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Comentário
Referências

Acesso

Ponte da Trindade
terá novo projeto
Interditado desde o final do ano

passado devido aos problemas
na base, acesso entre Jaraguá e -

Schroeder será reformado. PÁGINA 4

Futsal
CSM joga hoje
em Blumenau
Equipe busca a segunda vitória
no Catarinense. Time entra em

quadra com equipe mista. Técnico
preservou jogadores. PÁGINA. '22:

Pai e mãe não são "amigos", são
pai e mãe. São amigos de outro
modo. Devem dar exemplos,
devem ser corretos, maduros.
LUIZ CARLOS PRATES, PÂGINA 2

MP investiga suspeitas de
'irregularidades no reajuste

-

-

TRANSPORTE URBANO Promotoria abre inquérito para avaliar se o aumento das passagens
de ônibus, autorizado em dezembro de 2012 pela ex-prefeita Cecília Konell, foi correto.

Há indícios de que o decreto não teria seguido os critérios legais. Plenário, páginas 6 e 7
"

EDÚARDO MONTECINO

I

CaJ.çadas
passam por
avaliação
o fiscal da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Carlos·Piske
(foto), reativou a comissão
que analisa a 'situação dos
passeios públicos. Ameta
é reorganizar as regras

e, depois, definir uma ação
para cobrar as melhorias.
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Piscoterapeuta

Ü

que
é
a

depressão?
A depressão é confundida com mágoa, birra e, por nos
.1"\sas bandas, doença da fragilidade. Coisa de gentemo
lenga que não suporta lidar com os dissabores da vida,
dizem os ignorantes de plantão. Bem ao contrário: viver e
conviver com a depressão (e superá-la) é atitude de força,
para poucos.

Não concordo com o título de Mal do Século. Apesar
de parecer recente, a depressão arrasa famílias há sécu
los: quem não teve um parente, vizinho ou conhecido vio
lento, mal-humorado, que abusava do álcool? Tais tipos
insanos, bravos, das histórias de família, certamente ti
nham depressão e ninguém soube.

Deixemos claro a todos: Depressão é DOENÇA, causa
da por alterações na química cerebral. Ninguém escolhe;
ninguém controla! Informe e comente sobre isso: pois tão
ruim quanto ter depressão é ouvir aquele chato querendo
motivar a pessoa, dizendo que é só querer reagir,

,

Várias causas podem fazeruma pessoa deprimir: stress,
choques emocionais, bullying, abusos físicos e sexuais, de
silusões afetivas, até mesmo por tendências genéticas.

A depre�são "ma em cada pessoa: uns ficam irritadi

ços, muitos ficam tristes e sem vontade de trabalhar, de
viver e de cumprir compromissos. São comuns as altera

ções de sono, apetite, imunidade, peso e desejo sexual. É
uma redução de nosso contato-com o mundo, da consci
ência e das sensações de prazer. Em casos mais avança
dos, surgem a tristeza profunda, surtos e ahfcinações, Em
crianças, é comum a depressão causar agitação e agressi
vidade, assim como em adultos, na fase inicial.

Amaior ajuda é convencer a pessoa abuscartratamen
to profissional: medicação e psicoterapia, para diminuir
os sintomas e entender-se a causa. Ajudar é entender!

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraa rlldacao@ocorreiodopovo.com.br

Qualific.açjo
Senai abre cursos

O Senai abriu as inscrições para vagas em cursos

gratuitos para jovens de 14 e 24 anos (incompletos).
Em Guaramirim as aulas serão para as áreas de ajusta
dormecânico (manhã) - 30 vagas - e confeccionador de
moldes industriais (manhã) - 30 vagas. Para Jaraguá do
Sul estão disponíveis as seguintes oportunidades: dese-
-nhista de produto de moda (tarde) - 30 vagas; eletricista
de instalações industriais (tarde) - 30 vagas; eletrotécni
ca - manhã/tarde - 20 vagas; eletrônico demanutenção
industrial (manhã) - 30 vagas; e química de fabricação
e conservação de alimentos (manhã) - 30 vagas. Infor

mações pelo 0800481212 ou no sitewww.sc.senai.br.
"

l::'.l'

COMENTÁRIO

Riquezas inúteis
A Danuza Leão escreveu, por es
.1"\tes dias, uma coluna na revista
Claudia que me fez pensar. Não que
o assunto seja novo, quem escreve

todos os dias sabe que nada há de
novo abaixo do sol .. , Nada. O que
mudam são os estilos, os modos, os
sentimentos, as percepções, enfim,
de quem escreve. Mas a Danuza di
zia sobre algo por que passei e passo.

Ela disse a certa altura exata

mente o seguinte: - "Passei metade
da minha vida querendo ter todas
as coisas e estou passando metade
dela me desfazendo delas ... Demo
rei a descobrir que basta um bom

quarto e sala para ser feliz. Pre
cisei me livrar de roupas, livros,
pratarias. Foi difícil no começo.
O primeiro estágio surgiu há oito

anos, quando vendi meu carro. Vi

lUIZ CARLOS PRATES

que dava para viver melhor com
menos ...

" Eu também já fiz isso,
coisas demais, coisas que nem me

lembrava de ter. Tenho, por exem
plo, umas duzentas, não menos,

camisetas, camisas que ganhei de
presente nos últimos anos. Nunca
vou usá-las todas, e isso sem falar
em entulhos que vou guardando
como coisas preciosas, ah, um dia
vou precisar delas ... Nunca preci
sei e nem sei onde andam.

Mas o que me traz a esta con

versa, leitora, leitor, é lembrar

que a melhor limpeza que de
víamos fazer era na cabeça, nas
gavetas da memória. Quantas
inutilidades, sofrimentos, maus
momentos, quedas infantis na

vida, tolices irreparáveis, erros e

amores
- bastardos guardados -

guardados e vivos - na memória?
E de que valem? O que quero ver
é você conseguir livrar-se dessas

"quinquilharias", isso eu quero
ver. Jogar fora taças e talheres
inúteis é fácil, o difícil é jogar fora
os incômodos das lembranças.

Agora, de uma coisa a Danuza
tem toda razão: precisamos sim
demuito pouco para viver bem ou

Viver melhor do que vivemos. Se
todas essas "riquezas" inúteis que
guardamos .em casa nos fizessem

felizes> . ,,!'
éin sereia infeliz.

Sem essa de "juvenilízar-se com os filhos, vestindo-se,
falando e tentando ser por igual ou parecido. Os jovens
são criticados pelas delinqüências ou tolices que fazem,
mas, no mais das vezes, eles estão aIl�_rias seguindo os

pais. Pais têm que ser exemplos; b�ri§"'"e incontêstáveis
exemplos. Ah, você tem razão, acho que bebi...

• Falta dizer
O ser humano, seja quem for, sempre foi cercado

por medos, ansiedades e incertezas, daí resultaram os

deuses, a criação dos deuses. Era preciso ter "alguém"
que nos abrandasse as inquietações e ncs'desse os';"mi
lagres" ansiados. Uma pessoa'sem medos nem ansie
dades angustiosas não tem credos, não olha para cima.
Foi a nossa pequenez universal que nos fez crentes, para
não dizer tolos, para não dizermuito pior... A ignorância
:- sinônimo de impotência - é amãe de todas as crenças.

• Baladas
Nem vou dizer o nome da "droga" mas ela é hoje a

sensação dos estúpidos em boates sofisticadas do Rio
e São Paulo. Os consumidores da nova droga são caras

metidos, enfeitados por carrões, títulos universitários
e tolices que a nada levam senão a agravar a estupidez
dos consumidores. A grande pergunta é: por que - se

achando tão bacanas - se entopem da droga? Bolas, vi
das vazias, gente impotente, sem graça, sem assuntos,
sem nada que valha a pena, e eles todos sabem disso.
Pensam que são os bons, só pensam, o inconsciente os

desmentem .nas drogas. Trouxas, paspalhões.

� Pâls
Pai e mãe não são "amigos", são pai e mãe. São ami

gos de outromodo. Devem dar exemplos, devem ser cor

retos, maduros, devem ter, enfim, a idade de pai e mãe.

MOBILIZAÇÃ.O PELAVIDA
Cerca de 60 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, percorreram as ruas

centrais de Jaraguá do Sul na "I Caminhada pela Vida, contra.as drogas" no
último sábado. A mobilização foi uma iniciativa da Associação Beneficente
Vidà �ova (ABVN), em parceria com o Conselho Municipal de Políticas
Sobre Drogas de Jaraguá do Sul, Pastoral da Solidariedade, projetos da
cidade e comunidades terapêuticas. Segundo o diretor da ABVN, Arsanjo
Paul Colaço, o objetivo do movimento foi alertar a comunidade sobre
os riscos que o álcool e as drogas trazem. Ele também declarou que a

entidade quer mostrar que os espaços públicos devem servir para o bem da
sociedade e não como ponto de comercialização e uso de drogas.

J'araguâ UQ Sm
Obras deixam
o trânsito
interrompido

AAvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca terá parte interditada
para o trânsito de veículos hoje,
a partir das 20 horas. O trecho

que ficará interrompido é entre a

Avenida GetúlioVargas até aRua
Expedicionário Gumercindo' da
Silva. O motivo da medida deve
se às obras de manutenção da

passagem da linha férrea. O tra

balho tem previsão de ser finali
zado na madrugada de amanhã.
Haverá placas de sinalização no

local para orientar o trânsito.

-
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CHARGE
CALÇADA ': U'M 'IMA Q'UI ,

PRICISA D .QUI'Lia,Rlo
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EDITORIAL

A importância da
rendaprevidenciária

Obrasileiro tem um péssimo hábito de
não se preocupar com o futuro finan

ceiro. Uma pesquisa apresentada pela Se
rasa Experian revelou que quase metade
da população (48%) não faz nenhum tipo
de contribuição previdenciária.

A situação revela uma ,preocupação
com o futuro da economia. Essas pessoas,
quando se aposentarem, terão dificulda
des para se sustentar. O problema, segun
do especialistas, é que a falta de educação
financeira contribui para uma desvalori

zação à concretização de uma poupança
que poderá dar uma segurança no futuro.

Sem uma previdência, as pessoas en
velhecem e serão obrigadas a continuar
trabalhando para pode se sustentar. Mes
mo que o INSS não dê um retorno finan
ceiro apropriado, o que leva a muito apo
sentados continuarem ativos no mercado
de trabalho - hoje, a cada três pessoas que

se aposentam, duas permanecem ativas
- o recebimento do beneficio pelo menos

ajuda a diminuir algumas despesas.
A falta de planejamento financeiro

pode comprometer uma fase da vida em

que se busca a tranquilidade.

"
Quase metade da população não

faz a contribuição previdenciária.

Em Jaraguá do Sul foi iniciado um

trabalho de educação financeira para
estudantes aprenderem o valor de pou
par. Essa formação tem um importante
papel na formação de uma sociedade

que irá dar mais valor aos investimen
tos para buscar uma melhor qualidade
de vida. O esforço de poupar agora vai
ajudar no futuro.

m Fale conosco
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MassarmtdOba
Processo seletivo
para professores

A Prefeitura de Massaranduba abriu um processo se

letivo para a contratação de professores em caráter tem

porário. Estão abertas as vagas para professores de Por

tuguês e orientador pedagógico das séries e anos finais do
Ensino Fundamental. O salário será equivalente à titula

ção do profissional. O valor de R$ 2.040,56 é para gradu
ação; de R$ 2.162,99 para especialização, de R$ 2.856,79
para mestrado, de.R$ 4.285,19 para doutorado. Para pro
fessor sem habilitação que estiver cursando Letras ou com
formação em Pedagogia ou Magistério a remuneração
será de R$ 1.507,84. As inscrições podem ser efetuadas
até o dia 26 de junho, na Secretaria Municipal de Edu
cação, Cultura, Esporte e Turismo, anexa à Prefeitura de

Massaranduba, na rua 11 de Novembro, n", 2765, Centro,
das 8h às 11h e das 13h30 às 1qh30. A seleção dos inscritos
será realizada a partir da análise curricular.

LOTERU\S
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04767
1 Q 11.884 360.000,00
2Q 25.118 51.000,00
3Q 33.241 36.750,00'
4Q 73.167 17.100,00
5Q 77.204 15.000,00

QUINA
SORTEIO Nº 3208
02 - 13 - 18 - 26 - 62

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1353
04 - 05 - 15 - 20 - 23
38 - 42 - 45 - 46 - 58
65 - 67 - 71 - 75 - 76
85 - 91 - 93 - 98 - 00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1499
08 - 22 - 26 - 33 - 37 - 54

- -DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1181
Primeiro Sorteio
10 - 13 - 22 - 23 - 34 - 44
Segundo Sorteio
07 - 09 - 17 - 26 - 33 - 36

Eu me sinto como

uma rainha ensinando

aqui. Ser professor na
Finlândia é ser respeitado

diariamente, tanto
quanto qualquer

outro profissional.
Aqui, o professor é o

pilar da sociedade.
Prof.essora brasileira Luciana

Põlõnen, de 26 anos, em
entrevista ao site G1. A baiana

leeiona há três anos na Finlândia

"* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

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

"

�
t
L

(Il.
I �
I

)

� .

� "" �(
! I
l\
h
(1

(1

i I

_jAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP4
www.ocponline.com.br GERAL TERÇA-FEIRA,4 DE JUNHO DE 2013

Ponte da Trindade em avaliação
SERViÇO Empresa
terá 60 dias para
estudar a estrutura e

elaborar o projeto
de recuperação

Natália Trentini

A ordem de serviço para ela
l"\boração do projeto de re

cuperação da Ponte da Trinda
de, que liga dos municípios de

Jaraguá do Sul, no bairro San
ta Luzia, é Schroeder deve ser

assinada essa semana. Após
ceder mais de 17 centímetros
em um dos lados da pista, a

estrutura permanece parcial
mente interditada desde o fi
nal do ano passado.

A contratação da empresa

Guaramirbll

Transporte é
tema de debate

Azimute Consultoria para a ela

boração do projeto, mais o en

genheiro especializado custará

R$ 50,9mil. O valor será dividi
do.entre os municípios. O prazo
para apresentação do projeto e

do laudo com as causas do de
feito é de 60 dias.

"Isso vai dar um norte para
a gente saber o que realmente

_

aconteceu. Acreditamos que

ninguém agiu de má fé, mas
não podemos nos responsabi
lizar pelas falhas que aconte

ceram no passado", destacou o

secretário de Obras e Serviços
Urbanos, Rudibert Tank. Caso
o laudo aponte algum erro na

construção da ponte, será aber
ta uma sindicância para inves

tigar e punir os responsáveis.
Atual administração ques-

tiona a construção da pista de
rolamento em cima de pilares
antigos, que sustentavam ape
nas um tablado de madeira. Se

gundo Tank, o peso do concre

to pode ter exercido pressão, ou
fatores externos como as cheias
do rio e erosão do solo. -

A ponte foi revitalizada em

dezembro de 2010, com investi
mento de R$ 465mil. Dois anos
depois foi totalmente interdita
da. Após vistoria da Defesa Civil
o trafego foi liberado em meia

pista para veículos leves. Desde
então, a Prefeitura de Schro
eder monitora diariamente a

estrutura. "Ela não cedeu mais,
tivemos sorte que o nível do rio
não aumentou ou teríamos que .

fechar completamente", disse o

secretário.

LÚCIOSASSI

UMrfADA Passagem de veículos é permitida em apenas um dos lados

Em busca de verbas

Fundação deMeio Ambiente prioriza a estruturação
Iniciar o processo de cap

tação de recursos será prio
ridade para a Fundação do
Meio Ambiente de Guarami
rim (Fundag). Com a criação
do fundo específico para o

'setor no último mês, a equipe
busca verbas para estruturar

ações nas áreas de conscienti

zação ambiental e fiscalização.
A entidade ainda não es

tima quanto poderá ser arre

cadado. "O fundo tem'-úma
importância grande para cap-

tação de verbas, vamos cor

rer ao longo do ano para ini
ciar esse trabalho. Ao mesmo

tempo precisamos pensar nas

questões maiores do meio am

biente", destacou o presidente
da fundação, Alfredo Frasson.

Criada no final de 2011, a

Fundag ainda dá os primeiros
passos para estruturação. A

equipe é formada por engenhei
ro JIQfe,s,W, engenheiro am

bientâ-té"gêóÍogo, dois fiscais, se
cretária, diretor e o presidente. \

O debate sobre as melhorias no sis
tema de-transporte coletivo em Guara
mirim deve ser retomado na reunião
do Conselho de Líderes Comunitários

(Clic) na noite hoje. A criação de linhas

que integrem o centro aos bairros e a

abertura de concorrência para que no

vas empresas disputem a concessão são

pontos levantados como prioridades pe-
las lideranças,

.

O contrato com a empresa de trans

porte Canarinho venceu em maio deste
ano. Antes de lançar um novo edital, a
Secretaria de Planejamento Urbano
pretende estudar asmelhorias que serão
exigidas, "Vou a Curitiba essa quinta
feira para ter acesso a um levantamen
to feito sobre trânsito e demandas do
transporte coletivo. Esperamos ter edi
tal pronto dentro de dois meses", desta
cou o secretário da pasta, Iran Siqueira.

APrefeitura tem prazo de seis meses

para realizar a nova concorrência. En

quanto isso, o sistema continua funcio
nando. Segundo Siqueira, não é possível
pontuar as melhorias que serão feitas,
mas o serviço deverá ser ampliado.

