891, chassi
9C6KE044030004729 , AYMORE CREDITO, FINA, comprador VALDINEIA MACHADO DE PAIVA; proprietário ROSEMARY NEGHERBON DE ANDRADE, veiculo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2000, placa MAS6903, chassi
9C2JC301OYR052479; proprietárioMARIADE FATIMA KNOLL, veículo HONDAlC100 BIZ, ano 2004, placa MEN6492, chassi 9C2HA07004R024237 ; proprietário SUELEN OLlSKOVICZ, veículo HONDAlC1 00 BIZ, ano 2005, placa
MCZ6003, chassi 9C2HA07005R024632, CIFRASACRED FINAC; proprietário EDILSO MOLVERSTET , veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1996, placa LXX0217, chassi 9C2JC250TTR076731 ,comprador JORGE MIGUEL RODRIGUES
RIBEIRO; proprietário PAULO HERONIDES DASILVA, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa LYU1245, chassi 9C2JC250VVR 169175, comprador CLEBER L1BERALI; proprietário BEATRIZ MOSER, veículo HONDA/CG 125TITAN

ES, ano 2001, placa MCA1762, chassi 9C2JC30201 R045129; proprietário MEICHELDIAS TEIXEIRA, veículo HONDAlCG 125 CARGO, ano 2003, placa MDA9869, chassi 9C2JC30303R107271 ; proprietárioALVARISTO GLOVACKI, veículo
HONDAlCG 150 TITAN KS , ano 2008, placa MEJ6125, chassi 9C2KC08108R246138 , BANCO BMC S A; proprietário DAIANE APARECIDA DE LIMA FRANCO, veículo YAMAHAlYBR 125K, ano 2002, placa MCW3891, chassi
9C6KE044030004729 , AYMORE CREDITO, FINA, comprador VALDINEIA MACHADO DE PAIVA; proprietário ROSEMARY NEGHERBON DE ANDRADE, veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2000, placa MAS6903, chassi
9C2JC3010YR052479 ; proprietário MARIA DE FATIMA KNOLL, veículo HONDA/C100 BIZ, ano 2004, placa MEN6492, chassi 9C2HA07004R024237 ; proprietário SUELEN OLlSKOVICZ, veículo HONDA/C100 BIZ, ano 2005, placa
MCZ6003, chassi 9C2HA07005R024632 , CIFRA SA CRED FINAC , comprador SILVIA PAES PSCHISKI; proprietário ADILSON JUSTINO TAVARES, veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2000, placa MBP8867, chassi
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9C2JC3010YR156511 ; proprietário JOSE FINTA, veículo SUNDOWN/HUNTER 125 SE, ano 2004, placa MDI4068, chassi 94J2XECF44M000963; proprietário NADIR SIQUEIRA LEITE, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1995, placa
LZA5240, chassi 9C2JC2501 SRT01233 , comprador ERIK DE LIMA SANTOS; proprietário AGOSTINHO PAULI JUNIOR, veiculo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2001, placa MBP7191, chassi 9C2JC301 01 R096545 ; proprietário MAICON
OLIVEIRASANTOS, veículoYAMAHAlYBR 125K, ano 2005, placa MHD1550, chassi 9C6KE044050141570, CIFRASACRED FINAC; proprietário DIONYALlSSON DASILVA, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2006, placa MDU5296, chassi
9C2JC30706R931534; proprietário NEUZASILVEIRAMADRUGAFRANCA, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2008, placa MFZ2023, chassi 9C2JC30708R699438; proprietário EDENILSON BORGES MUNIZ DASILVA, veículo HONDAlCG
125 FAN KS, ano 2011, placa MIJ1126, chassi 9C2JC4110BR715752 ,AYMORE CREDITO, FINA; proprietárioJANUARIO JOSE DEANDRADE ,veículo HONDAlML 125, ano 1987, placa LY03307, chassi 9C2JC1911 HR118199, reserva de
domínio AGENTE FINANCEIRO NÃO IDENTIFICADO; proprietário CIRINEI LUIZ VERONEZ, veículo HONDA/CG 125, ano 1989, placa LXK7483, chassi 9C2JC1801 KR201201 ; proprietário JESSICA FATIMA DO NASCIMENTO, veiculo.

,

HONDAlCG 150 TITAN KS , ano 2008, placa MFF1715, chassi 9C2KC08108R255180 ,AYMORE CREDITO, FINA; proprietário ALEXANDRE RIBEIRO LUIZ, veiculo HONDAlCG 150 TITAN ES , ano 2007, placa MHS8562, chassi
9C2KC08507R051493, BANCO PANAMERICANO S; proprietário DJALMA SANTOS DA SILVA, veículo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2010, placa MHJ9086, chassi 9C2JC4110AR626622 , BV FINANCEIRASA C F; proprietário LAERCIO
KLUCK , veículo HONDAlCG 125 TODAY, ano 1994, placa LYB4812, chassi 9C2JC1801 RRR29283 , comprador CLAUDIO BOLDUANN; proprietário JOEL DA VEIGA, veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2003, placa MHA2130, chassi
9C2JC30104R071746; proprietário MAIKON BERLATO, veículo JTA/SUZUKIINTRUDER 125, ano 2006, placa MCG0474, chassi 9CDNF41AJ7M021826, comprador JUVENALAURINO DE SOUZA; proprietário HILARIO BAUMGERTEL,
veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa LYY9927, chassi 9C2JC250WR220442 , reserva de domínio CARLOS ALEXANDRE FERRON ; proprietário AUTO ESTACA0 LTDA ME, veículo HONDAlCG 125 TITAN J;:"S, ano 2001, placa
MCJ1579, chassi 9C2JC30202R002281 , comprador MARCIO ALVES BRIZOLA; proprietário ADEMIR DA SILVA, veículo HONDAlNXR125 BROS ES , ano 2004, placa MEQ8831, chassi 9C2JD20205R012714 ,AYMORE CREDITO FIN E;
proprietário JOAO MARIA LAURINDA, veículo HONDAlCG 150 TITAN ES , ano 2007, placa MEB1056, chassi 9C2KC08507R083576 ; proprietário EMILlO JOAO FELlPPI , veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1996, placa LYA8247, chassi
9C2JC250TTR075289, REGATAADMINISTRADOR; proprietário ELlSEU BARDT, veículo HONDAlCG 125, ano 1984, placa LWV2168, chassi CG125BR1396533; proprietário RODRIGO MORAES MEIRELLES, veículo HONDAlCG 125 FAN
ES , ano 2010, placa MHQ1589, chassi 9C2JC4120AR 147657, AYMORE CREDITO, FINA; proprietário ROGERIO PINTO SOBRINHO, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1999, placa MBF2177, chassí 9C2JC2500YR040914 ; proprietário
DONZILA DA CRUZ, veículo HONDAlCG 150 TITAN KS , ano 2006, placa INM4797, chassi 9C2KC081 07R044490 ; proprietário VALNEI BORSATTO, veículo YAMAHAlYBR 125E , ano 2003, placa MDJO012, chassi 9C6KE043030007198 ;

proprietário EVERTON LUIS TORINELLI, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa LYJ4651, chassi 9C2JC250WR089198; proprietárío WILSOM SPILMANN, velculo YAMAHAlYBR 125K, ano 2006, placa MEVV1119, chassi

9C6KE092060055790; proprietário JILMAR DE SOUZA, veículo YAMAHAlYBR 125ED, ano 2002, placâMCW2801, chassi 9C6KE042030004022; proprietárioANTONIO VALDECIR SIQUEIRA, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1994,
placa LWW5001, chassi 9C2JC2501 RRS32737 ; proprietário RIVELlNO BAYER BAUM, veículo HONDAlCG 125 TODAY, ano 1989, placa MAJ5079, chassi 9C2JC1801 KR402442 ; proprietário CLELlAJOSE DE LIMA, veículo YAMAHAlYBR
125ED , ano 2003, placa MCS5757, chassi 9C6KE042030012325; proprietário ALEXAUGUSTO DA SILVA, veículo HONDA/CG 125 TITAN, ano 1998, placa LZJ8212, chassi 9C2JC250WWR132237 ; proprietário SIDINEI CORDEIRO DE