"Começamos a discussão na última

reunião, mas pretendemos retomar.

Queremos participar desse processo",
comentou a presidente,Maria Isidoro.A
ideia é motivar as associações de mora
dores a pesquisar a demanda pelo servi
ço em cada bairro e auxiliar a Prefeitura
na construção do edital.

I '

CONSCiI�""CtA Fas.so'n diwulga projeto sobre recolhimento de lixo

"A estrutura é enxuta. Tra
balhamos com processos de
morados e ainda temos outras

questões, por enquanto não

podemos contratar mais nin

guém, mas é preciso pelo me

nos mais dois profissionais",
disse Frasson.

No primeiro semestre, oprin
cipal objetivo foi dar andamento
à demanda de pedidos por licen
ças ambientais. Os processos es
tavam acumulados desde o ano

passado, trazendo atraso para

instalação de novos empreendi
mentos nomunicípio.

Amanhã, no Dia do Meio

Ambiente, alguns projetos come
çarão a ser divulgados, como de
recolhimento de lixo eletrônico,
pneus e óleo de cozinha, logísti
ca reversa para materiais como

pilhas, baterias e lâmpadas, e

coleta seletiva de lixo. A ação
será apartir das 8h30, na Praça
CantalícioÉrico Flores, onde será
distribuído material informativo
e sacolas de lixo para carros.

Saneamento será foco de ação
'

A fiscalização de crimes
ambientais emGuaramirim é
um dos desafios da fundação.
O ponto mais preocupante é
o rio Itapocuzinho, de onde é

captada toda a água distribuí
da pelo sistema de saneamen
to, que chega a-mais de oito
mil residências,

Faltam equipamentos
para uma ação imediata

diante de contaminações e

também paramonitoramen
to. "É um problema recor

rente. Queremos adequar as
empresa, não multar. Mas

precisamos atuar de perto.
Nosso sistema consegue tra

tar a questão biológica da

água, mas não resíduos quí-

micos", disse o presidente.
Em longo prazo, o obje

tivo da fundação é trabalhar

pelo início da implantação do
sistema de esgoto sanitário.

Hoje, o tratamento no mu

nicípio é primário e acontece

apenas em casas onde há fos
sa séptica. Os resíduos vão di
retamente para o rio.

"Não temos como falar em
meio ambiente e conscienti

zação se não começarmos este
trabalho", destacou Frasson.
A Prefeitura cadastrou junto
ao Programa de Aceleração .

do Crescimento (PAC2) um
pedido de R$ 40milhões para
o projeto, que deve abranger
80% domunicípio.
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Justiça determina o

despejo de famílias
PRAZO . Desabrigados invadiram três casas populares
desocupadas. Eles têm até dia 1º de julho para sair do local

Carolina Veiga

A s famílias que invadi
.1"\ram as três residências
de um programa habita
cional da Prefeitura na Rua
Gemerson Rodrigo da Silva,
no bairro João Pessoa, em
Jaraguá do Sul, precisarão
deixar o local até o dia 10
de julho. A decisão da juíza
CândidaBrugnoligarantiu a
reintegração de posse à Pre
feitura e a partir dessa data,
as famílias de Marta Weber

Pires, Fátima Gonçalves do
Amaral e José Erisvaldo da
Silva não têm onde morar.

Segundo o secretário de

Habitação do município,

Antônio Marcos da Silva, as
residências invadidas foram
construídas pela Prefeitura
em parceria com a Compa
nhia deHabitação do Estado
de Santa Catarina (Cohab)
e completam um conjunto
habitacional de 25 mora

dias destinadas às famílias

desalojadas pelas enchentes
de 2008. "Há famílias que
estão na lista de espera se

lecionadas para essas casas.

As outras 22 foram entre

gues em agosto de 2012",
explicou.

As três casas que estão

ocupadas irregularmente
não foram liberadas ainda

para ocupação pela Prefei-

tura porque o projeto de

construção apontou que no

local passava uma fiação
elétrica de alta tensão, o que
segundo o secretário, quan
do foram construídas não
existia. "Precisamos entrar

em contato com a Celesc

para resolver a situação. A
liberação da documentação
das três casas será concluí
da nos próximos dias. Elas
serão restauradas e entre

gues às famílias que estão
na fila de espera", concluiu,

O advogado do Centro

de Direitos Humanos de
Jaraguá do Sul, Luciano

Cani, que atuou na defesa
das famílias de Marta e de

José explicou que não há o

que ser feito para ajudar a
manter esses moradores
no local. "Ainda consegui
mos ampliar o prazo para
que as famílias deixassem
as residências, que de cin-

.

co passou pará 30 dias .

Mas, a Prefeitura cumpriu
todos os requisitos pre
vistos pela lei", explicou.
Segundo ele, a decisão fa
vorável foi baseada na le

gislação e era previsível.

"
Há famílias que estão

na lista de espera
selecionadas para
essas casas.

Antônio Marcos da

Silva, secretário

EDUARDO MONTECINO

SEM TETO As pessoas que se alojaram nas residências são obrigadas a encontrar outro lugar para morar

Fila de espera demoradias em Jaraguá é de 3,9mil famílias
O secretário de Habita

ção, Antônio Marcos da Sil

va, disse que as pessoas que
invadiram as casas no Bairro
João Pessoas deverão aguar
dar, junto a outras 3,9 mil

famílias, por uma residência

do programa Minha Casa,
Minha Vida. "Não temos

outra solução para elas. Há

quatro meses, quando essas

pessoas me procuraram,
orientei-as para que achas
sem outro local paramorar.

Disse que não as tiraria de
uma hora para a outra, mas

que não poderiam ficar ali.
Fui claro ao dizer que esta

vam infringindo alei", se de
fendeu o secretário.

Ele afirmou que está

negociando a liberação de
residências para servirem
de abrigo temporário para
famílias que não têm onde
morar. "Mas, não sei se te

remos uma definição em 30
dias", eoncluíu,

"Fiquei desempregada e

não pude pagar aluguel"
Marta Weber Pires, os

filhos de dois, cinco, seis e

nove anos, e o companheiro
Luiz Augusto não têm para
onde ir. Segundo a dona de

casa, eles viviam em uma

residência alugada por R$
500, no bairro Jaraguá 84.
Mas, ela e o companheiro
ficaram desempregados
e não puderam mais pa
gar o aluguel. Foi quando
descobriram a casa vazia

que, segundo Marta, estava
abandonada. "A casa esta

va desocupada. Eu entrei,
limpei e trouxe a mudança",
explicou.

Segundo ela, após pro-

curar a Secretaria de Habi

tação para informar que es

tava ocupando a residência,
recebeu autorização para
viver ali. "Na Habitação eles
disseram que não teria pro
blema viver aqui", explicou.
Ela alega ter se cadastrado

para receber uma casa da
Prefeiturahá 13 anos. "Estou

esperando e até agora nada.
Eles dizem que meu cadas
tro é para receber material
de construção. Mas, onde eu
vou construir se não tenho

terreno?", questiona ela.
A família sobrevive com

R$ 1 mil por mês, entre eles

R$ 200 do Bolsa Família.

IIOS drogados podem.Eu não?"
Fátima Gonçalves do

Amaral vivia com o filho em
uma casa própria no Bairro
João Pessoa até que as en

chentes de 2011 mudaram
o rumo da sua história. Ela
teve a residência interdi
tada pela Defesa Civil e foi

obrigada a deixar o local.

Alugou uma residência no

mesmo bairro e passou a

receber o auxílio-aluguel da
Prefeitura.

A casa interditada não

possuía escritura, apenas
contrato de compra e venda,
e a falta do documento im

pediu que ela 'continuasse a

receber o beneficio.
Sem saída, Fátima resol

veu continuar na casa em

que estava e retirar o valor

do aluguel do salário de R$
950 que recebe trabalhando
como costureira. Logo, os

R$ 600 mensais destinados
ao aluguel começaram a fa
zer falta e ela precisou pro
curar uma saída. Andando

pela região, encontrou as

três residências vazia. Per
cebeu que a primeira delas
estava com as portas arrom
badas. Ela entrou.

Troquei a fechadura e

mandei arrumar a parede da
cozinha. Apesar de ter cons
ciência de que invadir a re
sidência não foi correto, ela

questiona: "Porque eu não

posso ficar aqui com meu

filho e os drogados podem
usar a casa para fumar era

ck?", indagou.

Oportunidade que não veio
José Erisvaldo da Silva

_

um lampião acesso no cen

fugiu da seca do Nordeste e tro da cozinha. No cômodo
veio para Jaraguá do Sul em em que deveria ser a sala .

busca de trabalho. No início, de estar, um colchão de sol

ele, a esposa e o filho mora- teiro serve também de sofá.
vam com o irmão de Erisval- Na cozinha, não há mais do

do, mas a relação das duas que uma pia, um fogão e

famílias não deu certo e ele umamesa. Sem geladeira ou'
precisou sair. Procurando, energia elétrica, a comida é
encontrou a casa desocupa- guardada em panelas sobre.
da. Percebeu que as outras o fogão e, no lugar da carne,
duas residências haviam uma caixa de ovos: Para se

sido invadidas e decidiu fa- alimentar, a família ganha
zer omesmo. sobras de comida de um

Ele trabalha como ser- restaurante da região e de
vente de pedreiro ou solda- pão de uma panificadora. O
dor e recebe de R$ 20 a R$ pão, aliás, é dividido entre as

30 por dia. três famílias que vivem ali.
Sem energia elétrica, a Erisvaldo ainda recebe uma

famíliapassa� noites com, cestabásica.

I
I
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PLENARIO
Aumento da tarifa é investigado
Promotor da Moralidade, Ricardo Vi

viani de Souza, instaurou inquérito
civil para apurar possível conduta ímpro
ba quanto ao reajuste das passagens do

transporte coletivo em Jaraguá do Sul, au
torizado em dezembro do ano passado pela
ex-prefeita Cecília Konell (PSD), no apagar
das luzes da administração como já tinha
feito anteriormente Moacir Bertoldi (PR).

Na época, os valores passaram de R$
2,75 para R$ 3, o bilhete antecipado, e de

EM FOCO
Diretório do PMDB de Jaraguá
do Sul já marcou posição,
apoiará o deputado federal

Mauro Mariani para presidência
da sigla. A convenção do

partido está agendada para
o dia 29 de junho.

• • •

Decisão do deputado Carlos
Chiodini sobre sua candidatura
á reeleição ou então à Câmara
Federal passa diretamente pelo

. futuro de Mauro Mariani. Se o

deputado federal concorrer à

majoritária, Chiodini pode buscar
uma vagá em Brasília.

• • •

o cenário eleitoral só deve ficar
mais claro a partir de abril do

próximo ano. Até lá, haverá
mais blefes do que fatos. O PP

aguarda a decisão do PMDB

para saber se lança Felipe
Voigt à Assembleia.

Habitação
popular

Prefeito em exercício, Jai
me Negherbon (PMDB), este
ve reunido ontem com secre

tário de Habitação, Antonio
Marcos da Silva (PMDB), e

com o chefe de gabinete, Se
bastião Camargo (PT). Os dois
partem hoje para Florianó

polis, onde firmam convênio
com a Cohab para construção
de 25 moradias populares. Já'
na quarta-feira, Antonio e Se
bastião estarão em Brasília,
onde a meta é angariar recur
sos para tirar do papel pelo
menosmil unidades.

R$ 3 para R$ 3,10, o embarcado. Além de
Cecília, também são citados no inquérito o

ex-diretor de Trânsito, José Antonio Sch
mitt, e o ex-secretário de Planejamento,
Aristides Panstein. A suspeita é de que a

autorização não tenha seguido os critérios
legais, nem ao menos com a devida publi
cidade da planilha que justificaria a deci
são. O inquérito em tese dá força ao decre
to assinado pelo prefeito Dieter (PP), que
anulou o aumento concedido pelo governo

anterior e abriu uma batalha judicial entre
a Prefeitura e a Viação Canarinho.

A concessionária do transporte coleti
vo já teve negado pelo Tribunal de Justiça
o pedido de tutela antecipada e terá que
manter os preços até a decisão final do pro
cesso. A Procuradoria argumenta que a ta

bela apresentada pela Canarinho, quando
do aumento da passagem, estava incom

pleta, o que o Ministério Público também

pretende apurar.

Mapeamento de novas áreas
Cerca de 400 famílias já foram cadastradas pelos técnicos da UFSC, que fazem um novo

mapeamento das áreas de risco de Jaraguá do Sul. Os profissionais visitam as casas uniformizados
e identificados com crachá. O estudo deve ser concluído na primeira quinzena de julho.
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Utilidade Pública...
Pronto desde o início do ano, pode

ir para votação em plenário na noite
de hoje o projeto que declara o JJ Bor
dados como entidade de utilidade pú
blica, ou seja, apta a receber verba da
Prefeitura. O texto foi aprovado ontem
pela Comissão de Constituição e Jus

tiça. A autoria é do vereador Jeferson
Oliveira, que embora não faça parte
oficialmente da diretoria, é quem co

manda o clube de fato e também está
na presidência do Juventus.

Mudança na
cobrança

Presidente do Samae, Ademir
Izidoro, deve apresentar na quinta
feira à imprensa as alterações na for
ma de cobrança das faturas de água
e esgoto em edifícios e condomínios

. residenciais. Em abril deste ano, a

Justiça determinou que a autarquia
alterasse a fórmula de cálculo, que
não levava em conta exatamente o

que cada apartamento consume.

< Ponto no chão
Flagra do leitor mostra descaso

com os moradores do Garibaldi. Ponto
de ônibus perto do Colégio Santo Este
vão está caído há mais de 45 dias. Se

gundo o diretor de Trânsito, Rogério
Luiz Kumlehn, a equipe foi orientada
a recolher o material. "A situação dos

pontos de ônibus é mesmo precária,
mas pretendemos fazer um investi
mento na colocação de ummodelo pa
drão, só precisamos de um pouco mais
de paciência", diz o diretor.
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Maioridade penal na pauta
Estão prontas para votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) três propostas que tratam da

redução da maioridade penal. Duas flexibilizam a maioridade de acordo com a gravidade do delito, e uma terceira impõe
a idade de 16 anos para que alguém seja considerado inimputável. As propostas de emenda à Constituição tramitam em

conjunto e têm como relator o senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES). Única com parecer favorável, a PEC 33/2012, do
senadorAloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), restringe a redução da maioridade penal- para 16 anos - no caso-de crimes
de alta gravidade como tortura, terrorismo, tráfico de drogas, homicídio por grupo de extermínio, homicídio qualificado e

estupro. A punição viria, no entanto, mediante circunstâncias excepcionais, a serem apuradas num juízo próprio, perante
a vara da infância e da juventude. Um juiz faria a avaliação, a partir de laudos técnicos de especialistas, se a pessoa que
cometeu a infração tinha pleno discernimento para julgar o caráter criminoso do que fez. Em caso afirmativo, o juiz pode
decretar a sua imputabilidade e aplicar a ele a lei penal. O Brasil é um dos países com maioridade penalmais alta. De
acordo com documento do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unifec), nos Estados Unidos, a maioridade varia de
6 a 18 anos, conforme a legislação estadual. No México, é de 11 ou 12 anos na maioria dos Estados. AAmérica do Sul é a

região em que a maioridade é mais tardia: na Argentina e Chile, aos 16 anos. No Brasil, Colômbia e Peru, aos 18.

Contra a PEC 37 •
Passeio ciclístico reuniu centenas de

pessoas em Brasília, no domingo, em
um ato de repúdio à Proposta de Emen
da à Constituição (PEC) 37, que limita
o poder de investigação criminal do Mi
nistério Público.

Cerco aos devedores
O governo Estado anunciou que deve

intensificar a cobrança de R$ 5 bilhões
em tributos atrasados dos mil maiores
devedores de Santa Catarina. A Procu

radoria do Estado (PGE) está entrando
com ações judiciais que pedem a penho
ra de parte do pagamento recebido por
estas empresas através de cartões de cré
dito e débito.

Protesto dos índios
Cerca de 30 índios da etnia caigangue invadiram a

sede doPTdoParaná, emCuritiba, ontem, em protesto contra
a lentidão na demarcação de reservas indígenas pelo gover
no federal. O grupo estendeu uma faixa criticando aministra
GleisiHo:ffmann (CasaCivil), que no início demaio anunciou a
suspensão dos processos demarcatórios no Paraná.

Temos uma tragédia grega na Comissão de Direitos

Humanos. Atingimos o ápice do desrespeito
aos direitos humanos, com uma pessoa com um

discurso homofóbico presidindo a comissão

. Ma;rla, Sop[iey. minÉstra da Cultura, durante a

abertuJaf da Parada, Gay, em São Paulo

www.gumz.com.br
(47)3371-4747
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Maia em Brusque
Deputado federal Marco Maia

(PT-RS) falará sobre reforma políti
ca, em evento promovido pelo Dire
tório Estadual do PT, na sexta-feira,
em Brusque. Comitiva da região deve

participar do encontro.
,

Experiências
na educação

As experiências de maior sucesso
nas escolas públicas brasileiras vão ser
estudadas e divulgadas pela Comissão
de Educação da Câmara dos Deputa
dos. Um grupo de parlamentares vai
viajar pelo país e visitar aquelas que
conseguiram apresentar os maiores

avanços nas avaliações dos alunos.
Os dados vão ser depois publicados
no portal Observatório da Educação
Brasileira, que será lançado no fim do

ano, em Brasília.