LIMA, veículo HONDAlCG 150 FAN ESI , ano 2009, placa MHE8689, chassi 9C2KC1550AR038683 , BV FINANCEIRA S A C ; proprietário ANTONIAALVES DE UMA, veículo HONDAlCG 125 FAN ES , ano 2010, placa MHU5476, chassi
9C2JC4120AR103196 , BANCO ITAUCARD SA; proprietário EVANDRO CESAR BERTHE , veículo HONDAlBIZ 125 MAIS, ano 2006, placa MDI7255, chassí 9C2JA04306R806440 , CIFRA SA CRED FINAC ; proprietário VALDERI

,.'
RODRIGUES LOPES, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa LYG3031, chassi 9C2JC250WR082561 ,compradorCARLOSALEXANDRE DO PRADO; proprietário SILVIO MARCELO MEURER, veículo DAFRAlSUPER 100, ano
2008, placa MFI5094, chassi 95VAC1 C288M005084 ; propríetário JONATAS DA SILVA DE OLIVEIRA, veículo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2010, placa MHZ7629, chassi 9C2JC411 OAR724129 , BV FINANCEIRA SA C F; proprietário JEAN
CARLOS ROHWEDER , veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1996, placa MAI9660, chassi 9C2JC250VTR037284 ; proprietário LAURO DE SOUZA, veículo HONDAlNXR150 BROS KS , ano 2008, placa MEY2363, chassi

9C2KD03208R032106, BANCO FINASABMC SA; proprietário MARCOS FERREIRAGOULART, veiculo SUNDOWN/MAX 125 SED, ano 2003, placa MDJ6161, chassi 94J2XCCL34M000065; propríetário SI�VIAJEREMIAS DE OLIVEIRA,
veículo HONDAlCG 150 TITAN KS , ano 2004, placa MCK9844, chassi 9C2KC08104R068153 ; proprietário WANDERSON SILVA DE ARRUDA, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2005, placa MFS4322, chassi 9C2JC30705R00651O ;

proprietário JOSE LUCINO DE BORBA, veículo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 201 O, placa MHY1574, chassi 9C2JC411 OAR598037 , BV FINANCEIRA SAC ; proprietário JOAOAUGUSTO MAIA DE LIMA, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano
1997, placa LZE5501, chassi 9C2JC250WVR079304 , reserva de dominio AMILTON DE JESUS PRASMOSKI ; proprietário GIOVANE CUBAS BORGES PINTO, veículo KASINSKI/COMET 150 70 , ano 2011, placa MIP2695, chassi
93FCMACFBBM007464, BV FINANCEIRASAC F; proprietário CRISTIANO DE SOUZA, veículo HONDAlCG 125 TODAY, ano 1991, placa LXH8854, chassi 9C2JC1801 MR567733 , compradorALAND CRISTIAN SCHROEDER; proprietário
JACO ROSADASILVA, veículo HONDAlCG 150 TITAN KS, ano 2007, placa MDY4576, chassi 9C2KC08107R218260; proprietárioANAPAULAJENIFER RODRIGUES, veículo HONDAlCG 150 TITAN ES, ano 2004, placa MCG4895, chassi
9C2KC08504R011251 ; proprietário DENILSON JOSE DA ROSA, veiculo HONDAlCG 150 TITAN KS , ano 2004, placa MCV6207, chassi 9C2KC08105R011642 , BANCO PANAMERICANO S; proprietário IDELCIO TODT , veiculo
YAMAHAlYBR 125K , ano 2006, placa MDY5487, chassi 9C6KE092060042781 ; proprietário VOLNI RODRIGUES, veículo HONDAlC100 BIZ, ano 1999, placa AJH0782, chassi 9C2HAOI00YR003214 ; proprietário LUCAS ARIEL

GONCALVES, veículo DAFRAlSPEED 150, ano 2010, placa MIC4458, chassi 95VCA4B5AAM001157 , BANCO ITAUCARD SA; proprietário ZENILDO TAVARES DE CAMARGO, veículo HONDAlCG 125, ano 1988, placa LXS2631, chassi
9C2JC1801 JR1581 02 ; proprietário GILBERTO TISSI , veiculo HONDA/CG 125 TITAN, ano 1997, placa LYW9262, chassi 9C2JC250WR107870 , comprador DIEGO JOSE DA SILVA; proprietário JENEILDO CARLOS DE JESUS SOUZA,.
veiculo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2001, placa MBH1424, chassi 9C2JC301 01 R179812 ; proprietário ROBSON FERNANDO EBONE, veiculo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2003, placa MDR3502, chassi 9C2JC301 03R213736 ;

proprietárioANTONIO SERGIO DE MIRANDA FORTES, veiculo YAMAHAlYBR 125K, ano 2004, placa MCJ8164, chassi 9C6KE044040056049; proprietário ROCHE CRISTIANO RABOCH, veiculo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2002,
placa MBP9233, chassi 9C2JC301 02R208901 ; proprietário JEVERSON AUGUSTO SENE DE GODOI, veículo HONDAlCG 150 TITAN KS , ano 2006, placa MGG2582, chassi 9C2KC081 06R898446 , CIFRA SA CREDITO FIN; proprietário
JAIR SILVERIO DOS SANTOS, veiculo HONQAlCG 125 TODAY, ano 1991, placa ICF6184,. chassi 9C2JC1801MR563365 ; proprietário EROL JOSE SELL, veiculo HONDAlCG 150 TITAN ES , ano 2005, placa MCW6454, chassi

9C2KC08505R056126, reserva de dominioADILAR DALSOCHIO ; proprietário_JOAO LUIS FACCIN, veículo DAFRA/SUPER 100, ano 2008, placa MHE1703, chassi 95VAC1 L889M016965; proprietário GILBERTO DOS SANTOS PEREIRA

PRESTES, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1994, placa LXY291O, chassi 9C2JC2501RRS25387 ,comprador ADELlRIO LUIZANACLETO; proprietário ZENILDA DE FÁTIMA FARIAS, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2007, placa
MGH5388, chassi 9C2JC30708R058349 , BANCO FINASA SA; proprietário JUAN FELIPE LOPEZ GOMEZ, veículo HONDAlC100 BIZ, ano 2004, placa IMD4996, chassi 9C2HA07005R001175 , reserva de domínio MUNDO DAS MOTOS

LTDA; proprietário SEBASTIAOALVES DOS PASSOS, veículo HONDAlC100 BIZ, ano 2002, placa MCA5517, chassi 9C2HA07003R001145 , reserva de domínio SUZIMARAANDREIANASS ; proprietário OSNI VIEIRA, veículo HONDAlCG
125 FAN, ano 2006, placa MER7069, chassi 9C2JC30707R031170 ,comprador FRANCISCO SELlO DE OLIVEIRA; proprietário SAMANTHADE OLlVEIRASPERB CORREA, veículo SUNDOWNIWEB 100, ano 2009, placa MGE3005, chassi
94J1XFBB99M083007 , comprador IARAWAGNER ZAMBERLAN; proprietário EDSON DA SILVA, veículo HONDAlCG 150 SPORT, ano 2008, placa MED5043, chassi 9C2KC08608R01234Ó , BANCO FINASA SA; proprietário ANASTACIO
COELHO, veículo YAMAHAlYBR 125K , ano 2003, placa MCH2806, chassi 9C6KE044030027736 ; proprietário EGON JORGE MEURER , veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1996, placa IFQ2320, chassi 9C2JC250VTR035720 , comprador
SOLANGE POSTERO DACOSTA; proprietário OSMAR MARIANO DA SILVA, veículo HONDAlCG 150 TITAN ESD , ano 2008, placa MEZ0256, chassi 9C2KC08208R082294 , reserva de domínio KG MOTOS LTDA; proprietário ANTENOR
BOLOMINI, veículo HONDAlGG 125 FAN, ano 2007, placa MDU9185, chassi 9C2JC30707R218459 , BANCO FINASA SA ; proprietárío OZIEL DO AMARAL, veículo HONDAlCBX 200 STRADA, ano 1999, placa MAK2474, chassi