Jornada estudantil
A União Nacional dosEstudantes

(UNE) inicia neste mês a Jornada
Nacional de Lutas com passeatas e

manifestações para aprovar projeto
que destina o equivalente a 10% de
tudo o que o país produz - Produto
Interno Bruto (PIB) - à educação. Se
gundo o presidente da UNE, Daniel
Iliescu, a jornada vai terminar no dia
28 de agosto, com uma manifestação
no Senado pela aprovação do Plano
Nacional de Educação (PNE). O pro
jeto passou pela Câmara e está em

tramitação no Senado.

Pré-candidato
O presidente da Fiesp, Paulo Skaf

(PMDB), pré-candidato ao governo de
São Paulo, está com discurso ensaiado.
Em suas _conversas, tempera críticas
severas à gestão da segurança, consi
derado um dos pontos mais fracos da

administração do PSDB, com propos
tas para a educação e a saúde.

'Mudança na
Ficha Limpa

O senador Pedro Simon (PMDB
RS) classificou como um "desastre" a

tentativa de um grupo de parlamenta
res - comandado pelo deputado federal
Cândido Vaccarezza (PT-SP) - de apro
var umamudança na Lei da Ficha Lim
pa, que pode beneficiar prefeitos com

contas rejeitadas pelos 'tribunais de
contas. A perspectiva é de que o 'proje
to seja levado à votação no Plenário da
Câmara dos Deputados nesta semana.
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Regras sobre
as calçadas
são reavaliadas
SITUAÇÃO Principais problemas nos passeios de Jaraguá
do Sul têm relação com nivelamento e rampas das garagens

Verônica Lemus contrados nas calçadas do

município têm relação com

o nivelamento da estrutura e

com o espaço reservado para
a entradadeveículos. Segun
do a lei municipal, o declive
das calçadas em direção à
rua deve ser de 2%, para que
a água da chuva escorra para
a sarjeta. Porém, em muitos

casos, como na Rua Cristina
Ericoni Marcatto, .no bairro
Jaraguá Esquerdo, o declive
acaba sendo mais íngreme,
dificultando a passagem dos

pedestres.
O mesmo problema com

nivelamento também é visto
nas rampas que dão acesso

para a entrada dos veículos
em ruas com subida, como
na Rua Paulo Klitzke, no
bairro Amizade. Nesse caso,
o declive é em relação com

a continuidade da calçada,
que está plana. Para- facilitar
a entrada do carro, são cons
truídas rampas que, ao lon

go da calçada, acabam for- .

.mando espécies de degraus,
muitas vezes altos demais

pata o pedestre.
Para o presidente da

União Jaraguaense das As

sociações de Moradores
_ (Ujam), Laércio Maclíado,
"é urna vergonha urna ci
dade que é a quarta maior
arrecadadora de ICMS no

Estado ter as calçadas do

jeito que estão hoje", disse
ele. Mesmo com a Ujam não

participando da Comissão,
o presidente disse que irá
cobrar urna resposta do Exe
cutivo para o problema que,

.

segundo ele, também é uma
das metas da entidade. Re

centemente, a Ujam chegou
a pedir em reunião com o

prefeito Dieter Janssen (PP)
urna solução para o caso.

"Agora vamos esperar urn

pouco para ver o que ele irá

apresentar", disse.
Para Machado, urna das

saídas seria a cobrança de
multa para os proprietários
que apresentarem proble
mas com as calçadas, seja
pela má conservação, au

sência ou irregularidades.
"Poderia ser cobrado o IPTIJ
30% mais caro para os pro
prietários se regularizarem",
sugeriuMachado.

Depois de 10 anos, a Co
missão Permanente de

Calçadas (CPC) é efetivada
em Jaraguá do SUl. Compos
ta por 12 membros a comis

são, criada em 2003, tem o

objetivo de rever as seis leis

municipais vigentes sobre
os' passeios públicos, �rinci-.·
palmente na questão da res
ponsabilidade pelas estrutu
ras: se continuará sendo dos

munícipes ou passará para a

Prefeitura.
De acordo com o fiscal

de posturas do, município,
Carlos Piske, que teve a ini
ciativa de ativar a Comissão
e é urn de seus membros,

. os principais problemas en-

PROBLEMA
Rampas de acesso
às garagens são
consideradas

irregulares por
desnivelar o

passeio público

Comissão trabalha na
atualização das normas

Recém ativada, a Co
missão Permanente de Cal

çadas (CPC), que iniciou na

semana passada os primei
ros encontros, tem como

primeiro passo definir de

quem será a responsabili
dade pelas calçadas. Para
o fiscal de posturas, Carlos
Piske, essa medida cabe à

Prefeitura, damesma forma
.

como acontece na dd:iíde de
Curitiba, capital paranaen
se que é urn dos exemplos
utilizados pelo Paço na ela

boração de propostas para
mobilidade nomunicípio.

Somente com tal defi

nição, conforme Piske, é

que seria possível fazer as

alterações necessárias na

legislação que; para ele,
hoje é inaplicável, pois as

. leis acabam esbarrando-se

urnas nas outras. Com isso,
a própria notificação e autu

ação dos proprietários com

calçadas irregulares ficam

prejudicadas.
Além disso, o que preju

dica o controle dos passeios
é a falta de equipe de fiscais.
Ela é composta por apenas
três funcionários, que ainda
têm a responsabilidade de

.

fiscalizar outros procedi-
mentos. 'O ideal seria urna

equipe de no mínimo 15
pessoas", afirmou Piske.

A próxima reunião da
Comissão será amanhã de
manhã, na sede do Ipplan.
-Coordenada pelo diretor de
urbanismo da Prefeitura,
Carlos Engel, a Comissão
ainda não tem prazo para
apresentação dos primeiros
resultados.

É uma vergonha
Jaraguá do Sul ter

as calçadas do jeito
que estão hoje.
l.tili:r�o _cilada,
�idente d!I!l Ujam

Falta de conscientização é problema
Para o fiscal de posturas

Carlos Piske, a falta de orien
tação, conhecimento e cons

cientização da população é

que torna possível tais erros
frequentes, que inclui ainda
a pouca durabilidade das

calçadas. "As pessoas vêem a

calçada como local de entra
da para os carros, mas não

pensam no pedestre que ca

minha por ela", disse Piske.
Para e1e, deixar a responsa
bilidade da construção dos

passeios par� _

a �op'ula�?

incorre nos erros encontra- passeio. Porém, de acordo
dos pelos fiscais. 'Há mais com Piske, no ano passado,
de 100 anos que temos esse dos milhares de projetos
modelo, de o cidadão ser arquitetônicos que chega
responsável pelas calçadas. ram à prefeitura, apenas 13
Mas é só olhar para elas que deles solicitavam a licença
já' vemos que ele não deu para a construção da calça-

.

certo', argumentou, da. "Eles fazem as calçadas
Para construir ou repa- por conta própria, com piso

rar a calçada, o proprietário ruim, que dura nãomais que
deve solicitar urna licença cinco anos", relatou o fiscal.
na prefeitura. Em' seguida, O material ideal é indicado
os fiscais vão até o local para pela Associação Brasileira
dar as orientações sobre o de Normas Técnicas) e deve
material e_modelo ideal dQ 4l!.l:� .59 �9.�· .

, . ..,j: ., .

.

CALÇADAS NA LEGISLAÇÃO HOJE

Segundo o 'decreto na 4961/2003, que
padroniza as calçadas e que também
criou a Comissão Permanente de C-alçadas
(CPC), é obrigatória a construção,
reconstrução, recomposição ou reparo
das calçadas pelos proprietários
nos seguintes casos:

• Nas ruas que receberam pavimentação ou
,

que possuem guia demeio-tio assentado
• Nas ruas em que 50% dos lotes estiverem

edificados, sendo que os demais
lotes passam a ter também a obrigação
de construir calçadas

• Nas ruas em que 2/3 dos moradores
solicitarem a construção das calçadas,
ficando o restante também obrigado
a providenciá-Ias

• A reconstrução e/ou construção
de calçadas em estabelecimentos
comerciais novos ou já consolidados .

_-

3 2
_ ..
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Cultura ganha casa nos bairros
ARTES Oficinas de música, dança e

cinema serão oferecidas gratuitamente
em bairros de Guaramirim

Bárbara Elice

P_ara descentralizar as

atividades culturais
em Guaramirim, a Casa
da Cultura João Paulino
de Bem levará projetos a

14 bairros. Serão ofereci
das àulas de dança, violão
e curta-metragem - além
da inédita iniciativa "Bate
Lata": - Todas as oficinas
são gratuitas e estão com

inscrições abertas. As au

las devem começar na pró
xima semana, em escolas e
salões de igrejas.
.Neste ano, serão le

vados três' projetos dife
rentes às comunidades.
O "Casa da Cultura Vai
aos Bairros", oferece uma

oficina de violão e três de

dança. O Projeto Sacci.>
Socializando Arte, Crian
do Cidadãos, que antes era
mantido pela Secretaria de

Desenvolvimento Social,
leva o cinema às escolas
e estimula a produção de

curtas-metragens. A ter

ceira iniciativa, o "Bate

Lata", terá início neste ano

e prevê a formação de fan

farra, cujos instrumentos
musicais serão confeccio
nados com materiais reci
cláveis.

Para o coordenador de
oficinas externas da Casa,
Anderson Elias Girolla, o

principal objetivo dessas
atividades é atender à de
manda das comunidades
carentes. Com aulas ofere
cidas de segunda a sexta

feira, a expectativa é que

sejam atendidas cerca de

700 pessoas, em 14 bair
ros. Uma reunião será rea
lizada hoje à noite, com as -

lideranças comunitárias,
para acertar os locais onde
serão realizadas as aulas.

\

\
\

FOTOS LÚCIO SASSI
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-SOM Regente de fanfarra,
Raquel Teixeira é professora
no projeto "Bate Lata" e
ensinará a confecclonar

. instrumentos musicais

MOVIMENTO Bailarinos Mareio Padilha (E)
e Alexsandro Flores (D) vão dar aulas de

dança de rua e jazz em bairros da cidade

Oportunidade é coisa nova para eles, en- Além de dança de rua e

A regente e professora tão se dedicam. É muito jazz, há vagas disponíveis
Raquel Teixeira espera, gratificante dar essa opor- para turma de adultos.

pelo menos, 50 integrantes tunidade", afirma o profes- Os bairros atendidos pe
na fanfarra do "Bate Lata". sor de dança de rua, Mar- los projetos são: Corticeira,
Na oficina serão produzi- cio Padilha. As aulas dessa Caixa d'Água, Guamiranga.:
dos os instrumentos mu- modalidade de dança serão Rio Branco, Vila Amizade,
sicais e, depois, ensaiado oferecidas em sete bairros. Figueirinha, Putanga, Poço
o repertório. A expectativa Segundo o professor Grande, Avaí, Escolinha,
é que' a fanfarra esteja afi- de jazz, Alexsandro Flo- Jacu-Açu, Bananal, Recan
nada num prazo de quatro res, além das coreografias to Feliz e Amizade. Às ma
meses. O projeto também serão trabalhados outros trículas são feitaS na Casa

oferece aulas de musicali- tipos de conhecimento. da Cultura ou durante as

zação infantil. "Não é só a dança, mas a visitas dos professores nas

"Nos bairros, as pesso- educação. Chegar a um lu- comunidades. Para o Proje
as precisam de mais aten- gar depende de disciplina, to Sacci, as inscrições serão
ção. E também estão mais então eles aprendem mais abertas no dia 10 de junho.
dispostas a participar por- sobre respeito do que so- Mais informações pelo tele-
que o break p\:H.llqeWiJ.16!IIIIIDte!"���:m\ca", diz Elores'lj! fone 3372-0147.

, " .•m.Hw.'.. 'HlínH.iili,� '" lal ,11.1 n _
'
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica ê danielLcinema@gmaiLcom

Paraísos
Artificiais

ParaísosArtificiais tem uma proposta
interessante: dar vida e voz ao

grupo de pessoas que gostam de música

eletrônica, raves, e tudo mais que esse

mundo proporciona. Tratando-se de uma
realidade pouco conhecida do grande
público - e alvo de extenso preconceito-,
a ideia de transportá-la para o cinema
e apresenta-la a diferentes plateias
é algo que merece reconhecimento.
Infelizmente, a realização do projeto
acaba deixando a desejar, o que faz com
que o filme valha mais pela sua intenção
do que pelo resultado.
Contando sua história pormeio de

flashbacks, o diretorMarcos Prado
acaba criando uma narrativa confusa,
que exagera nas idas e vindas no tempo
e peca ao tentar (sem sucesso) criar
tensão e emoção em certos momentos.

.

O longa inicia com Nando saindo da
cadeia depois de ficar alguns anos p�eso.
Quando chega em casa, encontra um

pacote com diversos comprimidos de
ecstasy no quarto do irmão Lipe, e passa
a lembrar das circunstâncias que o

levaram até a cadeia: alguns anos antes,
Nando foi para Amsterdã procurando
descolar uma grana extra trabalhando
como mula de tráfico. Chegando lá,

Clique animal

Daniel Medeiros

conheceu Érika, uma DJ brasileira com
quem começou um romance.

Até aí tudo bem. O problema é que o

diretor resolve inserir outrõflashback
(dentro do flashback que já estamos

assistindo), ao mostrar uma festa que
aconteceu em Recife dois anos antes
(dos acontecimentos em Amsterdã);
festa essa em que os dois personagens
participaram antes de se conhecerem
formalmente, e que se trata de um
artifício narrativo (mal utilizado) para
revelar aos poucos alguns dos segredos
dos personagens. Além disso, o cineasta
ainda quebra completamente a lógica
narrativa estabelecida ao inserir a visão
de Érika de alguns acontecimentos.
Sendo o filme todo uma lembrança de
Nando no quarto do irmão, como ele
poderia se lembrar de coisas que não viu?
Esteticamente, entretanto, o filme é

impecável. Prado cria sequências belas
e memoráveis, como a cena da festa em

que a câmera, emmovimento lateral e se

utilizando da mudança de foco, enquadra
todos os personagens em meio à dança.
Além disso, a composição do cineasta ao
retratar o efeito da droga no organismo
da pessoa - intercalando ritmo acelerado
com slowmotion - apresenta-se como
um dos melhores momentos do longa.
Assim como as músicas que os

personagens ouvem, ParaísosArtificiais
também tem seus altos e baixos e

mudanças brutas de ritmo. Porém se

esse estilo funciona bem nas raves,
como cinema
ele acaba não
tendo o resultado

esperado. Mas vale
a experiência.
Direção:Marcos
Prado. Elenco:
NathaliaDili, Luca
Bianchi, Lívia de
Bueno.
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AMOR
Deise Klein
envia a foto
da querida
Raica,
que adora
uma brisa

fresquinha!

Envie a foto do seu ánimalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

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

c.. •. -. r:'. I 'll! ,1;' II ! 'i f"l • I �

Aliana Esperança
Andriel Urbanski
Antônio Gesser
Antônio J. da Silva
Antônio Richardt

Carlos A. de Souza
Claudete G. Schwerder

Cristiane K. Bruch
Daniela B, Janh
Davidson G. Rei
Delfino Konell

Edenilson Fulik

Edileuza P. Tomelim

Everaldo Wessling
Everson Roeder

Geraldo Lipinski
Jessika Castilho Ruedger
Karollayn Marschall
Laurita Soares
Lucimeri Moraes
Luzia Demarchi

Marcelo A. Chagas
Maria E. Montecino Barato
Marilei R. Müller

Marisa Schmoeller
Milene Ristou
Milton Pereira Jr

Rodrigo Rafael Mundi
Roseli Alves Spredeman
Rosita Borchardt

Sandra de Souza
Silvio Greuer

Suani C. de Lima

Suijan Wille

Weslley Marschall
William Felipé' Zoz
4/6
Alexandra Pradi
Allan da Cruz
Antônio Carlos L. dos Santos
Caio H. Oliveira-
Cleris 1.- M. da Bosa
Deise Basegio
Diego Alexandre Bonetti
Edileusa Inês Tomelin
Eduardo Neitzel

Elizia Nazario Daren
Graziane Tomelim
Ilda G. Blank
Jéssica Bernade Monteiro

Joana C. Utech
João M. Kanis
Laura Pereira

Lenira Pangratz
Lilian Emmendoerfer

Luciana C. MiraAda

Luiza Schmitz Régis
Maria da Graça Padilha

Maria,1 Wackerhagen
Marildo Schulz

Raulino Ehmke

Regina A. Venturelli Perito

Sálvio Pradi

Silvio V. Heleodoro
Suelem Marquardt
Vanderlei M. Papp
Vanessa da Silva-
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Fiz e untei: hidrataçãoAbsolutControl
commanteiga demurumuru
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e micamacho@monalisadebatom.com m monalisadebatom.ocponline.com.br

Que tal sair um pOUCO do lugar
comum e ao invés de sair de casa

com uma jaquetinha de couro

preta básica usar uma metalizada?
Peças em dourado e prateado estão
bombando nas lojas e nas ruas,
e são incríveis, mas quando se

trata de jaqueta elas se destacam
e obviamente dão aquele up a

produção. Vamos apostar meninas?
Aqui na city já vi pra vender na
Colcci, Triton, Lez a Lez, Rosa
Choque e Bonequinha de Luxo, e
são todas lindas viu?

Jaqueta
.metalizada:
aposte!

Quando eu voltei de viagem uma

deminhas maiores vontades
não era apenas deitar na minha
deliciosa caminha e relaxar

não, era fazer a unha e hidratar
meus cabelos. E pormais doido

que isso possa parecer, sei que
vocês mulheres me entendem.

Então, é fato dizer que assim
que sobrou um tempinho corri
para o salão para ter um dia
"mulherzinha" e olha, saí de lá
renovada (praticamente uma nova
Michele). Enquanto eu estava

fazendo minha unha conversei
com o Ale e ele me contou de uma

hidratação que eu ainda não havia
testado em minhas madeixas, a

i

com manteiga de murumuru da
Absolut Control e que é perfeita
para reconstruir fios danificados,
controlar volume e friz e realçar o
brilho. Como meu cabelo voltou
mais seco da viagem - ele estava

gritando por água e hidratação e

já aproveitei para conhecer essa;
né? Meninas, eu amei e mega
recomendo! O procedimento
é super prático e rápido (com
um resultado divino). Meu
cabelo além de super brilhoso,
ficou bem sedoso. Ah, e só uma
coisa garotas, essa hidratação
é também recomendada para

quem pinta o cabelo e dura em

torno de doze lavagens. !

-J',
.

.

�

'"I�'J

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com
perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!
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Unique
Ontem recebi das mãos da caps, da Unique Bri

gadeiros, a simpática Aline Barbiere, um kit dos
deliciosos docinhos caseiros recheados com choco
late belga. Uma loucura! Sem falar da embalagem.
Também quer? Ligue 8894-0552. De nada!

3370-3242

(47) 3370-7348
Rua Ângelo Rubini, 62 - Barra do Rio Cerro

Bom dia! Festa anos 70 e 80
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é terça-feira, dia 4 de

junho de 2013! Putz, logo é o Dia dos Namorados, São
João, Stammtisch, Feijoada do Moa, Schutzenfest e
Natal. O tempo está voando baixo. O relógio da vida
não para. Enquanto isso, vamos curtir os agitos de
nossa região, que promete baixas temperaturas nos

termômetros, mas altas temperaturas em nosso ca

lendário social e festeiro! Antes, uma frase bem legal
para você curtir: "uma sucessão de pequenas vonta
des consegue um grande resultado" (A. R. Bernard).

Praticamente todos os camarotes e

espaços vips para a Festa dos Anos 70 e

80, sábado, na Epic Concept Club, estão
esgotados. Não precisa nem consultar
os universitários, Mãe Dinah ou cartas

para saber que vai bombar. Nominhos
famosos como: Neni Wolf, Macarrão e

Julio Janhke vão dividir o palco com a

excelente banda Bill Bird, o melhor gru
po cover de Santa Catarina. Anotado?

CLEITON METZGER

MESA BOA
MaristelaWolf, Angie
Maurissens, Neusa
Maba, Neki Dalri e
Cecilia Schvamback
formataram mesa

concorrida no

Madalena

Namorados
Está batendo na porta o

dia 12 de junho. O "amor"

já exala por aí, digamos as

sim. Inúmeras são as ideias
do que você pode dar ao seu

amor sem tirarmuito dinhei
ro do bolso. Pequenos pre
sentes ou acessórios estão na
moda. Capinhas de celular,
note e tablet, por exemplo,
serão as mais procuradas.
Mas o que não sai de moda
são as flores e um bom per
fume importado. Fica a dica!

DIVULGAÇÁO

Miss Santa
Catarina

A bela Francielle Brito

Kloster, de Pomerode, com
apenas 18 aninhos, desban
cou 21 candidatas de todo o

Estado e conquistou, no sá
bado, dia 1 de junho, na So-

l! I
. ciedade Guarani, em Itajaí, o

SHOW Jackson Just, ex
Banda Jackson & Cia, faz
show acústico, quarta-feira,
no Restaurânte 'li!'t!lIn'ar1n'sl ,

título de Miss Santa Catarina

2013. O concurso foi exibido
ao vivo pela Band.

Gastronomia
O restaurante Cheers

Irish Pub, além da deliciosa e

conhecida gastronomia, lugar
maravilhoso, aconchegante e

ambiente familiar, serve o

melhorCongrio Rosa com Ri
soto. É uma ótima opção para
o Dia dos Namorados.

Frutos do mar
Na sexta-feira, dia 7 .de

junho, o Restaurante Park

Aurora, um dos lugares mais

aconchegantes de Jaraguá,
promove mais uma concor

rida noite de Frutos do Mar.
A primeira e segunda edição
foram sucesso absoluto. Quer
saber mais? Ligue 9622-2222.

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Um convite para os festejos
de Bodas de Prata que está

circulando no high, é um show.
Como diz um amigo: convite

feito, convite aceito.
• • •

Samara Douart reuniu amigos
em sua casa na noite de sábado
e promoveu churras para os

íntimos. Paulo Silveira, amigo
de longa data, comandou a

chu rrasquei ra!
• • •

o competente e talentoso
DJ Xalinho foi o grande

aniversariante de ontem na

cidade. Liguem! Ele vai adorar
saber que foi lembrado.

�
\�

DIPIL
Indústria Quimica

S.A.C. 0800 702 51 52
Rua José .Jeeutno Correia, 1300. Km13

Industrial Zeferino Kukhnskl
Massaranduba - se - Braail

www.dipil.com.br

Produtos
Na segunda-feira o jovem em

presário, Rafael Hernascki, usou
o concorrido' espaço do Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.
Durante plenária, fez o lança
mento dos novos produtos da sua
Metamec Soluções Industriais.

·Niver do Paulo
Por favor, não ousem esque

cê-lo: o professor nota inil, Paulo
Sérgio Praxedes do Monte Araújo,
darling da "Equipe dos Surdos e

dos Interpretes", é o aniversariante
mais festejado de hoje. Parabéns!

Notícia boa
Pelo meu fio vermelho, fi

quei sabendo que os amigos,
Rodrigo Freiberger e Luciana

Lehmert, pais do lindo garoto,
Natan, depois de alguns meses

separados fizeram as pazes e

estão curtindo segunda lua de
mel. Bom demais. A torcida é

pela felicidade do casal. ..

DOUGLAS CARVALHO/DIVULGAÇÁO

PARABÉNS Meu amigo Leandro Becker, que posa com

o camarada Laércio Stoinski, o Bispo, ainda recebe os

cumprimentos pela idade no�a sábado
BALADA Nara Reunecke nos

corredores da London Pub

Macarronada beneficente
Neste sábado vai rolar em Guaramirim, na Sociedade

Diana, com apoio deste colunista e da Revista Nossa, ala
Macarronada Beneficente da Adefig - Associação dos Defi
cientes Físicos de Guaramirim. A cozinha ficará por conta de
Tato Branco e sua equipe. O evento começa às nhjo. O valor
do convite é R$ 10 e toda a renda será revertida para a enti

dade. Mais informações no 3370-2900.

@
U �doSllt413l!7S-0808 .. __

*Exoneldção de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veí[ul�s médios no 2012 B�zil Vehide Owneship ?tisfation Study_da
j.D.Power.O estudo foi baseado emmais de 6500 respostas de proprietários Que avaliaram 52 modelos de veículos de passeia noBrasil. Os resultadosdo estudosao baseados em�enen�,ase percepçoes
de dientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site wwwjdpowerdobrasil.com. Fonte: ),0. Power and Assedares. Mais Aha Satisfação
Geral dp,qieQte paÍ<'1�br!cant�,de,)leí[Ulos d� passeio!lD�Giaração de Consu'Y" de ç9'1'����v\,I.fjffi co'f0�i�a1i cor! � P�aria Inmetro n' plO�20;t2( : '. I ,

.
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moagoncalves@netuno.com.br
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TE CONTE

Hoje à noite o

amigo, Flavio Murilo

Vieira, coordena o

cardápio do grupo
Loks. Sob a batuta
do cozinheiro, Miro
Maba, será servida
uma supimpa galinha
ensopada. Bom
também!

Jeremiaz Rozza,
Beto Taranto, Rubens
Roeder, "Cabeça" e
mais uma trupe de

amigos formataram
mesa animada,
sábado de manhã, no
Bar do Oca.

Beto Fiscal e
família curtiram
feriadão na orla de
Balneário Camboriu.

A Loja Lua di
.

Pano recheou as

araras, prateleiras e

cabides e está com

promoções supimpas
para o Dia dos
Namorados. Vale
conferir.

Como diz Diu

Grande, uma das
referências do

colunista, cabrito
que é bom não

berra, nem na hora
da morte.

. Já urubu demora,
.. ,

mas canta. Né,
Marinho, Rubini?

Ajude os

hospitais. Um dia
você pode precisar.

Com essa, fui!

de

"

I

Power Imports
Slumenau • Sal. Camboriú • Ja'raguá do Sul

Joinville • Florianópolis· São José
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Tirinhas

Cinema
JARAGUÂ DO SUL PAAIt SHOPPING
ARCOPLEX 1

• Velozes e Furiosos 6 - Ação- Legendado
- Censura: 14 anos - Diariamente:

14h/16h30/19h/21 h30

ARCOPLEX2
• Se Beber, Não Case! - Parte 3 - Comédia

Legendado - Censura: 14 anos - Sábado, domingo
e quarta-feiras: 13h30/15h30/17h30/19h30/21 h30.

Sexta, segunda, terça e quinta-feira:
,

15h/17h/19h/21 h c

ARCOPLEX3
• Reino Escondido - Animação - Dublado -

Censura: livre - Sábado, domingo e quarta-feira -

sessões:-14h30 -

• Faroeste Cabloco - Drama 1 Nacional - Censura:

14 anos. Sexta, segunda, terça e quinta-feira:
14h30/17h/19h1 0/21 h20. Sábado, domingo e

quarta-feira: 17h/19h1 0/21 h20

JOINVILLE'

• GNCGARTEN
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:30, 15:40, 17:50,20:00, -

22:1 ° - LEG - Comédia
• Faroeste Caboclo - 14:30, 16:45, 19:20, 21 :30 - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 - 13:20,16:00, 18:40, 21 :20 - DUB - Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:10,15:20,17:30,19:40
21 :50 - DUB - Comécía

.

• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:20, 19:00, 21:40 - LEG Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00 - DUB - Animação
• Homem de Ferro 3 (3D) ,16:10 - DUB - Ação
• Homem d� Ferro 3 (3D) -19:10, 22:00 - LEG - Ação
• GNC MUELLER

• Reino Escondido (3D) -14:00 16:30 - DUB - Animação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:40, 21:1 ° - DUB - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00,16:30 - DUB - Fantasia
• Velozes eFuriosos 6 -13:40,16:15,19:00,21 :40 - LEG - Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50,
22:00 - LEG - Comédia

Reino
Escondido
Em Reino

Escondido, urna
adolescente é

fnagiéamente
transportada para
um universo secreto

evai precisar contar
com a ajuda dos
seres fantásticos

que o habitam

para conseguir
salvar o mundo dos
humanos e esse

novo reino que ela
descobriu de uma

força maligna, <'I.Re
ameaça destruir a
Terra.

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cmzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura baixa na
'madrugada emanhã
o tempo segue estável com

predomínio de sol em todas
as regiões ao longo do dia. Na

madrugada e início de manhã,
há mais nuvens no Litorai Norte,
com chance de chuva isolada.
Geada isolada nas áreas mais
altas do Planalto Sul.

, I HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
��f

Parcialmente
Nublado

Ensolarado

AMANHA
MíN: 9°C
MÁX: 22°C

�i:
s

QUINTA
MíN: 100C
MÁX: 23°C <»

NUblado

..
Chuvoso

•

WAS .;ti' "

• NOVA 8/6
'" J

.CRESCENTE 16/6 tEXTA
fi CHEIA 23/6 MíN: 100C

.MINGUANTE 30/6 MÁX: 200C Trovoada

HORIZONTAIS
1. General Motors do Brasil/Prometer formalmente
2. Qualquer som indistinto, sem harmonia / Escola

Panamericana de Arte'
3. Interjeição designativa de enfado / O bíblico irmão

de Caim
4. A membrana circular retrátil que limita a pupila /

Combinação de preposição com pronome pes
soal

5. (Pop.) Coisa nenhuma
6. Exemplar
7. Um palmípede comum
8. Uma personagem de Maurício de Sousa / As ini

ciais da cantora Eller (1962-2001)
9. Aroma, perfume / Uma garantia pessoal

, -10, Pequena extensão de água estagnada / Típico
grito de incentivo dos espanhóis

11. Um elemento da corrente / Ferir (falando-se de

insetos)
12. As iniciais do músico Adriani / Delicioso doce

de tabuleiro
13. Sufixo para empresas sem fins lucrativos usado

na internet / Casa nobre. 12

2

3

4

5

fi

7

8

9

10

11

VERTICAIS
1. Abelha brasileira que possui coloração preta com

a cabeça manchada de amarelo / Rebolado, me
neio com os quadris

2. Pedra semipreciosa usada antigamente na fabri

cação de taças e vasos / (Pop.) Frequentar even
tos, baladas etc, para exibir-se

3. Pinga / Saliência naparte dianteira do pescoço
4. Abandono
5. O cômico Soares, do rádio e da televisão / Tecido

muito fino e leve / Atrás de
ô. Isenção de pena / Meio ... cômico
7. (Fam,) Filho, descendente / Um tipo de conjuhto

canoro

8. (Gír.) Partir para a ignorância / Silêncio total
9. A camada mais ínfima da plebe / Tornar mais ve

loz,

13
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Doralice se sensibiliza com a notícia da gravidez de Na

tália. Guiomar consegue que Alberto passe para seu nome a

casa que era da ONG. Olivia conta para Cassiano que Chico

pode perder a visão se não fizer a cirurgia de catarata. Rodrigo
e Ciro descobrem que Amadeu e Isábel estão juntos e avisam

ao casal que eles ocuparão o mesmo quarto a partir de agora.
Cassiano e os tenentes descobrem que Alberto está envolvido

com a existência da pista de voo clandestina.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Érico avança contra Tito e Renata se desespera. Malu

pede para Charlene ir para a Toca do Saci. Irene pergunta por
Fabinho e Pedrinho. Bento flagra Amora brigando com Giane.

Bento dá um ultimato em Amora. Irene fica atônita ao saber

que Malu é filha de Plínio. Érico destrata Renata na frente dos

vizinhos. Irene descobre que Fabinho é o seu filho. Julia con

ta para Filipilinho quem mandou que ela fizesse o falso teste

com ele. Silvia não aceita trabalhar na Class Mídia enquanto
Érico não for readmitido. Perácio leva Filipinho para falar com

Xande. Tina mente para tentar difamar Bárbara. Sueli Pedrosa

exige que Amora confirme que beijou Bento.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Paloma afasta Ninho e os dois discutem. Bruno marca um

encontro com a namorada. Amadeu e Pilar convencem Ber

narda a sair de sua casa. Carlito ajuda Atnio a se recompor. Lu

ciano consegue o emprego no hospital. Márcia cuida de Atnio.
Pilar convida Aline para visitar sua mãe. Nicole convida Thales

para jantar e Leila se surpreende. Patrícia impede que Michel

entre em sua casa. Nicole acredita que Thales esteja apai
xonado por ela. Félix manda Maciel procurar Atnio. Leila não

gosta de saber que terá que dormir no escritório da mansão

por causa de Bernarda. Félix tenta descobrir por que sua avó

não gosta de César. Bruno questiona Paloma sobre os seus

sentimentos por Ninho.

VARIEDADES
OCPlS

Amor à Vida

Sofrendo de amnésia, A�ílio é confundido com mendigo
Semmemória, Atílio (LuisMelo) acabou fugindo do Hos

pital San Magno. Atílio vaga por São Paulo e alguns mora
dores de rua lhe dão comida e o chamam de Alfredo Gentil,
confundindo o executivo com outro morador de rua. Sem se

lembrar da sua verdadeira identidade, Atílio não responde

• CARROSSEL - SBl . 20H30
Jaime diz a Daniel e Paulo que teme que Jorge conte para

a diretora sobre a operação faxina. Jorge humilha Cirilo ao di

zer que ele nunca terá urn carro como o dele. Jaime chama Jor

ge para uma conversa. Jaime enforca Jorge e o ameaça caso

ele conte algo a Olívia sobre a operação faxina. Cirilo diz ao pai
que se ele tivesse um carro como o de Jorge, Maria Joaquina
gostaria dele. As crianças ajudam Firmino com a limpeza da

escola. Paulo está com um molho de chaves e pergunta qual
delas é a da sala da diretora Olívia. Paulo pede para Firmino

entrar na sala da diretora e roubar as provas finais. José vai à
casa do pai de Maria Joaquina entregar cadeiras que cons

truiu. Paulo e Jaime tramam fazer cópias da chave da sala de

Olívia. Paula repreende José por ter jogado na loteria em vez

de guardar o dinheiro para comprar alimentos. Adriano imagi
na que Cirilo entra numa máquina de sonhos e consegue re

alizar o seu desejo de ter um carro como o de Jorge. Ao andar
pela rua, Cirilo vê numa concessionária o carro que quer ter.

-

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Vitor Hugo ampara Rosália e a os dois conversam à

vontade no restaurante. Pérola foge do interrogatório de Lis

e Isabela pede que sua mãe respeite a familia de seu noivo.