9C2MC2700XR016252; proprietário GIAN RIBEIRO, veículo DAFRAlSPEED 150, ano 2008, placa MEW9507, chassi 95VCA1H289M034665; proprietário MATEUS CARLlNI, veículo HONDAlCG 125 TODAY, ano 1994, placa MAU5366,
chassi 9C2JC 1801 RRR30384 ; proprietário EDVINO STELZER , veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2002, placa MBS3615, chassi 9C2JC301 02R243172 ; proprietário ERI CAMARGO, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa
LYQ9716, chassi 9C2JC250VVR197890 ; proprietário GENOARIO GONCALVES DA LUZ, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1998, placa IHY4922, chassi 9C2JC250.WWR215984 ; proprietário VALDECIR REINHOLD, veiculo HONDAlCG
125 TITAN, ano 1999, placa MA09681, chassi 9C2JC2500XR133139 ; proprietário ODILEI APARECIDO CRUZ, veículo YAMAHAlYBR 125E , ano 2006, placa MCA8582, chassi 9C6KE091 06001 0219 ; proprietário ANANIAS DUARTE,
veiculo JTAlSUZUKI KATANA 125, ano 1997, placa LZW8792, chassi 9CDNF41 BJVM008086 ; proprietário MIGUEL ZAGULSKI, veículo HONDAlCG 125 TITAN ES, ano 2001, placa AAW6073, chassi 9C2JC30202R000739 ; proprietário
MOACIR FELIPE KATH, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2006, placa MFV1931, chassi 9C2JC30706R817820 ; proprietário VALDENESIO DE BARROS ALMEIDA, veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2001, placa MBF2905, chassi
9C2JC30101 R202346 , comprador ERIK DE LIMA SANTOS; proprietárioANDERSON FERNANDO XAVIER, veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2001, placa MCK1551, chassi 9C2JC30102R033125 ; proprietário LAIDE DE FREITAS

PADILHA, veículo HONDAlBIZ 125 ES, ano 2007, placa MGV6702, chassi 9C2JA04207R047788; proprietário RONALDO ADRIANO CROVADOR, veículo HONDA/CG 125 TITAN, ano 1996, placa LXY7165, chassi 9C2JC250TTR061429;
proprietário OSMAR PEREIRA, veiculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1995, placa LXN8529, chassi 9C2JC2501 SRS65240 , reserva de domínio JULIANO GUETHS ; proprietárioAIRTON OCHNER, veículo HONDAlCG 125 TODA'(, ano 1992,
placa MBE5738, chassi 9C2JC1801NR261078; propríetário MARGARETI TEREZINAMOLVERSTET, veículo HONDAlCG 125 TITAN ES, ano 2000, placa MBB4532, chassi 9C2JC3020YR013994; proprietário ADRIANO MADALENA,
veiculo HONDAlCG 125 FAN, ano 2005, placa MFQ1872, chassi 9C2JC30705R011631 ; proprietário ANA IVONI MARCZAK, veículo JTAlSUZUKI EN125 YES, ano 2008, placa MFP5807, chassi 9CDNF41 LJ9M2.68466 ; proprietário ELI
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OLSKA, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa LYZl187, chassi 9C2JC250WR210903 ; proprietário IVONE BORGMANN LlPINSKI, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2008, placa MEM0334, chassi 9C2JC30708R599228

proprietário EDUARDO DASilVA CORREA, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2007, placa MF08149, chassi 9C2JC30708Rl02346 , BANCO PANAMERICANO S; proprietário JOAO RENEZ CARDOSO, veículo HONDAlCG 129 FAN, ane

2007, placa MEJ9017, chassi 9C2JC30708R020083 ; proprietário ILSE FABRICIO GOETTEN, veIculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa MCD0960, chassi 9C2JC250WVR059973 ; proprietário CLEYSON DE SOUZA, veícule

HONDAlCG 125 FAN, ano 2005, placa ME11169, chassi 9C2JC30705R099553 ; proprietário MARLENE KLUTCKOWSKI PETRY, veículo HONDAlCl00 DREAM, ano 1997, placa LYP0103, chassi 9C2HA050VVR018795 , AGENTE

FINANCEIRO NÃ; proprietário ADEMIR QUADROS, veículo HONDAlCG 125, ano 1986, placa LXW8096, chassi 9C2JC1801HR102854; proprietário ADRIANO FERNANDES DE JESUS, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa

LYQ1132, chassi 9C2JC250VVRll1934 , comprador VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA; proprietário MAYKON SCHWIRKOSKI, veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2002, placa MBR0595, chassi 9C2JC30102R238272 , CIFRA St

CREDITO FIN, comprador JEFERSON MARTINS DE JESUS; proprietário ROSENILDO DE SA, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1998, placa LZJ4072, chassi 9C2JC250WWR130083, reserva de domínio ZAQUEU NERES ; proprietáríc

RODRIGO TEIXEIRA, veículo HONDAlCBX 200 STRADA, ano 1998, placa LZK3481, chassi 9C2MC270WWR003357 ; proprietário OSNIR JOSE BUCHI, veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2001, placa MFC4730, chass

9C2JC30102R014139; proprietário OSNI DOS SANTOS MOREIRA, veículo HONDAlCG150 FAN ESDI, ano 2011, placa MIX8281, chassi 9C2KC1680BR328007 ,BANCO ITAUCARD SA; proprietário MARCOS PAULO DE ALMEIDA

veiculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1998, placa MAG3565, chassi 9C2JC250WWR225697 ; proprietário IVOALDROVANDI , veículo HONDAlNXR150 BROS ES, ano 2009, placa MGL0716, chassí 9C2KD04209R040339, BV FINANCEIRA�

A C; proprietário LEOMAR JOSE GONCALVES, veículo DAFRAlKANSAS 150 , ano 2008, placa MES0356, chassi 95VCB1H589M010027 , comprador FERNANDO DIEGO CARDOSO; proprietário FERNANDO CONRAD , veícule

YAMAHAlYBR 125K, ano 2003, placa MCX6361, chassi 9C6KE044030011536; proprietário MISAELAIRTON OCHNER, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1999, placa MBH4888, chassi 9C2JC2500YR053071 ; proprietário NOEMIJ

ELIANA GONCALVES SCHROEDER, veiculo JTAlSUZUKI AN125 ,ano 2007, placa MDV5834, chassi 9CDCF47AJ7M025558; proprietário CARLOS THIAGO GONCALVES NUNES, veículo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2010, placa

MHC3637, chassi 9C2JC4110AR673565, BV FINANCEIRA SA C F; proprietário OSVALDO ALEXANDRE SARDA, veículo YAMAHAlFAlER YS250 ,ano 2009, placa MGL0276, chassi 9C6KG0270A0005485 , CIFRA SA CRED FINAC

proprietário JAIR GESSNER, veículo HONDAtCG 125 TITAN KS, ano 2001, placa MFH5920, chassi 9C2JC30102R030281 ; proprietário MARCIO TAVARES, veículo HONDAlCBX 200 STRADA, ano 1998, placa CDX8576, chass

9C2MC270XWR005316; proprietário URIAH FREITAG, veiculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1995, placa LXH3968, chassi 9C2JC2501SRS72699; proprietário RITASCHULTZ, veiculo HONDAlCG 125, ano 1989, placa MAG1561, chass

9C2JC1801 KR209940, reserva de dominioAGENTE FINANCEIRO NÃO IDENTIFICADO; proprietárioADEMILSON lOURENCO, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano2008, placa MEM4974, chassi 9C2JC30708R555413, BV FINANCEIRA�

A C ; proprietário VILSON JULIO ZAMADEI, veiculo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2001, placa MBQ3902, chassi 9C2JC30101 R119775 ; proprietário HELY CARDOSO, veiculo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2011, placa MIX5904, chass

9C2JC4110BR766219, AYMORE CREDITO, FINA; proprietário CARLOS ROBERTO PALHANO ,veiculo JTAlSUZUKI EN125 YES, ano 2006, placa MEQ2408, ChaSS! 9CDNF41LJ7M049782, comprador CESAR EDUARDO NARCISO

proprietário GILMAR RODRIGUES, veiculo HONDAlCG 150 JOB, ano 2007, placa MEG9913, chassi 9C2KC08308R002309 ; proprietário EDEMAR BAUMGART, veiculo YAMAHAlYBR 125E , ano 2002, placa MCP6959, chass

9C6KE043030000607 ; proprietário OLGA TEREZINHADUARTE , veículo HONDAlBIZ 125 KS', ano 2005, placa MHR8990, chassi 9C2JA04106R806881 ; proprietário GERSON STRELOW ,veic:ulo HONDAlCl00 BIZ, ano 2003, placa

MBX3735, chassi 9C2HA07003R065338 , BANCO ABN Afv1RO REAL; proprietário BRAZllIANO LIMA, 'veiculo HONDAlCl00 BIZ, ano 2001, placa MBG3263, chassi 9C2HA07001 R024114 , reserva de domínio MARKO ALEXANDRE

PERSUHN ; proprietário MARCIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2007, placa MHD0512. chassi 9C2JC30707R125634 , BANCOABN AMRO REAL; proprietário MARCELO SGOBI, veículo HONDAlCG 12�

TITAN, ano 1995, placa LWZ5633, chassi 9C2JC2501SRS16149 ; proprietário PEDRO FERRARI, veIculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1996, placa MAJ2260, chassi 9C2JC250VTR037304 ; proprietãri�ALBERTO DA SILVA, veícuk

HONDAlCG 150 TITAN KS, ano 2006, placa MDD0133, chassi 9C21SC08106R900022; proprietário FABIANO GEISLER, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1995, placa LZA1530, chassi 9C2JC2501SRT04492; proprietário ELENICE

GONCALVES DA LUZ, veículo HONDAlCl 00 BIZ ES, ano 2000, placa MBY2579, chassi 9C2HA07101 R202536 , reserva de dominio JURANDIR MARCELO GRIMES ; proprietário JOSE SllVINO DASILVA, veiculo SUNDOWNIWEB 100

ano 2002, placa MCV4811, chassi 94J1XBBL23M001909 ; proprietário CLAUDINEI WALZ, veiculo HONDAlCG 125 FAN ES, ano 2009, placa MGQ6054, chassi 9C2JC41209R047164; proprietário SANDRA TEIXEIRA FLOR, veicule

HONDAlCG 125 TITAN KS. ano 2001, placa MCA9858, chassi 9C2JC30101R218540; proprietário ROBERTO DASILVA , veiculo HONDAlCG 150 TITAN KS ,ano 2006, placa MGC9212, chassi 9C2KC08106R874409 , CIFRASACREDITC

FIN; proprietário SERGIO DA ROSA, veiculo HONDAlCBX 200 STRADA, ano 1998, placa MBE4389, chassi 9C2MC270XWR00091 O ; proprietário EDSON BORCHARDT , veículo YAMAHAlYBR 125K , ano 2003, placa MEB5392, chass

9C6KE044040038700 , reserva de dominio ANDERSON BARG ; proprietário ALAN FERNANDO DE OLIVEIRA, veiculo YAMAHAlDT 180 Z, ano 1990, placa LWT2625, chassi 9C62TWOOOL0022737 , comprador JOAO VICTOR SOARE�

PARUCKER; proprietário VALMIR LUIZANTONOWICZ, veiculo YAMAHAlYBR 125K , ano 2006, placa MDD3385, chassi 9C6KE092060039881 , BV FINANCEIRA S A C ; proprietário GENI JUBATE, veiculo HONDAlCG 150 TITAN KS , anc

2007, placa MDU0624. chassi 9C2KC08107R197102, CIFRA SACREDITO FIN; proprietário TANIAAPARECIDAGOMES, veículo HONDAlCG 125 CARGO, ano 2002, placaAKM7185, chassi 9C2JC30303R100497; proprietário JOSE,Dm
SANTOS, veiculo HONDAlCG 125 TODAY, ano 1994. placa LY17585, chassi 9C2JC1801RRR07092, comprador JEFERSON PRIMITIVO FARIAS; proprietário MARCELlA VERGUES, veiculo HONDAlCG 125 TITAN, an� ;997, placa
LY17542, chassi 9C2JC250VVR085895 ; proprietário ADENILSON PEREIRA LEAL, veiculo HONDAlCG 150 TITAN ES , ano 2007, placa MDQ9534, chassi 9C2KC08507R077244 , COOP.DE CRED.LlVRE A; proprietário JAIR CARDOSO

veiculo YAMAHAlXTZ 125XE ,ano 2009, placa MHL 1846, chassi 9C6KEl 060A0006629 ,AYMORE CREDITO, FINA; proprietário PEDROALEXI , veiculo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2011, placa MIY8111, chassi 9C2JC411OBR445859, B\

FINANCEIRA SA C F; proprietário ADRIANA BORCHARDT, veículo HONDAlCl00 BIZ ES, ano 2003, placa MCA9173, chassi 9C2HA071 03R058525 , reserva de dominio DANIEL DE SOUZA; proprietário MARLO AZEVEDO SIQUEIRA

veiculo HYOSUNG/CRUISE 125, ano 1997, placa LZD2567, chassi 93FC2125Wl100160; proprietário JOSIMAROECHSLER, veículo YAMAHAlXTZ 125E, ano 2008, placa MDX5934, chassi 9C6KE093080031 015, BANCO FINASABMC s

A; proprietário JOSE GONCALVES, veículo SUNDOWN/MAX 125 SE , ano 2004, placa MDP4179, chassi 94J2XDCG44M000803 ; proprietário LEANDRO LUAN DA SILVA, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2007, placa MDV6533, chass

9C2JC30707R176928; proprietário KATIANNE PRISCILLA HENSCHEL , veiculo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2000, placa MAX6812, chassi 9C2JC3010YR040584 ; proprietário SILVIO MAES , veiculo SUNDOWN/MAX 125 SE, ane

2006, placa MGJ3632, chassi 94J2XDCB66M008079 ; proprietário JEAN'CARLO DE MELLO, veiculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1999, placa MA04823, chassi 9C2JC2500XR191257 ; proprietário EDILAINE RODRIGUES DE LlMt

SANTOS, veiculo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2011, placa MIX7811, chassi 9C2JC411OBR450738 , BV FINANCEIRA SA C F; proprietário GILMARACRISTINASADZINSKI MATHEUS, veiculo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2012, placa

MKB0263, chassi 9C2JC411 OCR542311 ; proprietário LUCIANO ADEMAR KRAUSE, veiculo YAMAHAlYBR 125K , ano 2003, placa MCB7905, chassi 9C6KE044030022290 ; proprietário MARCELO LOPES DA ROSA, veiculo HONDAlC(

125 TITAN KS, ano 2001, placa MBM3141, chassi 9C2JC30101 R084472 ; proprietário SILVERIO STENGER, veículo HONDAlCG 125, ano 1985, placa LZP9214, chassi CG125BR1440055; proprietário JONIVAN SILVA RUZYCKY , veícule

HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2003, placa MGV1610, chassi 9C2JC30104R069'121 ; proprietário TONMERSON ANTONIO PESSOA, veículo YAMAHAlYBR 125K, ano 2003, placa MCS6397, chassi 9C6KE044030029388; proprietárie

'GILNEI DANIEL MARCOLLA, veículo SUNDOWN/HUNTER 100, ano 2008, placa MG13425, chassi 94J2XSBl89M020980; proprietário ELlBERIO GODOY , veículo HONDAlCG 125, ano 1981, placa MAH1518, chassi CG125BR1120789

proprietário DANIEL VAl DE GOES, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1995, placa LZM4550, chassi 9C2JC2501SRT12520 ; proprietário SIDNEI SANTOS ELIAS, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2005, placa MHD5740, chass

9C2JC30705R807721 ; proprietário ADRIANA ODELI , veículo HONDAlCG 150 TITAN KS , ano 2007, placa MHG3432, chassi 9C2KC08107R146569 ; proprietário CORNELlO FELlCIO GONCALVES ,
veiculo HONDAlCG 125 TITAN, ane

1996, placa LYV5099, chassi 9C2JC250VTR008215 , REGATAADMINISTRADOR; proprietário RAFAEL LIMADE FARIAS, veiculoYAMAHAlYBR 125E, ano 2001, placa MB15713, chassi 9C6KEOl 0010034113; proprietárioCLAUDIO DARC

LERMEM, veiculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1995, placaAFE2474, chassi 9C2JC2501SRS14616; proprietário RAMIRIO SEROZINI, veículo YAMAHAlYBR 125K, ano 2005, placa MHP9950, chassi 9C6KE044050128044; proprietárie

RAFAELADEMIR MACIEL, veiculo HONDAlCG 125 FAN KS, ano 2010, placa MHC0476, chassi 9C2JC4110AR035538, PANAMERICANOARRENDA; proprietárioALESANDRO MACHADO, veículo YAMAHAlYBR 125E, ano 2001, placa

MBV1201, chassi 9C6KEOl 0020049056 ; proprietário LlLIANE VIEIRA, veiculo HONDAlCl 00 BIZ, ano 2001, placa MB11715, chassi 9C2HA07001 R037682 , reserva de domínio AGENTE fiNANCEIRO NÃO IDENTIFICADO; proprietáric
I

ROSANI FEUSTEL, veiculo HONDAlCG 125 TITAN ES, ano 2000, placa MBS9118, chassi 9C2JC30201R006658 ; proprietário STEFANY REGIANE DA SILVA, veiculo f-iONDAlBIZ 125 KS ,
ano 2010, placa MIV6369, chass

9C2JC421OAR124349 , AYMORE CREDITO, FINA; proprietário ANDREA MARIA VOIGT, veículo HONDAlBIZ 125 KS ,
ano 2011, placa MJD2322, chassi 9C2JC481OBROl 0158 , BANCO ITAUCARD SA ; proprietário MARCIA SORAI!