Xepa decide avisar Miro, mas Édison a impede e finge estar

atordoado com os trabalhos da faculdade. Meg se surpreen
de com a revelação de Júlio César e promete apoiá-lo sempre.
Rick propõe que Cintia o ajude a assessorar pessoas públicas
e escolhe Feliciano como possível cliente. Rosália pede para
Vitor Hugo que entregue seus contatos para Isabela. Benito

encontra a vizinha, que finge estar em uma entrevista de em

prego, deixando-o desconfiado. Feliciano tenta acalmar Pérola

e pede que a esposa siga com seu plano de retomar a em

presa. François observa Yasmin, que foge das investidas do

rapaz. Édison desabafa com Benito, que aconselha o amigo
a assumir que é filho de Xepa. Vitor Hugo vibra por conseguir
espaço na empresa e conta para Isabela sobre o acidente com

Rosália. Matilda pede o apoio dos amigos para presidir a as

sociação de moradores e fica revoltada com a negativa deles.

Yasmin repreende o comportamento de Édison e garante que
ele deveria sentir orgulho de Xepa.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

'Fofocas
Oscar dá receita para
enfrentar o câncer

o ex-atleta Oscar Schmidt, maior jogador
de basquete do Brasil está se tratando de um

câncer no cérebro e se mantém confiante, di
zendo que vai encarar esse desafio com suas

melhores armas: determinação e bomhumor.O
Mão Santa disse que busca tranquilidade para
enfrentar e vencer a doença. Mesmo com os

efeitos colaterais, Oscar não se deixa abater:
"Eu acho que é muito bom você ser otimista, ter
bom humor. Mas o queme dá de consequência;
não é nem sequela, a consequência é o cansaço.

Dominguinhos
continua internado

O programa Fantástico exibiu uma repor

tagem sobre a situação do cantor e músico Do

minguinhos, que há cincomeses está internado.
Segundo o Hospital Sírio-Libanês, Domingui
nhos já não usa mais o marca-passo, os rins
voltaram a funcionar, e ele não precisa mais do
respirador artificial. Mas, na parte neurológica,
Dominguinhos mantém apenas uma consciên
ciamínima e responde a alguns estímulos. Mas
fora do leito do hospital algo de sério vem acon

tecendo.Asegundamulher do artista, Guadalu
pe Mendonça e o filho do primeiro casamento,
Mauro Moraes travam uma batalha na justiça
pela administração dos bens de Dominguinhos.
O processo está em andamento.

nada. Logo depois, esses mesmos moradores roubam suas

roupas e sapatos finos. Mas quis o destino que ele acabas
se topando comMárcia (Elizabeth Savalla), bem na hora em

que o "rapa" está passando para pegar os camelôs sem licen

ça. Atílio ajudaMárcia a recolher tudo e foge na van com ela.

Horõs{!opo Generosidade édqrmais do quepode.
KahliI Gibran

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Aautoconfiança e a capacidade
de manobrar as coisas a seu favor
estão ativadas. Bom astral para
trocar ideias,' informações e 'Se

mostrar mais articulado(a). Este ,

é omomento se somar forças com
quem faz parte do seu círculomais
íntimo. Cor: branco.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Bom dia para somar forças
com os colegas e colaboradores. O
astral revela um periodo promis
sor para alargar os seus horizon
teso No romance, você pode dar
muita importância para a atração
fisica. O clima é de forte erotismo
na relação a dois. Cor: rosa.

ii Touro
20/4 a'20/5 - Terra

O astral revela a possibilida
de de ganhos inesperados e pode
reaver um dinheiro que julgava
perdido. Novas oportunidades de

negócios vão surgir.Àtarde, a Lua
deixa você mais à vontade para

agir ao seu modo. Use e abuse do
seu poder de sedução. Cor: lilás.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Mostre-se confiante para dar
uma nova direção à sua vida pro
fissional. Trabalhar em equipe
pode sermuito produtivo, por isso
não deixe de investir nas alianças
e parcerias. Boa noite para estimu
lar a paixão: há sinal de sintonia e

entusiasmo. Cor: vermelho.

Gêmeos
21/5a20/6-Ar

Bom momento para ampliar
seus contatos e sua clientela. Via

gem a trabalho conta com ótimas

vibrações, podendo ter êxito em

concurso e novas experiências de
vida. À noite, você saberá surpre
enderao revelar agenerosidade do
seu coração. Cor: branco.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Hoje, você saberá como entre

ter a sua clientela. O dia favorece

particularmente as associações e

parcerias de trabalho. Bom astral
no romance. Neste dia, um clima
de forte erotismo vai estimular, in
clusive, as relações mais mornas.

Cor: tons pastel.

Câncer
21/6 a 21/7 -Água

Mantenha o seu anonimato no
trabaiho e poderá chegàr aonde
quer. A Lua traz maior eyabilida
de às relações afetivas. Caso esteja
só, você pode se transformar no

centro das atenções: fique de olho!
É hora de esbanjar seu poder de
encantamento! Cor: vinho.

ai,

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Você pode receber o apoio dos
familiares nas suas atividades pro
fissionais. Esta é uma fase de ex

pansão no trabalho, por isso fique
de olho nas oportunidades.Anoite
será palco de alegrias. Não perca a

chance de apimentar o relaciona
mento. Cor: branco.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Não perca a chance de expan
dir suas atividades de trabalho.

Contato com gente de fora conta

com o apoio das estrelas. A ajuda
que precisa virá dos amigos. Você
pode ter uma grande vitória no

campo afetivo, mas convém agir
com discrição. Cor: amarelo.

Aquário
21/1 a 18/2 -Ar

Sua forma de se expressar es
tará espontânea, criativa e capaz
de entreter a todos. Quem traba
lha com comunicação vai nadar
de braçadas na frente dos outros.
Excelente astral no amor. Sua de

dicação vai trazer bons resultados
à vida a dois. Cor: azul-claro.

Virgem Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

O seu progresso está em evi
dência: tente agir com mais auto
nomia e independência. Assuntos
ligados a herança, pensão ou pro
priedade poderão se desenrolar.
A Lua indica mais segurança no

campo afetivo. A diversão marca

esta noite. Cor: amarelo.

23/8 a 22/9 - Terra

Jogue suas energias no traba
lho e veja como seu humor me
.lhora, O seu progresso está em evi
dência e você terá facilidade para
pôr em prática o que vinha plane-

.

jando há um tempo. No amor.o
-,

carinho, e o companheirismo vão
se fazerpresentes. Cor: tonspastel.
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HISTÓRIA E VARIEDADES
TERÇA-FEIRA,4 DE JUNHO DE 2013

Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Anúncios de imóveis
o jornal Correio do Povo publicava anún

cios de proprietários particulares em junho de

1921. Como hão havia imobiliárias os donos dos
imóveis se encarregavam de divulgar a venda:

- 'Vende-se um terreno 'de 42 morgos, mais
ou menos, com casa, plantações e benfeitorias,
com pasto, rancho, etc. Para tratar com Fran-
cisco dos Santos, Estrada Nova.'

�

- 'Vende-se um terreno sito a Estrada Nova,
neste Distrito, com casa, pasto cercado de ara

me, com 150.000 metros quadrados. Mais in
formações nesta redação ou com o proprietário
Pedro Satyro da Silva.'

- 'Vende-se um terreno sito na Estradá Ita

pocu, dista 2 km da casa do Sr. E. Marquardt,
com casa, pasto e todas as benfeitorias. Para in

formações, com Miguel Strichhalsky, Itapocu.'

Instalada z- Vara
da Comarca de

Jaraguá do Sul
,-

Contando com a presença do Governador do

Estado, Dr. Henrique Córdova, do presidente
do Tribunal de Justiça, do prefeitoVictor Bauer
e demais autoridades estaduais emunicipais foi
instalada a 2a Vara da Comarca de Jaraguá do
Sul, no dia 3 de junho de 1982. Dr. Hamilton
Plínio Alves relatou o trabalho desenvolvido

por uma comissão formada por advogados,
promotores e juiz, que resultou na instalação
da 2a Vara, criada pela Lei estadual n? 6030.
A unidade iniciou atendimento pelo juiz de di
reito dr. Sérgio Rosa de Bem e pelo promotor
público dr. Pedro Sérgio Steil.

ACERVO ARQUIVO HISTÓIUCO

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para Gcontato@beatrizsasse.com.br.

---)Tore aqui ......! --

Paulo Sérgio Praxedes do
Monte Araújo comemora

aniversário hoje e recebe os

parabéns! Você é uma pessoa
ótima e professor 100%.
Felicidades! Que Deus
o abençoe! Equipe dos
Surdos e dos Intérpretes

Amigas do CEI Franz Dorn,
de Corupá, parabenizam a

professora Viviane Maciel,
aniversariou no dia 23.

Sucesso e felicidades é o

que todos desejam

José Sluminski, primeiro
maestro da Escola de
Música Jazz Band Elite,

prestigiou o concerto "Jazz
Band Elite 22 anos", no
dia 29 de maio, na Igreja
Luterana. José foi regente
da banda por 11 anos, de
1991 a 2002. Na foto, com
o atual maestro, Lauro

Wendorf Junior'

Candidatas da 18� Fest Der Lichtflusschützen, da Sociedade Vitória -

Rio da Luz. A eleição ocorre no sábado, dia 8, às 21 h30

Na quinta-feira,
dia 6, Marlete
Volles Harmel

completa 50
anos de idade.

O marido, ,.

filhos, noras,
netos e irmã

desejam
felicidades,
paz e muita

saúde.
Parabéns!

Galera de Jaraguá do Sul durante a Trilha Inca, de quatro dias,
.

pelas montanhas geladas do Peru, em maio. Na foto: Maristela

Almeida, Dirceu Ferreira, Mauro Lemke, Dorotea Viergutz;
Norma Salai, Cleonis Tomaselli e o guia Mack Araujo

Djennifer Butendorff
envia foto com o

namorado Marcos
Eduardo de Oliveira
e da o recado: dia 5
de janeiro de 2013
foi o dia em que
conheci a pessoa
mais maravilhosa

que poderia existir.
Você mudou minha
vida. Só tenho a

agradecer por tê-lo.
Feliz cinco,meses.
Eu' amo você!
De verdade!
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Educação
Inscrições para o Sisu abrem no dia 10

As inscrições para a

segunda edição do ano do
Sistema de Seleção Unifi
cada (Sisu) estarão aber
tas no período de 10 a 14
de junho.

Podem se inscrever os

estudantes que tenham

participado da edição do

ExameNacional de Ensino
Médio (Enem) 2012 e não
tenham zerado a redação.
Por meio do Sisu, o estu

dante concorre a vagas em

'cursos de graduação em

universidades e institutos

federais de ensino supe
rior. O Ministério da Edu-

cação (MEC) ainda não in
formou o número de vagas
disponíveis para este pro
cesso seletivo.

O edital foi publicado
no Diário Oficial da União.
A primeira chamada será
dia 17 de junho e a segunda
dia 10 de julho.

Saúde

Gravidez de alto risco terá mais atenção
O Ministérío da Saúde

vai investir na ampliação
e na qualificação de ser

viços especializados em

atendimento a gestantes
que passam por gravidez
de alto risco. A informa

ção é da Agência Brasil.
A estimativa é que sejam

investidos R$ 123 milhões
ao ano e que 390mil grávi
das sejam beneficiadas.

Existem 196 materni

dades de referência em

gestação de alto risco habi
litadas pelo governo. A ex

pectativa é que o número

chegue a 390, enquanto o

);: ESTAD� DE SANTA C,ATARINA
� MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2013- FMS. FUNDO MU
NICIPAL DE SAÚDE TIPO: Menor preço por item OBJETO:

O presente edital consiste na aquisição de MATERIAIS ODON

TOLÓGICOS, destinados para uso do Centro de Especialidades
Odontológicas - CEO e demais Gabinetes Odontológicos muni

cipais, conforme especificações e quantidades descritas no Item

I - Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de
outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 17 de junho de 2013,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos enve

lopes serão às 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões

da Gerência de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para

aquisição: R$ 7.886,26 (sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e

vinte e seis centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital pode
rá ser obtída no endereço acima ou via Internet no endereço www.
jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 29 de maio de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER Secretárío de Administração

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MoHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis

da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
edital, que MARCOS ANTONIO MARCOLLA, CI nO 1.982.356-

8-SESP/SC, CPF nO 576.143.429-68, brasileiro, comerciante,
casado com FRANCINE EMMENDORFER BERTOLlNI MAR

COLLA, CI n° 3.81'7.212-SESPDC/SC, CPF nO 005.092.009-07,
empresária, pelo regime da Separação de Bens, na vigência da

Lei 6.515/77, cujo pacto antenupcial acha-se reqistrado nesta

Serventia sob nO 8.702; ficha 01, Livro 3-RA, residentes e do

miciliados na Rua Emílio Butzke n° 123, nesta cidade; requer
com base.no art.18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DES

MEMBRAMENTO, situado na Rua 11-Roberto Ziemann, bairro
Três Rios do Norte, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Ja

raguá do Sul/SC, conforme Certidão n? 220/2011, expedida em

12/07/2011 e revalidada em 17/05/2012, Proc. n? 12865/2012,
assinado como responsável técnico, o técnico em agrimensura
Antonio Carlos da Silva, CREA nO 47483-8, ART n? 4050995-5.

O desmembramento 'é de caráter residencial, possui a área total

de 25.000,00m2, sendo constituído de 6 (seis) parcelas, sistema
viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da última publicação do

.

presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Oficiala que subscreve

este, no endereço da Serventia: Rua 16-8a
rão do Rio Branco, n? 414, centro, Jaraguá
do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 31 de Maio de 2013.
AOFICIALA

,I 1 ,',

número de leitos qualifica
dos atinga 2.885 até 2014.
As maternidades habili
tadas para alto rísco tipo
1 (menor complexidade)
e alto rísco tipo 2 (maior
complexidade) vão receber
valores diferenciados por
cada procedimento.
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REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADO DE SANTAC'JARINAMUNIcfplO ECOMARCADEGUABAMIRlM

GUABAMIRlMTABEUONATODENarAS

Nessa serventia e protocoladoo(s) título(s) abaixo relacionado(s), ficando o devedor intimado a partir
da publicação deste edital a aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já,
quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita A presente publicação se deve ao fato
de a pessoa indicada para aceitar, ou pagar ser desconhecida, sua localidade incerta, ignorada ou

inacessível, ou for residente ou domiciliada fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se com os artigos 995 e997 c/c 1023, todos do CNCGJ. Pelo apresentante, tudo em
conformidade

Protocolo: 44916 Data Publicação: 31105/2013 09:41:30 Sacado: AUREA DE OLNEIRA BORBA - ME

CNPJ: 81.609.208/0001-04 Endereço: Rua Corticeira Bairro: Corticeira Cidade: Guaramirim CEP:
89270-000 UF: SC Cedente: ALVESALVES INDUSTRIA DEALIMENTOS ITDA CNPJ: 117.395.550-00
Endereço: RuaWaltrnudVoing Bairro: Centro Cidade: Blumenau CEP: 89070-050 UF: SC Número
do Título: 9681 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Endosso:Emissão: 16/04/2013

Apresentante:mento: 14/05/2013 Valor: 290,75 Motivo Edital:anslatA pessoa indicada para aceitar ou

pagar é desconhecida, sua localização incerta, ignorada ou liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 26,30, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 44923 Data Publicação: 31/05/2013 09:41:30 Endereço: Rua Athanasio Rosa Bairro:
838.637.539-68 Cidade: Guaramirim CEP: 89270-000 UF: SC Cedente: VLJ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOSLIDA éNPJ: 149.791.120-00 Endereço: Rua28 deAgosto Bairro: Centro Cidade: Gua
ramirim CEP: 89270-000 UF: SC Número do Título: M36/07 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Data daEmissão: 24/10/2012 Data deVencimento: 10/05/2013 Valor: 330,00 Endosso:
Mandato Aceite: Sim Apresentante: BANCO DO BRASIL $A - AGENCIAGUABAMIRlM Motivo Edital:
A pessoa indicada para aceitar ou pagaré desconhecida, sua localização incerta, ignorada ou liquida
ção após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 44896 Data Publicação: 28/05/201317:40:33 Sacado: CHARLES RENATO SCHUlZE CPF:
003.345.799-96 Endereço: BR 280 KM 58 Bairro: IMIGRANTES Cidade: Guaramirim CEP: 89245-
000 UF: SC Cedente: TRANSPORTESWALDEMAR crDA CNPJ: 893:176.970-00 Endereço: Avenida
Antonio Jose Barlette Bairro: São João Cidade: Carazinho CEP: 99500-000 UF: RS Número do
Título: 185806 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Datada.Bmíssão: 06/05/2013
Data deVencimento:.20/05/2013 Valor: 58,34 Endosso: Mandato Apresentante: BANCODO BRASIL
$A - AGENCIAGUARAMIRIM Motivo Edital:Apessoa indicada para aceitar ou pagar é desconhecida,
sua localização incerta, ignorada ou liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Dili

gência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 44979 Data Publicação: 31/05/2013 17:05:55 Sacado: COMERCIO DE BANANAS SANTO
ME LIDA CNPJ: 07.925.317/0001-88 Endereço: Rodovia SC 474 Bairro: Ribeirão da Lagoa Cidade:
Massaranduba CEP: 89108-000 UF: SC Cedente: MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTEN'fORES
CNPJ: 056.238.230-00 Endereço: Rua Bartolomeu de Gusmão Bairro: Canudos Cidade: Novo Ham

burgo CEP: 93546-000 UF: RS Número do Título: 38273-C Espécie: Duplicata deVenda Mercan
til por Indicação Endosso:Emissão: 15/03/2013 Apresentante:mento: 25/05/2013 Valor: 12.240,00
Motivo Edital:anslatA pessoa indicada para aceitar ou pagar é desconhecida, sua localização incerta,
ignorada ou Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 81,65, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$22,25
Protocolo: 44921 Data Publicação: 31/05/2013 09:41:30 Endereço: Rua 28 deAgostoALCADOS LIDA
Bairro: 13.872.002/0001-12 Cidade: Guaramirim CEP: 89270·000 UF: SC Cedente: ANDREA IN
DUSTRIA E COMERCIO DE CAlCADOS CNPJ: 125.713.410·00 Endereço: R MANOEL-ARGEMlRO
DE FIGUEIREDO 1200A Bairro: Cidade: Queimadas CEP: 58475-000 UF: PB Número do Título:
672/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Data da Emissão: 09/04/2013 Data de
Vencimento: 22/05/2013 Valor: 5.040,00 Endosso: Mandato Aceite: NãoApresentante: BANCO SAN
TANDER $A Motivo Edital: A pessoa indicada para aceitar ou pagar é desconhecida, sua localização
incerta, ignorada ou liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44884 Data Publicação: 28/05/2013 17:40:33 Sacado: DANIEL SCHMlTZ CNPJ:
13.174.203/0001-46 Endereço: Estrada Geral MassarandubaBaixo Bairro: MassarandubaBaixo Cida
de: Massaranduba CEP: 89108-000 UF: SC Cedente:TOfALDISTRIBUIDORA MOfA PEÇAS ITDA
CNPJ: 057.748.860·00 Endereço:Avenida Farrapos Bairro: Floresta Cidade: PortoAlegre CEP: 90220-
001 UF: RS Número do Título: 27417/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Data
da Emissão: 26/03/2013 Data de Vencimento: 19/05/2013 Valor: 292,87 Endosso: Mandato Apre
sentante: BANCO DO BRASIL $A - AGENCIA GUARAMIRIM Motivo Edital: A pessoa indicada para
aceitar ou pagar é desconhecida, sua localização incerta, ignorada ou liquidação após a intimação:
R$ 12,25, Condução: R$ 58,49, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 44909 Data Publicação: 28/05/2013 17:40:33 Sacado: DAYSE TORRES BENEDITO CPF:
041.435.777-98 Endereço: Rua A1dano JoséVieira Bairro: Avai Cidade: Guaramirim CEP: 89270-000
UF: SC Cedenté: COOPERATIVA DE CREDITOVALE DO nAJAI CNPJ: 826.394.510-00 Endereço: Rua
Hermann Hering Bairro: Bom Retiro Cidade: Blurnenau CEP: 89010-971 UF: SC Número do Tí
tulo: 1096/0001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Endosso:Emissão: 09/04/2013

Apresentante:mento: 12/05/2013 Valor: 100,00 Motivo Edital:ndatoApessoa indicada para aceitar ou

pagar é desconhecida, sua localização incerta, ignorada ou liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

.

Protocolo: 44938 Data Publicação: 31/05/2013 09:41:30 Endereço: FUNDOS BUTUCAGALVAO
Bairro: 774:938.189-91 Cidade: Massaranduba CEP: 89108-000 UF: SC Cedente: FEDERMAr DE
CONSTR ITDA EPP CNPJ: 815.993.670-00 Endereço: Rua 11 de Novembro Bairro: Centto Cidade:
Massaranduba CEP: 89108-000 UF: se Número doTítulo: 071778/01 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantilpor Indicação Data da Emissão: 25/04/2013 Data deVencimento: 15/05/2013 Valor: 131,70
Endosso:Translativo Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM Motivo Edital:
A pessoa indicadapara aceitar ou pagar é desconhecida, sua localização incerta, ignorada ou liquida
ção após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 37,90, Diligência: R$37,60, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 44977 Data Publicação: 31105/2013 17:05:55 Sacado: MARIA DOS SANTOS FERNAN-

DES CPF: 049.485.239-92 Endereço: RuaHerminio StringàIi Bairro: Corticeira Cidade: Guaramirim
CEP: 89270-000 UF: SC Cedente: CCR ETIQUETAS crDA EPP CNPJ: 012.947.960-00 Endereço:
Rua Horto Florestal Bairro: BoaVista Cidade: Joinville CEP: 89205-810 UF: SC Número do Título:
001168/06 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Data da Emissão: 04/12/2012 Data
de Vencimento: 19/05/2013 Valor: 381,25 Endosso: Mandato Apresentante: BANCO DO BRASIL
$A - AGENCIA GUARAMIRIM Motivo Edital: A pessoa indicada para aceitar ou pagar é desconheci
da, sua localização incerta, ignorada ou liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 26,30,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 44897 Data Publicação: 28/05/2013 17:40:33 Sacado: MIill\LURGICA TEMUCO LIDA

_CNPJ: 07.357.078/0001-07 Endereço: Rua Olimpio Jose Borges Bairro: Brüderthal Cidade: Guara
mirim CEP: 89270-000 UF: SC Cedente: TRANSPORTESWALDEMAR crDA CNPJ: 893.176.970-00

Endereço: AvenidaAntonio Jose Barlette Bairro: SãoJoão Cidade: Carazínho CEP: 99500-000 UF: RS
Número do Título: 185817 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Endosso:Emissão:
06/05/2013 Apresentante:mento: 20/05/2013 Valor. 1.168,38 Motivo Edital:ndatoA pessoa indicada

para aceitar ou pagar é desconhecida, sua localização incerta, ignorada ou Liquidação após a intima
ção: R$12,25, Condução: R$ 21,15, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 44947 Data Publicação: 31/05/2013 09:41:30 Endereço: Rua 11 de Novembro Bairro:
026.067.099-50 Cidade: Massaranduba CEP: 89108-000 UF: SC Cedente: JAVEL JARAGUAVEICU
LOS PECAS SERVlCOS CNPJ: 795.018.620-00 Endereço: Rua Expedicionario João Zapella Bairro: Cen
tro Cidade: Jaraguá do Sul CEP: 89252-080 UF: SC Número doTítulo: 46523005 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Data da Emissão: 11/12/2012 Data deVencimento: 10/05/2013
Valor: 124,84 Endosso: Mandato Aceite: SimApresentante: BANCO DO BRASIL $A - AGENCIAGUA
RAMIRIM Motivo Edital: A pessoa indicada para aceitar ou pagar é desconhecida, sua localização
incerta, ignorada ou 'liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 50,77, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44920 DataPublicação: 31105/2013 09:41:30 Sacado: ROSACOMEROO DETINTASLIDA
ME CNPJ: 83.615.02110001-49 Endereço: Ay'$AO FRANCISCO DO SUL Bairro: Cidade: CEP:
89247-000 UF: SC Cedente: TINTAS ALESSI LIDA CNPJ: 050.070.430-00 Endereço: AVANTONIO
TABORDA35 CXPOSTAL 13075 Bairro: Cidade: Mandirituba CEP: 83800-000 UF: PR Número doTí
tulo: 017227CNFO Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Data da Emissão: 27/02/2013
Data deVencimento: 22/05/2013 Valor: 1.041,00 Endosso: Mandato Aceite: NãoApresentante: BAN
CO SANTANDER $A Motivo Edital: A pessoa indicada para aceitar ou pagar é desconhecida, sua lo
calização incerta, ignorada ou liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 44958 Data Publicação: 31105/2013 09:41:30 Sacado: ROSEMARI DA SILVA CPF:
818.638.619-04 Endereço: Braço Direito Bairro: Braço Direito Cidade: Massaranduba CEP:
89108-000 UF: SC Cedente: EMERSON COMERQO DE MAQUINAS ITDA ME CNPJ: 109.455.100-
00 Endereço: Rua Dom Bosco Baírro: Vila do Salto Cidade: Luiz Alves CEP: 89115-000 UF: SC
Número do Título: 13367C/8 Espécie: Duplicata de VendaMercantil Endosso:Emissão: 03/09/2012

Apresentante:mento: 15/05/2013 Valor: 246,79 Motivo Edital:ndatoApessoa indicada para aceitar ou

pagar é desconhecida, sua localização incerta, ignorada ou Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 76,51, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 44910 Data Publicação: 28/05/201317:40:33 Endereço: Rua 11 de NovembroTEL ITDA
Bairro: 12.999.024/0001-85 Cidade: Massaranduba CEP: 89108-000 UF: se Cedente: DISTRIBUI
DORABERIOUNI - TRANSPORTES E CNPJ: 117.688.790-00 Endereço:AvenidaRigesa Bairro: Cen
tro Cidade: Três Barras CEP: 89490-000 UF: SC Número doTítulo: 001191501 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Data da Emissão: 22/04/2013 Data deVencimento: 20/05/2013 Valor:
2.225,26 Endosso: Mandato Apresentante: BANCO DO BRASIL $A - AGENCIA GUARAMlRIM Mo
tivo Edital: A pessoa indicada para aceitar ou pagar é desconhecida, sua localização incerta, ignorada
ou liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 44967 DataPublicação: 31105/201317:07:34 Sacado: SUPERMERCADOPIMENTELLIDA
CNPJ: 12.999.024/0001-85 Endereço: Rua Geronimo Correa Bairro: Centro Cidade: Guaramirim
CEP: 89108-000 DF: SC Cedente: Makro Atacadista SA CNPJ: 474.276.530-06 Endereço: Rodovia
BRIOl Bairro:GloIia Cidade: Joinville CEP:89216-500 UF:SC Número doTítulo:SA-000092 Espé
cie: Cheque Data daEmissão: 25/08/2012 Data deVencimento: 25/08/2012 Valor: 5.482,10 Endosso:
Translativo Aceite: Sim Apresentante: Makro Atacadista SA Motivo Edital: A pessoa indicada para
aceitar ou pagar é desconhecida, sua localização incerta, ignorada ou liquidação após a intimação:
R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 44927 Data Publicação: 29/05/2013 15:37:55 Sacado: TEM DE TUDO COMERCIO LIDA
ME Cl'VJ: 05.428.611/0001-59 Endereço: Rua 28 de Agosto Bairro: Centro Cidade: Guaramirim
CEP: 89270-000 UF: SC Cedente: PIASl1JNJNG INDUSTRIA E COMERCIO DE CNPJ: 079.058.590-
00 Endereço: JOAO SCHLEY Bairro: ARAPONGUlNHAS Cidade: Tnnbó CEP: 89120-000 UF: SC
Número do Título: 3567 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Endosso:Emissão:
02/05/2013 Apresentante:mento: 17/05/2013 Valor: 1.690,15 Motivo Edital:anslatA pessoa indicada
para aceitar ou pagar é desconhecida, sua localização incerta, ignorada ou Liquidação após a intima-
ção: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

'

Protocolo: 44985 Data Publicação: 31/05/201317:05:55 Endereço: Rua28 de agostoARAUJO Bairro:
O4p.267.589-08 Cidade: Guaramirim CEP: 89270-000 UF: SC Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI
CNPJ: 011.499.530-00 Endereço: Avenida dasNações Unidas Bairro:Vila Gertrudes Cidade: SãoPau
lo CEP: 04794-000 UF: SP Número doTítulo: 251012329 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
Indicação Data da Emissão: 30/11/2010 Data deVencimento: 30111/2010 Valor: 5.085,72 Endosso:
Mandato Aceite: SimApresentante: SERGIOSCHUIZEEADVOGADOSASSOCIADOS MotivoEdital:
A pessoa indicada para aceitar ou pagar é desconhecida, sua localização incerta, ignorada ou liquida
ção após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
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Christine Frigo Gagliastri Ferlin
EscreventeAutorizada

Digitado por: Christine Frigo Gagliastri Fedin
Horário de Atendimento: 9h às 18h Guaramirim - SC- Cep: 89270-000 - - 47-33721494

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Marlian
Este escritório de contabilidade está com

uma campanha de outdoors, com uma frase de

impacto: "Valores que garantem as certezas das
suas decisões". Dificil expressarmelhor os obje
tivos de uma empresa que quer prestar um ser

viço de excelência.

Hospital Jaraguá
Está na reta final o investimento de R$

43 milhões que deverá dotar a região de um

hospital focado na área cardiovascular. O que
está fazendo falta são os últimos R$ 5milhões

que completarão o investimento planejado.
Considerando o espírito público do empresa-

, riado e da população, é certo que o dinheiro
será conseguido, mas poderia ser mais fácil
com o apoio do governo Estadual, que terá
muitas vantagens com esteinvestimento.

Thsouraria
Discutir sobre o papel da tesouraria

para agregar valor às empresas, abor
dar os pontos relevantes que envolvem
a gestão do capital de giro e do caixa,
elaborar o fluxo de caixa envolvendo
as demais áreas da empresa e discutir
medidas de saneamento financeiro, são
os objetivo da qualificação que acontece
no próximo dia 14 de agosto, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. O even

to é promovido pela Apevi.

Lourival Karsten
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InadiInplência
Odesemprego continua sendo a

maior causa da inadimplência.
Representa 31% dos casos, entre os

consumidores entrevistados pela -Boa
Vista Serviços, administradora do
SCPC (Serviço Central de Proteção
ao Crédito), em sua tradicional pes
quisa de balcão, que observa, a cada

trimestre, o perfil do consumidor

inadimplente. A pesquisa foi reali
zada no primeiro trimestre de 2013
e ouviu cerca de 1,1 mil consumido-

res na cidade de São Paulo. Mais da
metade dos inadimplentes (55%) de
claram possuir uma conta em atraso

que causou a restrição, 30% declaram

possuir entre duas ou três contas e

15% possuem quatro contas ou mais.
A maioria (34%) das dívidas não pa
gas está abaixo de R$ 500, mas 15%
possuem dívidas abertas acima de R$
5.000,00. Trinta e seis por cento entre

-R$ 500,01 e R$ 2.000,00 e 16% entre

R$ 2.000,01 e R$ 5.000,00.
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De cada quatro estabelecimentos varejistas catarinenses, três registraram
volumemaior de compras a prazo em relação ao pagamento à vista dos

presentes de Dia das Mães. Pesquisa do InstitutoMapa encomendada pela
'

Federação das CDLs de Santa Catarina (FCDL/SC) apontou que em 76% das

lojas consultadas amaioria dos clientes preferiu parcelar o pagamento. O
levantamento ouviu 157 estabelecimentos de todo o Estado. O cartão de crédito
foi a forma-utilizada por 63% dos consumidores que dividiram a conta em

prestações. Crediário e carnê da loja foram os escolhidos por 32,8%. Entre os

pagamentos à vista, 48,6% foram em dinheiro. O cartão de débito foi usado em
27% das compras, enquanto 21% preferiram pagar com cartão de crédito em
uma parcela. Na comparação com o Dia das Mães de 2012, o crescimento das �

vendas apresentou aumento médio de 1,2%. O levantamento apontou que 38,9%
dos entrevistados registraram aumento no volume de vendas, contra 33,8% que
declararam ter vendido menos em 2013 do que no ano passado.

Marcas
Mostrar a impor

tância da comunicação
publicitária pará o for
talecimento de,marcas
e geração de negócios
(venda de produtos e

serviços) será tema de

qualificação promovida
pela Apevi no dia '26 de

junho. A Publicidade e

o Relacionamento das
Marcas com o Mercado
será analisada por, Luiz
Alberto Machado de
uma forma abrangente,
abordando as diversas
facetas da questão que
nunca se resumem à
decisão de fazer ou não
fazer publicidade.
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INOICE PERlooo
SELlC 8,0% - 29.MAI0.2013
TR 0,000% 3.JUNHO.2013

CUB 1.270,06 JUNHO.2013
BOVESPA +0,82% 3.JUNHO.2013
NASDAQ +0,27% 3.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 20,29 +1,20%
VALE5 29,95 +4,54%
BVMF3 13,95 -0,71%

POUPANÇA 0,4134 4.JUNHO.2013

COMMOOITIES
PETRÓLEO - BRENT +1,19% US$102,040
OURO 0,00% US$1412,100

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1264 2,1272 -0,71%
DÓLAR TUR. 2,0600 2,2000 0,0%
EURO 2,7764 2,7778 -0,29%
LIBRA 3,2534 3,2553 -0,07%

.' ODO'NifOlOGIA
A Associação Brasileira
de Odontologia Regional
comemora hoje 33 anos

de fundação.

+B:ElLUNO
No momento em que completa
22 anos, a Tafac muda sua

marca comercial para Belluno.
Isto foi motivado por sua
entrada no segmento de
Fundo de Investimento em

Direitos Creditórios (FIDC),
uma novidade na região. Para
conferir o novo trabalho acesse
o site: www.bellunofidc.com.br

Finep
A Finep' acaba de lançar uma

nova chamada pública, no valor
de R$ 30 milhões, com igual con
trapartida dos estados, voltada à

implantação, modernização, am

pliação e recuperação da infraes
trutura física de pesquisa em uni
versidades estaduais e municipais.
Os recursos disponibilizados não

precisam ser devolvidos. Para
cada R$ 1 a ser liberado pela Fi

nep, o estado contemplado deverá
investir igual valor. O objetivo é di
minuir a heterogeneidade entre as

instituições estaduais.