RIBEIRO GONCALVES, veiculo HONDAlCBX 250 TWISTER, ano 2007, placa MDM8875, chassi 9C2MC35007R065478; proprietário CRISTOFER ROBERTO ZASTROW, veiculo HONDAlCG 125 FAN, ano 2006, placa MEQ0559, chass

9C2JC30706R939580 , CIFRA SA CRED FINAC ; proprietário RODINEI ALFREDO LlEBL, veiculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa LZT4559, chassi 9C2JC250WVR007565; proprietário CLEITON PEREIRA DA SILVA, veicule

HONDAlCG 125 TITAN, ano 1996, placa LYA9337, chassi 9C2JC250TTR078012; proprietárioADOLAR SCHULZ, veiculo YAMAHAlYBR 125K, ano 2007, placaANY0182, chassi 9C6KE092070132898; proprietárioADRIANAAPARECIO!

BARBOSAAMARAL, veiculo YAMAHAlYBR 125K, ano 2004, placa MCM7733, chassi 9C6KE044040062504; proprietário ELOY LOZOVEY, veiculo SUNDOWN/MAX 125 SED, ano 2005, placa MFQ7492, chassi 94J2XCCB55M002769

proprietário FERNANDO BUSQUIROLLI , veiculo HONDAlNXR125 BROS ES , ano 2005, placa MES9591, chassi 9C2JD20205R015052 ; proprietárioMARLI BATISTA, veículo HONDAlCG 125TITAN KS, ano 2000, placa MBG9232, chass

9C2JC3010YR056821 ; proprietário CRISTIANE CAMARGO, veiculo YAMAHAlYBR 125K , ano 2005, placa MHJ9280, chassi 9C6KE044050138706 ; proprietário ANTONIO ROSA, veiculo YAMAHAlYBR 125K , ano 2004, placa MCP9306

chassi 9C6KE044040Q67094 _; proprietário CLAUDETEAPARECIDACOELHOALVES, veículo HONDAlCG 150 TITAN KS, ano 2007, placa MGW6702, chassi 9C2KC081 07R132289 ,AYMORE CREDITO, FINA; proprietário PEDRO PAULC

DE RESENDE, veiculo HONDAlCG 125 FAN, ano 2007, placa MDP4903, chassi 9C2JC30707R168434 ; proprietário RAUL FERNANDO FARIA, veiculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1998, placa AIB0863, chassi 9C2JC250XWR009125

reserva de domínio CLARICE APARECIDAPARTALA BALAK ; proprietárioADRIANO GOMES NUNES, veículo HONDAlCBX 250 TWISTER, ano 2008, placa MFV4144, chassi 9C2MC35008R039790 , BV FINANCEIRASA C F; proprietárie

ELDESJUNES DE JESUS, veiculo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2002, placa AK05380, chassi 9C2JC301 03Rll7750 ; proprietário ADEMIR CARVALHO JUNIOR, veiculo KASINSKI/MIRAGE 15050 , ano 2011, placa MIR0223, chass

93FMRCCABBM005717 ,BV FINANCEIRASAC F; proprietárioALEXANDRE SPINDOLA, veículo HONDAlNXR150 BROS MIX KS, ano 2010, placa MHU4634, chassi 9C2KD0530AR005428, BV FINANCEIRASAC; proprietário ODIRLE

DERETTI , veiculo JTAlSUZUKI EN125 YES, ano 2006, placa MBQ9074, chassi 9CDNF41 LJ7M033941 , compradorADELlRIO BECKER ; proprietário CEL! GRIEP KLEIN FRANCENER, veículo HONDAlCG 150 TITAN KS , ano 2004, placs

MCF3104, chassi 9C2KC08104R056982; proprietário TIAGO ANDRE MACHADO, veiculo HONDA/CG 150 TITAN KS, ano 2007, placa MGY9442, chassi 9C2KC08107R135571 ; proprietário HERMINIO DA SILVA AlEVEDO, veicule
HONDAlCG 125 TITAN ES, ano 2002, placa MBZ5646, chassi 9C2JC30203R000895 , comprador PEDRO PAULO TOMAl; proprietário MARIA SUELI BEZERRA DE ARAUJO RODRIGUES, veiculo HONDAlCG 125 TITAN ES, ano 1999

placaMASl 021, chassi 9C2JC3020YR000123; proprietário JONAS FABRICIO SARTI , veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2001, placa MBV7457, chassi 9C2JC301 01R253353 ; proprietário GERSON NIELSEN, veiculo HONDAlCG 15(

TITAN KS , ano 2008, placa MHJ13�, chassi 9C2KC15109R009017 , BANCO FINASA-BMC S A; proprietário SILVANDRO PAULO DUARTE, veículo YAMAHAlYBR 125K , ano 2003, placa LOR2606, chassi 9C6KE044030021433

proprietário SILVETE DOS SANTOS, veiculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1994, placa LYEl�90, chassi 9C2JC2501 RRS14516, comprador JOSEANTONIO RICARDO; proprietário MARCIOJOSE DE LIMA, veiculo YAMAHA/YBR 125K, anc

2005, placa MDE8806, chassi 9C6KE044050132114, comprador MARIO JOAO VICENTE JUNIOR; proprietário PAULO RICARDO CARDOSO, veiculo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2003, placa MDJ2939, chassi 9C2JC30104R049528

CIFRASA CRED FINAC; proprietário EDMILSON ALVES DE MELO, veículo SUNDOWN/HUNTER 125 SE, ano 2004, placa MEE0931, chassi 94J2XECJ45M002591 ; proprietário GENEZIOAMARO, veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, anc

2000, placa MB00198, chassi 9C2JC30101 R009948 ; proprietário JEAN DENIS DA SILVA, veiculo HONDAlNXR150 BROS ESD, ano 2003, placa AKW6254, chassi 9C2KD02303R002257 ; proprietário JORGE LUIZ BARBOSA FARIAS

veiculoYAMAHAlYBR 125K, ano 2004, placa MDN9179, chassi 9C6KE044050082438 ; proprietário OSVALDO MIRANDA, veIculo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa LZ16261, chassi 9C2JC250WVR032812; proprietárioAPARECIDC

PEREIRA DE SOUZA, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2006, placa MGH6301, chassi 9C2JC30707R009918 ; proprietário VALSER MENDES DE OLIVEIRA, veículo HONDAlCG 125 FAN ES ,ano 2011, placa MIJ4713, chass

9C2JC4120BR707555, BV FINANCEIRA SA C F; proprietário VERA LUCIA DE SOUZÁDA SILVEIRA, veículo HONDAlCG 125 TITAN KSE, ano 2002, placa IKS7684, chassi 9C2JC30212R541872 ; proprietário MARCOS ROBERTO GUIZA

veiculo HONDAlCG 125, ano 1979, placa MDG9494, chassi CG1251 054476, comprador FABRICIABEZ; proprietárioMARCOS EDUARDO RAASCH, veículo HONDAlCG 125TITAN, ano 1997, placa LYP6293, chassi 9C2JC250VVR13030'

; proprietárioWAGNER MISCHKA, veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2003, placa MDA7439, chassi 9C2JC301 04R047899; proprietário NELSON SCHULTZ, veículo HONDAlCG 125, ano 1979, placa LZP7387, chassi CG1251 039702
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proprietário WEBERT MESSIAS GOUVEIA DOS SANTOS, veículo HONDAlC100 Bll, ano 2004, placa ALT7506, chassi 9C2HA07004R020225 , BANCO PANAMERICANO S; proprietário GELSON RODRIGUES DA SILVA, veículo
HONDAlCG 125 TITAN, ano 1997, placa LZX5779, chassi 9C2JC250WVR037857; proprietário VALDEMIR DOS SANTOS SIQUEIRA, veículo HONDAlCG 150TITAN ESD, ano 2007, placa MGA4608, chassi 9C2KC08208R021365, BANCO
FINASASA; proprietário CAMILAFABIANACARDOSO, veículo YAMAHAlNEOAT115, ano 2005, placa MHl6800, chassi 9C6KE084050012191 ; proprietário FELIPE FLORENTINO, veículo HONDAlBll 125 KS, ano 2006, placa MEW2339,
chassi 9C2JA04106R846340 ; proprietário VERA LUCIA CARVALHO DOS SANTOS, veículo HONDAlBll 125 KS , ano 2010, placa MIB8434, chassi 9C2JC4210AR113345 , BV FINANCEIRA S A C; proprietário ADRIANA SEBIRINO
CARDOSO, veículo HONDAlC100 Bll, ano 1998, placa MDR9040, chassi 9C2HA070XWR012782 ; proprietário GILYARD BARDIN, veículo HONDAlC100 Bll, ano 2001, placa MBU6067, chassi 9C2HA07001R044051 ; proprietário
VANESSAAPARECIDA DOS SANTOS, veículo HONDAlC100 Bll, ano 2005, placa MF09971, chassi 9C2HA07005R047250 ; proprietário MARILENE ALVES DA SILVA GRIMM, veículo HONDAlC100 Bll ES, ano 2000, placa MBP0638,
chassi 9C2HA0710YR259427; propríetário CLARATRINOSKY, veículo YAMAHAlCRYPTON T105E, ano 2002, placa MDJ1832, chassí 9C6KE047030001192; proprietárío TIAGO MELO, veículo HONDAlCG 125, ano 1986, placa LXT551O,
chassi 9C2JC1801HR105431 ; proprietário JUNIOR CESARMARTINI, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1995, placa LXV8769, chassi 9C2JC2501SRS98272, comprador LUCAS DE OLIVEIRAPACHECO; proprietário LEONARDO FABIO

'\ AVILADOSANJOS, veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2001, placa MFA8550, chassi 9C2JC30102R024928 , SUL FINANCEIRASACR; proprietárioADRIANA KLEGIN , veículo HONDAlCG 125 TODAY, ano 1990, placaABV3024, chassi
9C2JC 1801 LR557304 ; proprietário GILSON VEBER, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1996, placa LYD8858, chassi 9C2JC250TTR082742 ; proprietário VALDEMAR DA SILVA, veículo HONDAlBll 125 ES , ano 2008, placa MFJ3365,
chassi 9C2JA04208R132330 , BANCO ITAUCARD SA ; proprietário ANGELO HARANGOSO, veículo HONDAlC100 Bll, ano 2005, placa MDE7262, chassi 9C2HA07005R042250 ; proprietário JULIANA THEODORO, veículo

SUN,?OWNJWEB 100 ,ano 2006, placa MCA4084, chassi 94J1XFBC66M024096 ; proprietário CILENE BORQUEZAN DE SOUZA, veículo HONDAlC100 Bll ES, ano 2005, placa MC09104, chassi 9C2HA07105R049213 ; proprietário
MARLlSE VOLKMANN RUX, veículo HONDAlBll 125 ES , ano 2008, placa MFE8464, chassi 9C2JA04208R100220 ; proprietário WILLlAN MICHAEL HEIDEMANN, veículo HONDAlBll 125 ES , ano 2007, placa MEL2346, chassi
9C2JA04208R004678 ; proprietárioAUTO ESTACA0 LTDA ME, veículo HONDAlC100 Bll, ano 2003, placa MCC7045, chassi 9C2HA07003R066898 , comprador GILMAR DE OLIVEIRA, reserva de domínio AUTO ESTACA0 LTDA - ME ;

proprietário ERBISON TIBURSKI ,veículo HONDAlC100 BIZ, ano 2005, placa MFQ4851, chassi 9C2HA07005R046740 ; proprietário MARIA APARECIDA XAVIER, veículo HONDAlBll 125 ES , ano 2007, placa MGA7778, chassi
9G2JA04208R022461 ; proprietário LEANDRO DE DEUS BUENO, veículo SUNDOWNJWEB 100 EVO, ano 2007, placa MEE9367, chassi 94J1XPBC77M010278; proprietário MARIADE QUEVEDO RIBEIRO, veículo HONDAlPOP100, ano

2007, placa MGF0238, chassi 9C2HB021 07R011085 ; proprietário CLEO GRUBERT , veículo YAMAHAlCRYPTON T1 05E, ano 1999, placa MAX1151, chassi 9C6KE0020Y0021329 , comprador ALCENO PRIM , reserva de domínio AUTO

ESTRADA COMERCIO DE VEICULOS AUTOMO; proprietário ROSELI APARECIDA DREWS WACHHOLZ , veículo HONDAlCBX 150 AERO, ano 1991, placa ACM3754, chassi 9C2KC0501MR210825 ; proprietário LUIS ALEXANDRE

NOGUEIRA, veículo YAMAHAlYBR 125K, ano 2006, placa MDF6004, chassi 9C6KE092060043733-; proprietário OILlAN LAFFIN, veículo HONDAlCG 125 TITAN, ano 1996, placa MBE0780, chassi 9C2JC250VTR059801 ,comprador
EMIRCE GODOY LOPES; proprietário LlDIA OLIVEIRA DE PAULA DOS SANTOS, veículo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2011, placa MI06786, chassi 9C2JC411 OBR804917 ,AYMORE CREDITO, FINA; proprietário FABIANO DE MELLO,
veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2002, placa MBM4223, chassi 9C2JC30102R201361 ; proprietário DOUGLAS GONCALVES DE ARAUJO, veículo HONDAlCG 125, ano 1984, placa LYD1232, chassi CG125BR 1427704; proprietário
HENRIQUE HOFFMANN, veículo HONDAlML 125, ano 1986, placa MDL1170, chassi 9C2JC1911 HR1 00534, comprador CARLOSALEXANDRE BOTHE ; proprietário MARCOS GANSKE, veículo HONDAlCG 125 TITAN KS, ano 2000, placa
MAZ0031, chassi 9C2JC3010YR031468, reserva de domínio LAERCIOANTONIO PAHOLSKI; propríetário JOSIMAR DIAS, veículo HONDAlCG 150TITAN KS, ano 2007, placa MGE8838, chassi 9C2KC08108R075185, BANCO FINASASA

; proprietário PATRICK SOUZADOS SANTOS, veículo HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2011, placa MIN5847, chassí 9C2JC411 OBR513249 , BANCO BRADESCO FINAN; proprietário GRAFIGA E EDITORA22 LTDA EPP, veículo HONDAlCG

125 TITAN, ano 1998, placa MDU9030, chassi 9C2JC250XWR086944 ; proprietário MARCIA DOS SANTOS DE SAO JOSE, veículo HONDAlCBX 200 STRADA, ano 1996, placa MBG1070, chassi 9C2MC270VTR005333 ; proprietário
CARINE MALHEIROS FERNANDES, veículo SUNDOWNJWEB 100, ano 2006, placa MDX9079, chassi 94J1XFBG66M030146 ; proprietário CINTIA KELLY DOS SANTOS, veículo HONDAlC100 BIZ ES, ano 2004, placa MCZ4506, chassi

9C2HA07105R001415; proprietário JOSIANE GONCALVES, veículo SUNDOWNJWEB 100, ano 2006, placa ME12822, chassi 94J1XFBC66M023677; proprietárío THIAGO COELHO DE LIMA, veículo HONDAlC100 BIZ, ano 2003, placa
MCA5893, chassi 9C2HA07003R035919; proprietário JOAO DASILVA, veículo HONDAlC100 DREAM, ano 1997, placaAGZ5332, chassi 9C2HA050VVR013469; proprietário LUCIANAQUADROS DE SOUZA, veículo SUNDOWNJWEB 100

�VO, ano 2010, placa MIX5829, chassi 94J1XPBFAAM028855 , BV FINANCEIRA SA C F; proprietário SILVANO DA SILVA, veículo HONDAlBIZ 125 ES ,ano 2006, placa MAR3935, chassi 9C2JA04206R868011 , COOP E C M SERV P V;

proprietário SIDIANE OLIVEIRASILVA, veículo HONDAlC100 BIZ ES, ano 2003, placa MC18176, chassi 9C2HA07103R072006, compradorANDERSON SERGIO DOS SANTOS; proprietário MARTA PEREIRA, veículo H-ONDAlBIZ 125 ES ,

ano 2010, placa MHQ1889, chassi 9C2JC4220AR398663, BANCO BRADESCO FINAN; proprietário RITIANE PRESTES DE ABREU, veículo HONDAlBIZ 125 KS , ano 2006, placa MBA4706, chassí 9C2JA04106R843458, CIFRA SA

CREDITO FIN, comprador RODRIGO EMILlO LEHNERT; proprietário FERNANDO CAVALlERI , veículo HONDAlBIZ 125 KS , ano 2008, placa MFA6485, chassi 9C2JA041 08R039840 , CIFRA SA CRED FINAC ; proprietário EDUARDA

SEBIRINO CARDOSO, veículo SUNDOWNJWEB 100 , ano 2006, placa MBX4075, chassi 94J1XFBF66M027420 ; proprietário CATIA CRISTIANE DUNKER , veículo HONDAlC100 BIZ ES, ano 2000, placa MBC6352, chassi

9C2HA071 OYR226913 ; proprietário CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FARINA , veículo JTAlSUZUKI EN125 YES, ano 2007, placa MFN7599, chassi 9CDNF41 LJ8M116603 , comprador GILVANE DE OLIVEIRA; proprietário PATRICIA

SCHROEDER, veículo FORD/KAGL IMAGE, ano 2002, placa MBP4204, chassí 9BFBDZGDA2B786517 , BANCO BRADESCO FINAN, cómpradorALAN GERALDO VIEIRA; proprietário CELlO MENEGAT , veículo GM/CHEVETTE SL, ano

1982, placa MBP0580, chassi 5E11 JBC133085 ; proprietário SANTCLAIRWALDEMAR DO CARMO, veículo VW/FUSCA 1300 L, ano 1978, placã LYA5812, chassi BJ701802 ; proprietário JONAS OSCAR JANTSCH, veículo GM/CHEVETTE

1.6, ano 1983, placa LXD4436, chassi 5C11 UCC168270 ; proprietário ALEXANDRE DAVID VIEIRA, veículo VW/GOL 16V, ano 1999, placa MAS9831, chassi 9BWZZZ373YP056986 ,AYMORE CREDITO, FINA, comprador ANDERSON
WILLlAN DOS SANTOS PRADO; proprietário FABIANAVIEIRA DA SILVA , veículo FIAT/UNO MILLE, ano 1990, placa LYR1408, chassi 9BD146000L3617732 ; proprietárioANA LUCIAGUIMARAES, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2007,

placa MEF7197, 'chassi 9C2JC30708R001635 ; proprietário ANA LUCIA GUIMARAES, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2008, placa MHB6291, chassi 9C2JC30708R133447 ; proprietário JOSUEL ANSELMO DOS SANTOS, veículo

HONDAlCG 125 FAN KS , ano 2009, placa MFS7197, chassi 9C2JC411OAR538579 ; proprietário ETELVINA MARIAMOREIRA, veículo YAMAHAlYBR 125K , ano 2006, placa MDV3027, chassi 9C6KE092070063526 ; proprietário ROSA

MARIAGASPAR CARVALHO, veículo HONDAlCG 125 Ft,.N, ano 2008, placa MFB1407, chassi 9C2JC30708R716368; proprietário DARIO DETTMER, veículo HONDAlCG 125 FAN, ano 2005, placa MHK9470, chassi 9C2JC30705R807970.

Florianópolis, 21 de Maio de 2013

Vanderlei Olivio Rosso

Diretor Estadual de Trânsito

Edson Rui da Silva Castilho

Presidente da Comissão Estadual de Leilão

Desavença termina
'tmRU1PÁ Acusado
disse que foi

ameaçado, mas
perseguiu a vítima

de moto e atirou

Débora Remor

A meaças por causa do
1"\envolvimento da ex

mulher com outro homem
teriam motivado o primei
ro homicídio registrado em

Corupá este ano. Agostinho
da Silva, de 47 anos,morreu
no início da tarde de on

tem devido aos ferimentos
causados por três disparos
de uma espingarda calibre

32. O acusado, de 34 anos,
foi preso no local do crime,
em frente aos Bombeiros

Voluntários de Corupá, e foi
levado ao Presídio Regional
de Jaraguá do Sul.

Na manhã de ontem, os
dois teriam discutido por

.

causa do envolvimento da
vítima com a ex-mulher do

suspeito. "O acusado dis
se.que recebeu ameaças e

por isso se armou", disse o

responsável pela Delegacia
de Corupá, Maurício Fran
cisco. Quando os dois se

reencontraram no Centro,
por volta das 14h, ele fez os
primeiros disparos.

A vítima tentou fugir de
moto e buscou ajuda dentro
da corporação dos Bom

beiros, mas foi persegui
do de moto pelo acusado.
"O homem entrou na sala
de comunicação gritando

em morte
LÚCIOSAsSI

que o outro estava arma

do, em seguida já ouvimos
os disparos", contou o co

mandante dos Bombei
ros, Cláudio de Siqueira.
Agostinho da Silva teve

sete perfurações no tórax
e na perna e foi levado ao

Hospital São José pelo he
licóptero Águia da Polícia
Militar, mas não resistiu e

morreu uma hora depois.
O acusado não tem pas

sagens criminais e não resis
tiu à prisão, ainda no pátio
da corporação. "Ele parecia
muito transtornado com a

,'O
homem entrou na sala de

situação", contou Siqueira.
.

. comunicação gritando que
O suspeito vai responder por o outro estava armado, em

,

homicídio e por porte ilegal seguida já ouvimos os disparos ..
de arma, com penas de 12 a CláUâló de Siqueira,
30 anos e de dois a quatro comandante dos Bombeiros
anos, respectívamente..i, ::;, � I ; ( .i: I,: I. J l !!!!!lo:::;a__... e-

CRIME
Agostinho
da Silva foi

atingido no

peito por
disparos
de uma

espingarda
,.çallbre 3�, """"= _
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CSM quer ampliar
série invicta na Liga
NA ARENA Após quatro jogos, equipe 'volta a atuar diante de seu torcedor,
na Arena Jaraguá. Sábado enfrenta Concórdia e segunda Q Atlântico

Embalada e com uma série
invicta de sete jogos sem

saber o que é derrota, a CSM

(Pré-Fabricar/Marmes/FME)
está em reta final de prepara
ção paramais dois desafios na
Liga Futsal.

Os duelos serão realizados
na Arena Jaraguá. O primeiro
será contra Concórdia, sába

do, às 19h. Posteriormente, a
equipe comandada pelo téc

nico Sérgio Lacerda retoma as

quadras para encarar o Atlân
tico, segunda, às 20h15.

Autor de um dos gols na

goleada contra o Guarapua
va, o ala Renatinho está pre

\

ocupado com o desgaste do

grupo. "A dificuldade
-

maior
será o desgaste que estamos

encarando. Mas esperamos
ter o preparo ideal para os

jogos. As duas equipes têm

jogadores jovem. Precisamos
descansar, relaxar e entrar

focado", definiu.
Por outro lado, Renatinho

acredita que precisa ocorrer

uma superação em meio aos

problemas com lesões e traça
o rumo da vitória. "Sabemos

que estamos passando por
dificuldades com lesões, mas
precisamos somar pontos que
vão interferir lá na frente. Te
mos que evitar a correria e

não dar muito contra-ataque.
Ter o domínio do jogo vai ser
essencial e quando tivermos
as chances não podemos des

perdiçá-las se quisermos ven
cer", acrescentou.

Goleador da CSM com

quatro gols, o experiente ala

Nenê está em grande fase e

empolgado com o retorno a

Arena. "A volta à nossa casa é

importante. Esse retorno vai
ser fundamental e o apoio da
torcida vai ser essencial para
fazermos o nosso papel, que
é conseguir os seis pontos e

facilitar a nossa classifica

ção", comentou.
O ala Dian acredita que,

junto com os desfalques, sur
gem também as chances para
os reservas. "Precisamos ter

superação. Cada troca vai de
monstrando a força e todos
têm que aproveitar as opor
tunidades que estão surgin
do", concluiu.

FORTALECIDO Depois de um início de Liga Futsal instável, trabalho de Sérgio Lacerda começa a dar resultados

Automobilismo

'!rês competições em Lontras, com participação de atletas da região
O Autódromo Alceu Feld- do Campeonato Interestadu

mann, em Lontras, recebe no al PR/SC e segunda etapa do
fim de semana a terceira etapa .

TCC (Turismo Clássico Cata
do Campeonato Catarinense rinense). Diversos pilotos da
de Automobilismo (Marcas e região devem marcar presença
Stock Car), a primeira etapa no evento, entre eles o jaragua- f

ense Alexandro Spézia, que

compete na· categoria Marcas

A Spézia obteve um excelente
rendimento nas duas primei
ras etapas, quando foi quarto
celooado em Joaçaba e segun-

do lugar em São Bento do Sul.
De momento, o piloto ocupa a

vice-liderança na categoria e

acredita no seu bom histórico
em Lontras para somar pontos
na classificação.
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Jogos do sesí

Finais do futsal
no sábado

A 32a edição Jogos do Sesi de Ja

raguá do Sul prossegue namanhã de
sábado (25), com as finais de duas
modalidades. O futsal feminino
será definido entreWeg e Zanotti, a
partir das 9h30. Em jogo, uma vaga
para a fase regional da Copa Sesi.
Na sequência, às lOh30, será a vez

de conhecer o campeão do futsal sê
nior, também entreWeg e Zanotti .

Natação
Gabriel Rial no
Sul Brasileiro

O nadador jaraguaense Ga

briel Rial participa neste fim de
semana do Festival Sul Brasilei
ro de Clubes, que acontece no

Complexo Esportivo do Sesi, em
Blumenau. O atleta da equipe Ur
bano/FME compete na categoria
Petiz 2 (12 anos), nas provas de

400 metros livre, 200 metros livre
e 100 metros costas.

I

Basquete

BomJesusé

apresentado
Foi apresentada na quarta-feira,

nas dependências do Colégio Bom

Jesus, a equipe Bom Jesus/Nanete
Têxtil/Realsec de basquete SUb-14'
masculino. Comandado por Manoel

Neto, o time disputará o Campeona
to Catarinense da categoria. No ano

passado, o mesmo grupo conquistou
o vice-campeonato estadual na cate

goria SUb-13. Agora, quer o título.

Trioball

960 agasalhos,
arrecadados

Realizado no último sábado (18), a
12a edição do Unimed Trioball foi um
grande sucesso. No total, 466 jogos
foram realizados pelos 278 trios (100
femininos e 178 masculinos), nas seis
mini-quadras montadas no Colégio
Marista. Ontem, a organização tota
lizou a quantidade de agasalhos do
ados durante o evento, fechando em

960 peças, que serão doadas.
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Catarinenses
começama
luta na Série BI

HISTÓRICO Nunca o Estado teve tantos representantes na
competição nacional como neste ano, com quatro equipes na briga

Agência Avante!

\ Com o término dos esta
duais, a bóIa vai rolar

nos nacionais e a primeira
competição a iniciar será a

Série B. Pela primeira vez

na história, a competição
contará com quatro cata

rinenses.
No principal duelo da

primeira rodada, o Pal
meiras quer iniciar com

vitória e encara o Atlético

GO, amanhã) às 16h20,
no Novelli Júnior (Itu).
Abrindo o torneio, o Avaí

viaja até o interior paulis
ta para enfrentar o Oeste,
às 19h30, no Amaros. No

I'

)

!

mesmo horário, o São Cae
tano entra em caIl).po para
desafiar o Ceará, no Ana

cleto Campanella.
Um pouco mais tarde,

a Chapecoense inicia a sua

jornada contra o Boa Es

porte, às 21hSO, 110 Melão.
No Pará, o Paysandu quer
voltar ao auge e estréia
contra o Asa, às aihso, na
Arena Verde.

Rebaixado, mas so

nhando com o retorno ime

diato, o Figueirense recebe
o América-RN, no sábado,
às 16h20, no Orlando Scar-

...

pelli. No mesmo horário,
mais dois jogos agitam a

rodada. Çom o apoio da sua

torcida, o Joinville enfren
ta o Bragantino, na Arena.

No Ceará, o Icasa recebe o

Sport, no Romeirão.
Fechando os confron

tos iniciais, o ABC duela
contra o Paraná, no sá

bado, às zth, no Almei
dão. No mesmo horário, o
Guaratinguetá joga contra

o América-MG, no "Dario
Rodrigues Leite.

Entre as equipes cata

rinenses, o Avaí foi o que
mais investiu, através das

aquisições do volante Edu
ardo Costa (ex-Vasco) e

dos meias Marquinhos (ex
Grêmio) e Cleber Santana

(ex-Flamengo).

FAVORITO. Rebaixado em 2012, Palmeiras é a principal força da Série B neste ano

MMA

Lutador Jacaré sobe no ranking do UFC
Após o evento em Jara

guá do Sul, o UFC divulgou
o novo ranking de luta
dores e alguns brasileiros
têm motivos a comemorar.

Com a vitória 'sobre Chris

Camozzi, Ronaldo Jacaré
assumiu a quinta posição

do ranking dos médios.
Nos moscas, a vitória de
John Lineker contra o

russo Azamat Gashimov
confirmou a àscensão do

brasileiro, que ultrapassou
o norte-americano Chris
Cariaso e alcançou o sétimo

lugar. Na união de todas as

categorias, Anderson Sil
va está na liderança isola
da seguido por Jon Jones.

Entre os dez melhores nas

estatísticas, também estão
os campeões Renan Barão

e José Aldo.

Teliana vai bem
Principal tenista brasileira da atua

lidade, Teliana Pereira está próxima de
fazer história. Persistente, a pernam-

. bucana está na final do qúalificatório
de Roland Garras e na decisão da vaga
na chave principal vai encarar a ucra

niana Yulia Beygelzimer. Se confirmar
esta conquista, quebrará um jejum de
20 anos do Brasil noWfA.

.UFe
.Cigano

Após perder o título dos pesados no
UFC, em dezembro, o catarinense Ju
nior Cigano volta àos octógonos neste

sábado em busca do seu desejo de re

tomar a liderança da categoria. "Vou
lutar até o fim pelo cinturão novamen

te. Quero uma revanche contra o Cain

Velasquez, mas meu foco está no Mark

Hunt", traçou como meta o brasileiro.

I
-
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André se apresenta
Reforço do Vasco para a Série A, o

atacante André chegou ao Rio de Ja

neiro empolgado com a chance de de
fender o time cruzmatino. "Será mais
um desafio e considero muito- impor
tante para os meus objetivos. Quero
mostrar vontade e ajudar", destacou.
No Santos, o jogador ocupava a reser

va e estava fora dos planos.

� ,_
J

SpurseHeat
Apesar de encontrarem pedreiras

nas finais das Conferências Oeste e Les

te, SanAntonio Spurs eMiami Heat es
tão desenhando o possível encontro na

decisão dos playoffs. No Leste, o Heat

está vencendo a série por 1 a o. No Oes

te, o Spurs já supera por 2 a o. Na equi
pe texana, destaque para o catarinense

Tiago Splitter.

Giba reconhecido
Apontado como um dos maiores jo

gadores de vôlei da história do Brasil,
o ponteiro Giba será reverenciado e

terá o seu nome eternizado no Hall da
Fama do vôlei mundial, na Polônia. A
formalidade será realizada neste fim de
semana. Além dê uma medalha de ouro
nas Olimpíadas, Giba participou de três
títulos mundiais na seleção.

Novela sem fim
A novela envolvendo Neymar e Bar

celona ganha a cada dia novos capítu
los. Para adquirir o craque brasileiro,
os espanhóis ofereceram cerca de R$
6S milhões. Noentanto, o valor ainda
não foi aceito pela diretoria santista. A

negociação ganha complexidade pois o

pai do jogador não quer a saída do filho
para a Europa.

*r; Real.Madrid e·Casemiro

V
Revelado no São Paulo, o volante Casemiro possui diversas passa-

1':-1 ii i!J gens nas seleções de base do Brasil e começa a escrever uma história
na Europa. Neste ano, o jogador foi emprestado ao clube espanhol,
que aprovou as atuações e confirmou a idéia de adquirir o passe do
atleta. Assim, o Real deverá desembolsar cerca de R$ 17,1 milhões.
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