- Termografia
No próximo dia 19 de junho,

a Apevi pretende apresentar aos

seus associados a técnica de ponta
que pode reduzir significativamen
te custos industriais que é a termo

grafia. A palestra gratuita de Maio
Cimbalista Jr. acontece no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul,
das 19h às zohjo,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Analistas projetam cenário
com a inflação em 5,8% este ano

A projeção de analistas de

instituições financeiras para a

inflação, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consu
midor Amplo (IPCA), passou
por um leve ajuste e ficou em

5,8% este ano. Na semana pas
sada, estava em 5,81%. Para

2014, a estimativa segue em

5,8% há três semanas. As esti
mativas estão acima do centro

da meta de inflação, de 4,5%,
e abaixo do limite superior de
6,5%.

Com a decisão do Comitê

de PolíticaMonetária (Copom)
do Banco Central (BC) de ele
var a taxa Selic em 0,5 ponto
percentual, na semana passa

da, as instituições financeiras
elevaram a projeção para os

juros básicos ao final do ano,
de 8,25% para 8,5% ao ano. A

decisão do Copom surpreen
deu muitos analistas que es

peravam por aumento de 0,25

ponto percentual. Atualmente,
a Selic está em 8% ao ano. Para

o final de 2014, a estimativa se

gue em 8,5% ao ano.

A Receita Federal libera nos
. próximos dias a consulta ao pri
meiro lote de restituições do

Imposto de Renda Pessoa Física

2013. A data de início da consulta
ainda está sendo definida pelo ór
gão, mas o dinheiro das restitui

ções referentes ao primeiro lote
estará no banco no dia 17 de ju
nho. Ao todo, são sete lotes regu
lares. O último está previsto para
o dia 16 de dezembro. Quem não
receber a restituição até dezem
bro deve procurar o extrato no

site www.receitaJazenda.gov.br.

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROl'ESTO
Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, clc o artigo 995 do código de Normas da CGJ/se, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INIlMADOS
DOPROl'ESTO:

Apontamento: 24809512013 Sacado: AlRIDN DOS SANIDS Endereço: RUA MARTIM SIHAll525 -

Iaraguã do Sul-se - CEP: 89259-310 Cedente: CEllO MOSER ME Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
oo2269/C-8-Motivo: faltadepagamentoValor.R$1.617,34 - Dataparapagamento:07/06/2013-Valortotal
a pagarR$1.687,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.617,34 - Juros: R$ 4,85 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 247932/2013 Sacado: ALUISIO PREIS Endereço: RUA SAN1l\. CIARA40 - JARAGUÁ DO
SUL-se - CEP: 89258-812 Cedente: COM DE GEN. ALIMENT. SAO MIGUELARCANJO Sacador; - Es

pécie: DMI - N'TItulo: 01/1005 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 400,00 - Data para pagamento:
07/06/2013-Valor total a pagarR$478,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$ 2,13
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 248373/2013 Sacado: BARE IANCHONEfEWEBERPIUDA Endereço: RUACORONEL
PROCOPIO GOMESDEOUVEIRA 1- CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Cedente:AGRO
DANlEU IND COM Sacador. - Espécie:DMI - N'TItulo: 159664-1-Motivo: falta de pagamentoValor. R$
2.845,80 - Data para pagartiento: 07/06/2013-Valor total a pagar R$2.928,77 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.845,80 - Juros: R$ 12,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$1O,79

Apóntamento: 248374/2013 Sacado: BAR E IANCHONEfEWEBERPI UDA Endereço: RUA CORONEL
PROCOPIO GOMES DEOUVEIRA 1- CENTRO - JARAGUADO SUL-SC- CEP: 89251-201 Cedente:AGRO
DANlEU IND COM Sacador: - Espécie:DMl- N' TItulo: 159664-2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
2.845,80 - Data para pagamento: 07/06/2013-Valor total a pagarR$2.922,13 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.845,80 - Juros: R$ 5,69 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 248392/2013 Sacado: BAR E IANCHONEfEWEBERPIUDA Endereço: RUA CORONEL
PROCOPIO GOMES DEOUVEIRA I - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Cedente: AGRO
DANlEU IND COM Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 157144-1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$
9.690,00 - Data para pagamento: 07/06/2013-Valor total a pagarR$9.805,86 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 9.690,00 - Juros: R$ 45,22 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$
24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 248345/2013 Sacado: COBAN PlANEJADOS Endereço: RUAWAll'ER MARQUARDT,860
- BARRADOmoMO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-795 Cedente: NASAINDL!MP E EXP MANUF
UDA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 9940 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 585,80 - Datapara
pagamento: 07/06/2013-Valor total a pagarR$837,57 Descrição dos valores: Valordo titulo: R$ 565,80 - Ju
ros: R$1,13 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 247433/2013 Sacado: CREMIlDA LEITE DA SILVA Endereço: RUA DOMINGOS ANA
CLEro GARClA 4885 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89268-300 Cedente: CLAUDIOMIROVlWfO Sacador.
- Espécie: DMl- N'TItulo: 32/60 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 311,00 - Data para pagamento:
07/0612013-Valortotal a pagar R$399,74 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 311,00 - Juros: R$1,03
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 27,86

Apontamento: 248366/2013 Sacado: CUBlCO INDUSTRIADEMAQUINAS L Endereço: RUAJOAOJANU
AmO AYROSO, 1890 - JARAGUA ESQU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente: 1'RIMEWS B
AUDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 000112/1-3 - Motivo: falta depagaroentoValor: R$1.548,51
- Data para pagamento: 07/06/2013-Valortotal a pagarR$I.632,85 Descrição dos valores: Valor do título:
R$1.548,51 - Juros: R$ 7,74 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$16,75

Apontamento: 247898/2013 Sacado: DALAS CONSfRUTOHAUDA ME Endereço:AV.PREFWALDEMAR
GRUBBA 5249 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente: RV GEVAS FOMENID MERCANTIL ITIJA
Sacador. CERIA INDUSTRIADEAR Espécie:DMI - N'TItulo: 10022552 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 436,85 - Data para pagamento: 07/06/2013-Valor total a pagarR$518,73 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 436,85 - Juros: R$ 1,01 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$21,02

Apontamento: 248350/2013 Sacado: DANIELA ENGELME Endereço: RUAANGELO RUBINJ,loo - SALA
3 - BARRA R CERR - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-000 Cedente: GABmELAMYRIAM RCITENBERG
EPP Sacador. - Espécie:DMl- N'TItulo: 236611- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 661,80 - Datapara
pagamento: 07106/2013-Valor total a pagarR$751,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 661,80 - Ju
ros: R$ 6,83 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 248162/2013 Sacado: DIONEI TIAGO DE OllVElRA Endereço: RUA DAABOLICAO ,80 -

HAU - JARAGUA DO SUIL-SC - CEP: 89254-150 Cedente: STIUD COMUNlCACAOV ITIJAME Sacador.
- Espécie: DMI - N'1itulo: 0360B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 796,67 - Data para pagamento:
07/06/2013-Valor total a pagarR$877,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 796,67 - Juros: R$·1,59
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$19,33

Apontamento: 248151/2013 Sacado: DYNAMIK DO BRASIL LIDA Endereço: RUA MARECHAL DEO
DORO DA FONSECAIl88 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: CAMOZZI DO
BRASIL ITIJA Sacador. - Espécie: DMI - N'Título: 0017467 OI - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
410,00 - Data para pagamento: 07/06/2013- Valor total a pagar R$481,46 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 410,00 - Juros: R$ 0,82 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 248357/2013 Sacado: DYNAMIK DO BRASIL LIDA Endereço: RUA MARECHAL DEO
DORO DA FONSECA 1188 - CENTRO - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89251-702 Cedente: CAMOZZI DO
BRASIL ITIJA Sacador. - Espécie: DMl - N' TItulo: 0017360 02 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
977,02 - Data para pagamento: 07/06/2013-Valor total a pagar R$I.049,28 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 977,02 - Juros: R$1,62 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$IO,79

.Apontamento. 248115/2013 Sacado: EDSONVANDERlEIVlERO Endereço: RUAGERONlMO COmtEA
656 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89270-000 Cedente: AYMORE CREDITO FINANClAMENID E INVES
TIMENW SA Sacador. - Espécie: Cl' - N' TItulo: 20015274637 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
16.156,19 - Data para pagamento: 07/06/2013- Valor total a pagar R$17.557,02 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$16.l56,19 - Juros: R$1.330,19 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução:R$ 24,50 - Diligência: R$10,79
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EDITAL DE INTIMAÇÃO REPúBUCAFEDERA1WA DO BRASIL
ESTADO DE SANTACATARINA

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

Apontamento: 247486/2013 Sacado: ELISANGELACIDSTINACAErnNO-ME Endereço: RUAEUGENIO
LESMANN 301 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-030 Cedente: GRUBER INDUSfRlAl DE INJETADOS
PlASTICOS LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 029348 2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
319,52 - Data para pagamento: 07/06/2013- Valor total a pagar R$391,1l Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 319,52 - Juros: R$ 0,95 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 248132/2013 Sacado: ESIDFADOSGOMES ITIJA Endereço: RVENANCIO DASILVAPOR

TO, 219 - NOVABRASILlA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-230 Cedente: CENTRlUMINFORMATICA
LIDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 2149 Cf - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 134,00
- Data para pagamento: 07/06/2013-Valor total a pagarR$210,32 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 134,00 - Juros: R$ 0,53 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$15,94

Apontamento: 248299/2013 Sacado: JULIANO SERV ADMINlSfR LIDA ME Endereço: R FELICIANO
BORTOLINlI160 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89260-180 Cedente: RADIO BRASIL NOVO J1'[jA EPP
Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 5372 3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 750,00 - Data para paga
mento: 07/06/2013- Valor total a pagarR$838,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 750,00 - Juros:
R$ 5,75 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 248044/2013 Sacado: LAERCIO GOMES Endereço: RUAANATEREZA DA·SILVA COLACO
94 - ESTRADANOVA - jaraguã do Sul-se - CEP: 89254-352 Cedente: JUNKES & BOmIA LIDA Sacador.

Espécie:DMI - N'TItulo: 3000673800 - Motivo: faltadepagamentoValor. R$I60,oo - Dataparapagamento:
07/06/2013-Valor total a pagarR$238,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 160,00 - Juros: R$ 0,58
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 24m3/2013 Sacado: LCKEQUlPAMENIDS INDUSI'RlAIS LIDA ME Endereço: R BER
NARDO DORNBUSCH 61l - jaraguã do .sul-SC - CEP: 89256-100 Cedente:TElASEGGERT INDUSTRIAE
COMERClALITIJA-EPP Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 21602-1- Motivo: falta de pagamentoValor.
R$I44,OO - Data para pagamento: 07/06/2013-Valortotal a pagarR$220,12 Descrição dos valores: Valor
do título: R$144,00 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 247906/2013 Sacado: LEOMAR LEfI1IO):DT Endereço: RUA EWALDO SCHWARZ 581 -

AMIZADE - Jaraguã do SuI-SC - CEP: Cedente: MARCOSESll\NlSLAU CIZESKI Sacador. - Espécie: CH -

N'Titulo: 900065 8 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 910,00 - Dataparapagamento: 07/06/2013-Valor
total a pagarR$I.079,93 Descrição dos valores: Valor do título:R$ 910,00 - Juros: R$ 87,36 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10. Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 247907/2013 Sacado: LEOMAR LEITlIOLDT Endereço: RUA EWALDO SCHWARZ 581 -

AMIZADE - Iaraguã do SuI-SC - CEP: Cedente: MARCOS ESIANlSLAU CIZESKI Sacador. - Espécie: CH
- N'TItulo: 900048 8 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.090,00 - Data para pagamento: 07/06/2013-
Valor total a pagar R$l.l73,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.090,00 - Juros: R$1,09 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 246359/2013 Sacado: LUCIMARA VICENTE - ME Endereço: AV. MAL DEODORO DA
FONSECA, ]]88 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: REIIFlCAMarORESTIII
VES LIDA Sacador. - Espécie:DMI - N'TItulo: 3816 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$1.050,00 - Data

para pagamento: 07/06/2013-Valor total a pagar R$1.l25,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.050,00 - Juros: R$ 4,55 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$1O,79

Apontamento: 248309/2013 Sacado: MARCOS CAMARGO Endereço: AY.MARECHAL EPElXaro,79 -

CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-000 Cedente: ABF - AUTO MECANlCA ITIJA ME Sacador.
- Espécie: DMI - N' TItulo: 9013/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 172,59 - Data para pagaroento:
07/06/2013-Valor total a pagarR$243,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 172,59 - Juros: R$ 0,74
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 248013/2013 Sacado: MAmA C1AUDETE CHAVES DA SILVA E ClA Endereço: RUA
OSCAR FERREIRA MENDES 192 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-560 Cedente: FIlANCISCO PEREIRA
PACHECO EPP Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 2872001 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
350,30 - Data para pagamento: 07/06/2013- Valor total a pagar R$450,57 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 350,30 - Juros: R$ 0,70 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 39,72

Apontamento: 248206/2013 Sacado: MERCADINHOGIORDANlUDAME Endereço: RUAJOAO PANlN
CHECK 407 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Cedente: NTKSOLUTIONS LIDA Sacador: - Es

pécie: DMI - N'Titulo: 916-PRar - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 686,40 - Data para pagamento:
07/06/2013- Valor total a pagarR$763,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 686,40 - Juros:H$I,14
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

.

Apontamento: 247745/2013 Sacado: MERCADINHO PEPOS ME Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN
1434 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-300 Cedente: PARATI SA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo:
1890091 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 507,13 - Data para pagamento: 07/06/2013-Valor total a
pagarR$590,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 507,13 - Juros: R$1,18 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 248]]1/2013 Sacado: NILSON PASSAURA Endereço: RUA JOSEMAESTRI 30 SERVIDAO -

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-680 Cedente: AYMORE CREDITO FINANClAMENID E IN\IESTIMENTO
SA Sacador. - Espécie:Cf - N'TItulo: 20017138242 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.324,83 - Data

para pagamento: 07/06/2013- Valor total apagar R$10.587,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$
9.324,83 - Juros: R$ 1.178,03 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 24,41

Apontamento: 246379/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENIDS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL S A
Sacador.GET-GWBALENERGYANDTEI..LID Espécie: DMI - N'Título: G79955/2 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$ 4.940,20 - Data para pagamento: 07/06/2013-Valor total apagarR$5.056,48 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 4.940,20 - Juros: R$ 36,22 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 248380/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENIDS ME Endereço: RUA FIlANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA
Sacador.GET-GWBALENERGYANDTEI..LID Espécie:DMI - N'TItulo: G80040/1- Motivo: falta de paga
mentoValor.R$ 5.529,10 - Data para pagaroento: 07/06/2013-Valor total apagarR$5.849,70 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 5.529,10 - Juros: R$ 40,54 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 248381/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUIPAMENIDS ME Endereço: RUA FIlANCISCO

PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA
Sacador.GET-GWBALENERGYANDTEI.. LID Espécie:DMI-N'TItulo:G8004111-Motivo:faltadepaga
mentoValor. R$ 5.778,55 - Data parapagamento: 07/06/2013-Valortotal apagarR$5.900,98 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 5.778,55 - Juros: R$ 42,37 Emolumentos: 11$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,]0
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 248382/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENIDS ME Endereço: RUA FIlANCIseO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL S A
Sacador.GET-GWBALENERGYANDTEI..LID Espécie:DMI-N'TItulo:G80013/2-Motivo: falta de paga
mentoValor. R$ 5.977,84 - Dataparapagaroento: 07/06/2013-Valor total a pagarR$6.097,75 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 5.977,84 - Juros: R$ 39,85 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 246385/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENIDS ME Endereço: RUA FIlANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Iaraguã do Sul-se - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL S. A
Sacador.GET-GWBAL ENERGYANDTEI.. LID Espécie:DMI - N'TItulo: G80014/2 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$ 6.602,29 - Datapara pagamento: 07/06/2013-Valor total a pagarR$6.726,36 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 6.602,29 - Juros: R$ 44,01 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 248389/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENIDS ME Endereço: RUA FIlANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL S. A
Sacador. GET-GWBALENERGYANDTEI.. LID Espécie:DMI - N'TItulo: G79964/2 - Motivo: falta depaga
mentoValor: R$ 8.327,78 - Dataparapagamento: 07/06/2013-Valor total a pagarR$6.468,91 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 8.327,78 - Juros: R$ 61,07 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 248390/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENIDS ME Endereço: RUA FIlANCISCO
.

PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA
Sacador. GET-GWBALENERGYANDTEI..LID Espécie:DMI - N'Titulo: Ga0201l1-Motivo: falta de paga
mentoValor.R$ 9.292,61 - Data para pagamento: 07/06/2013-Valortotal a pagarR$9.440,81 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 9.292,61- Juros: R$ 68,14 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 24639112013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FIlANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA
Sacador.GET-GWBALENERGYANDTEI..IlD Espécie:DMI - N'TItulo: G79993/2 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$ 9.336,40 - Data para pagamento: 07/0612013-Valortotal a pagarR$9.478,70 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 9.336,40 - Juros: R$ 62,24 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$24,50 - Diligência:R$ 20,21

Apontamento: 248393/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENIDS ME Endereço: RUA FIlANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL S. A
Sacador.GET-GWBALENERGYANDTEI.. ITIJ Espécie:DMI - N'Titulo: G79885/4 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$10.600,73 - Data para pagamento: 97/06/2013-Valor total a pagar R$IO.751,46 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$1O.600,73 - Juros: R$ 70,67 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

- Apontamento: 248394/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENIDS ME Endereço: RUA FIlANCISCO
PIERMANN 170 - VIlA LENZI - jaraguã do Sul-se - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA
Sacador:GEf-GWBALENERGYANDTEI.. ITIJ Espécie:DMI - N'Título: G79992/2- Motivo: falta de paga
mentoValor: R$12.870,44 - Data para pagamento: 07/06/2013-Valor total a pagarR$13.036,30 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 12.870,44 - Juros: R$ 85,80 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 247883/2013 Sacado: REIIFlCA DE MaroRES RECABOR ITIJAME Endereço: RUA PA
DREMlRANDlNHA 56 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-540 Cedente: AUTO PECAS MEmDIONALUDA
Sacador: - Espécie:DMI - N'Tírulo: 0004634801- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 61,40 - Data para:
pagamento: 07/06/2013-Valortotal apagarR$14O,70 Descrição dosvalores: Valordo título: R$61,40 - Ju
ros: R$ 0,12 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23)0 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

- Apontamento: 248204/2013 Sacado: JUCHIER SCHNAPS COMERCIO DE BEBIDAS L Endereço: RUA
REINOLDO HAU 545 SAL 03 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-600 Cedente: LATINEX IMPOR[ E EXP L
Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 1-0091241 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 781,22 - Data para
pagamento: 07/06/2013-Valor total a pagarR$854,46 Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 781,22 - Ju
ros: R$ 2,60 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 247853/2013 Sacado: RONALDO DE JESUS MUNIZME Endereço: RUARODOLFOWIS
CHRALNEm, N. 105 - VIlA LALAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-255 Cedente: MarORFOR[
COMERCIOAA P L EPP Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 022154-10/- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 642,57 - Data para pagamento: 07/06/2013-Valor total a pagar R$724,97 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 842,57 - Juros: R$ 4,92 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 248049/2013 Sacado: SALETECAMERA Endereço: RUA 1352CASA207 - Jaraguádo Sul-SC
- CEP: 89266-290 Cedente:MARMORARlALAWlN LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 29001- Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$132,00 - Data para pagamento: 07/06/2013-Valor total a pagarR$231,96
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 132,00 - Juros: R$ 0,39 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 39,72

Apontamento: 248009/2013 Sacado: SAMARA GERVIN ME Endereço: RUA: ROBERTO ZIEMANN,'521-
JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89255-300 Cedente:ROOOILDISIRIBCOMBusrLIDA Sacador. - Espécie:
DMl- N'TItulo: 26/36 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 8.713,26 - Data para pagaroento: 07/06/2013-
Valor total a pagar R$6.815,18 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 8.713,26 - Juros: R$ 26,13 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 247938/2013 Sacado:WAll'ER LEOPOLDO RADUNIZ Endereço: RUA CATARINA MA
RANGONI 46QCOl- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Cedente: fNSTITUTO DE ENSfNO E ASSIS
TENClA SOCIAL HOSPITA Sacador: - Espécie:DMI - N' TItulo: 3286 - Motivo: falta de pagaroentoValor.
R$ 1.958,67 - Data para pagamento: 07/06/2013- Valor total a pagar R$2.029,45 Descrição dos valores:
Valor do título: R$I.958,67 - Juros:R$ 5,22 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
04/06/2013. '

Jaraguá do Sul (SC), 04 de junho de 2013.

Manoel GustavoGriesbacb TabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 43
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Ladrões batem táxi
e depoi
CERCO Quatro

suspeitos, com
idades entre 19

e 25 anos, tinham

registro criminal

Débora Remar

Um taxista, de 39 anos,
foi assaltado na noite

de sábado, quando traba
lhava em Jaraguá do Sul.
Ele foi chamado para fazer
uma corrida na Rua Marce
lo Barbi, na Vila Lenzi, por
volta das 20h30, mas quan
do chegou ao local foi rendi
do por quatro homens.

Depois de ser amarrada,
a vítima foi trancada dentro
do 'porta-malas do próprio
veículo, um Prisma, e os

bandidos assumiram a di

reção do carro. O motorista

COMO ACONTECEU:

"..,

s sao presos
"perdeu o controle do veícu

lo e bateu contra o muro de
uma loja, na Rua Bernardo

Dornbusch, na Vila Lalau.
Os ladrões fugiram a pé.

A Polícia Militar foi
chamada para atender o

acidente de trânsito e só

depois percebeu que a víti
ma estava presa no porta
malas. O taxista informou
as características dos as

saltantes aos policiais, que
iniciaram as buscas na re

gião. Segundo a vítima, o

objetivo dos bandidos era

o veículo, mas eles também
teriam roubado seu celular.

Três 'suspeitos, de 18,
19 e 20 anos, foram detidos
na ilha da Figueira, e uma

garrucha calibre 38 foi apre
endido. Eles estavam com

o celular da vítima. Segun
do informações da PM, os

acusados já tem passagens

criminais. "Há indício deles

(ladrões) terem sido os res

ponsáveis pelo assalto a um

posto de gasolina (ocorrido
há uma semana), principal
mente por causa das carac

terísticas da arma, que foi
modificada artesanalmen-

te", disse o chefe de comu

.
nicação do 140 BPM, capitão
AiresVolnei Pilonetto.

O quarto envolvido, de
25 anos, foi detido às 2h20,
já na madrugada de domin
go, próximo a uma dance
teria no Bairro Água Verde.
Ele teria acionado outro táxi

para fugir. O suspeito negou
participação no crime, mas
foi reconhecido pela vítima.
No celular dele, entre as li

gações efetuadas, estava a

de chamada do taxista, pou
cos minutos antes do assal
to. Os quatro foram levados
ao Presídio Regional.

Há indício deles

(ladrões) terem sido

os responsáveis pelo
assalto a um posto.

A,lres VoEner Pilonetto,
capitão da. PU

[LUSTRAÇÃO FERNANDO BASTOS

1. Taxista é chamado para uma corrida, no Bairro Vila
Lenzi. Os quatro passageiros anunciam o assalto

3. O ladrão

que dirigia o

carro perde
o controle
do veículo
e bate num

muro, na

Vila Lalau.
Os quatro
fogem a pé.

4. Em rondas, a PM consegue prender três suspeitos.
O quarto envolvido pega outro táxi, mas depois
acaba detido no Água'Verde

Susto

Criança é atropelada por trem em Jaraguá do Sul
Um menino de 10 anos tentou

atravessar o trilho, mas acabou sendo

atropelado por um trem, por volta das
17h de ontem, próximo a Escola Julius

Karsten, na Rua Afonso Nicoluzzi, no
Rau. Ele teve ferimentos leves na ca-

beça e nas pernas e foi encaminhado

pelos Bombeiros Voluntários para o

Hospital Jaraguá. "Os meninos não

queriam esperar o trem e resolveram
atravessar. O primeiro conseguiu, mas
para o outro não deu tempo. O trem

pegou de raspão e jogou ele para trás",
contou a estudante Natália Franco de

Oliveira, de 15 anos, que presenciou
o acidente. "É perigoso, mas acontece
bastante de as crianças brincarem nos

trilhos por aqui", .observou.

Comércio

Mulher é detida por furto
Uma mulher de 46

anos foi detida por fur
tar produtos de uma loja,
no Centro de Jaraguá do

Sul, no início da tarde de
ontem. Ela saiu do esta

belecimento com roupas
no valor de R$ 66 e foi

acompanhada por segu
ranças do estabelecimen
to. Quando a Polícia Mi
litar chegou ao local, por
volta das 13h, a suspeita

começou a passar mal,
alegando ser diabética.
Os Bombeiros prestaram
atendimento e a mulher
confessou o furto, dizen
do estar arrependida. Ela
não tinha passagens e a

polícia suspeita que ela
te-nha um' distúrbio psi
cológico chamado clepto
mania, tendo impulsos de
roubar objetos, por vezes
desnecessários,

WPA Participações e Serviços S.A.
Companhia Fechada

CNPJ sobn" 83,489.963/0001-28 - NIRE 42 3 000 23701
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 2.633 - Fundos - CEP 89256-900

Bairro Vila Lalau - Jaraquá do Sul - santa Catarina
,

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
DATA HORA LOCAL: 30.04.2013; 1 O:OOh; Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 2.633, Fundos, bairro
Vila Lalau, CEP 89256·900, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. PRESENTES: 100% dos acionistas com
direito a voto. MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Sidnei Ramthun. PUBLICAÇÕES:
Dispensada a publicação do Edital de Convocação, face a presença de lodos os Acionistas (§ 4� do

artigo 124 da Lei n' 6,404/76). RELATORIO DA ADMINISTRACAO E DEMONSTRAÇOES
FINANCEIRAS: contendo o Relatório dos Auditores Independentes e pulicado no "Diário Oficial do
Estado de Santa Catarina" no dia 10 de maio de 2013; e no jornal "O Correio 'do Povo" d� Jaraguá do
Sul, Santa Catarina, nos dias 11/12 de maio de 2013. LAVRATURA E PUBLlCAÇAO DA ATA:
Aprovada por unanimidade, a lavratura da presente ata em forma de sumário, bem como sua

publicação com omissão das assinaturas dos Acionistas, na forma dos §§ l' e 2' do artigo 130 da Lei
6,404/76, ORDEM DO DIA: Foi lido pelo Secretário o Edital de Convocação, que contém: 1. Exame,
discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais
documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. 2. Destinação do
Lucro Líquido do Exercício. 3. Aumentar o capital social de R$2.000.000.000,00 para
R$2.350.000,000,00 com aproveitamento da Reserva Legal, Reserva para Orçamento de Capital e
Subscrição Particular de Capital, alterando consequentemente o artigo 5' do Estatuto Social.
4. Alteração do artigo 3', letra "a"; e artigo 21, letra "b"; e a consequente consolidação do Estatuto
Social. 5. Aprovar os honorários anuais dos Administradores para o ano de.2D13. 6. Outros assuntos
de interesse social. DELlBERAÇOES: Por unanimidade, decidiram os senhores Acionistas:
1. Aprovar, com abstenção 80S acionistas legalmente impedidos, o Relatório da Administração,
Demonstrações Financeiras, contas e atos praticados pelos Administradores no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2012, e aprovar o Relatório dos Auditores lndependentes.
2. Aprovar a destinação do Lucro Líquido do Exercício findo em 31.12.2012, no valor de
R$ 414,493.183,39 conforme segue: a) R$20.724,659,17 para Reserva Legal; b) R$ 40.990.588,23
(R$ 34.842.000,00 Líquido) para pagamento de juros sobre capital próprio, conforme deliberação do
Conselho de Administração em reunião realizada no dia 20/08/2012, Ata do Conselho. de,
Administração n' 67; c) R$ 118.633.575,00 (R$100.838.538,75 Líquido) para pagamento de juros
sobre capital próprio conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada no

dia 18/12/2012, Ata do Conselho de Administração n' 72; d) R$ 90.003.763,04 para movimentação
do custo atribuído nas avaliações de investimentos e nas transações de capital das controladas;
e) R$144.140.597,95 para Reserva de Orçamento de Capital para atender plano de investimento el
ou distribuição de dividendos. 3. Aumentar o capital social de R$ 2.000.000.000,00 para
R$2.294.161,461,25 sem aumento do número de ações, mediante aproveitamento de:
a) R$ 20.724.659,17 de Reserva Legal; e b) R$273,436.802,08 de Reserva para Orçamento de
Capital. 4. Em função do disposto no item anterior, alterar a redação do "caput" do artigo 5' do
Estatuto Social, o qual passa a viger com a seguinte redação, permanecendo inalterados os seus

parágrafos: "Artigo 5' - O capital social é de R$ 2.294.161.461,25 (dois bilhões, duzentos e noventa
e quatro milhões, cento e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco
centavos) representado por 95.277.636 (noventa e cinco milhões, duzentos e setenta e.sete mil,
seiscentos e trinta e seis) ações ordinárias nominativas, não endossáveis, sem valor nominal,
divididas em 3 c/asses, denominadas de ';4", "B" e "C" a saber: Classe ';4", composta de 31.759.212
ações; C/asse "B': composta de 31.759.212 ações; e C/asse "C': composta de 31.759.212 ações."
5. Autorizar o aumento do capital social de R$2.294.161,461 ,25 para R$ 2.350.000.000,00 mediante
subscrição particular de 1.760.127 ações ordinárias, aa valor patrimonial em 31.12.2012, de
R$ 31,72415 por ação, cuja integralização, no valor de R$55.838.538,75 será efetuada no ato da
subscrição. 6. Suspensa a Assembléia Geral pelo tempo necessário para que se procedessem as

subscrições e verificada, em seguida, a subscrição integral de 1.760.127 ações ordinárias, ficou
aprovado o aumento do capital social de R$ 2.294.161,461 ,25 para R$ 2.350.000.000,00 dividido em

97.037.763 ações ordinárias, conforme Boletins de Subscrições arquivados na sede da Companhia.
7. As subscrições previstas. no item anterior foram integralizadas neste ato, em moeda corrente
nacional, no valor total de R$55.838.538,75. 8. Em função das subsérições acima, as ações ordinárias
representativas do capital social da Companhia, ficam assim distribuídas: Classe "A", composta de
32.345.921 ações; Classe "B", composta de 32.345.921 ações; e Classe "C", composta de 32.345.921
ações. 9. Todas as ações representativas do capital social da Companhia, gravadas com usufruto ou

não, estão submetidas ao Acordo de Acionistas, firmado em 01.01.2011, arquivado na sede da
Companhia. 1 O.Tendo em vista o disposto nos itens anteriores, foi aprovada a.alteração do "caput" do
artigo 5' do Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação, permanecendo inalterados
os seus parágrafos: "Artigo 5'· O Capital Sacia/ é de R$ 2.350. ÓOO.OOO, 00 (dois bilhões, trezentos e

cinquenta milhões de reais), dividido em 97.037.763 (noventa e. sete milhões, trinta e sete mil"�
setecentos e sessenta e três) ações ordinárias nominativas, não endossáveis, sem valor nominal,
divididas em 3 c/asses, denominadas de ';4", "B" e "C" a saber:. C/asse ';4", composta de 32.345.921
ações;. C/asse "B", composta de 32.345.921 ações; e. C/asse "C", composta de 32.345.921 ações."
11. Aprovada a alteração do objeto social da companhia, artigo 3', letra "a", onde reduz de "51%
(cinquenta e um por cento) das ações com direito a voto" para "50% (cinquenta por cento) das ações
com direito a voto, mais uma ação com direito a voto", passando o artigo 3', letra "a" vigorar com a

seguinte redação permanecendo inalteradas as demais letras deste artigo: "Artigo 3' - A Companhia
tem por objetivo: a) participilf do capital social da empresa Weg S.A. inscrita no CNPJ sob n' 84 429
695/0001·11, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, para, alravés dessa participação, assegurar o controle acionário e o pode, de
eleger a maioria dos Administradores dessa Companhia, detendo sempre 50% (cinquenta por cento)
das ações com direito a voto, mais uma ação com direito a voto; b....... ; c) ...... ; d) ....
12. Aprovada a alteração da letra "b", do artigo 21, onde substitui 'a expressão 51% (cinquenta e um

por cento) das ações com direito voto, para 50%(cinquenta por cento) das ações com direito a voto,
mais uma ação com direito a voto, passando a letra "b" do artigo 21 a vigorar com a seguinte redação,
permanecendo inalteradas as demais letras: ';4rtigo 21 . Dependerão do voto favorável de 75%
(setenta e cinco por cento) das ações com direito a voto da Companhia, as seguintes deliberações da
Assembléia Gera/: a) ...... ; b) alienação de ações com direito a voto, que acarrete participação da
Companhia no capital da Weg S.A., inferior a 50% (cinquenta por cento) das ações com direito a voto,
mais uma ação com direito a voto." 13. Aprovar a remuneração global anual dos Administradores da
Com�anhia no valor anual de até R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), cabendo ao

Conselho de Administração fixar o valor individual para cada Administrador. 14. Aprovar que as

publicações dos atos legais da Companhia sejam feitas no jornal "O Correio do Povo" de Jaraguá do
Sul, SC, e no jornal "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina". 15. Aprovar a Consolidação do
Estatuto Social da Companhia. 16. Deliberaram publicar a presente ata através de certidão, spb forma
de extrato, com omissão das assinaturas dos Acionistas. Nada mais havendo a tratar, após agradecer
a presença de todos, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como
ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que é
por todos assinada. Assinaturas. Acionistas: Eggon João da Silva.Administradora Ltda.. Décio da
Silva, Diretor. Márcia da Silva Petry , Diretora. Dabliuve Administradora Ltda.. Werner Ricardo Voigt
. Diretor. Miriam Voigt Schwartz . Diretora. G. Werninghaus Administradora Ltda. - Lili�n Werninghaus
-Dlretot». Martin Werninghaus· Diretor. Jaraguá do Sul (SC), 30 de abril de 2013. DECIO DA SILVA.
Presidente. SIDNEI RAMTHUN. Secretário. Certificamos que a presente ata está registrada na

JUQ;ESÇ sob n120131356925. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Varzeano classifica
oito à segunda fase
EMOÇÕES DIVERSAS Rodada do último sábado foi marcada por goleadas,
surpresas e lamentações. Equipes tradicionais abacaram ficando pelo caminho

Na tarde de sábado.dia
10, oito jogos defini

ram as equipes classifica
das à segunda fase do 310
Campeonato Varzeano de

Jaraguá do Sul pelas Cha
ves E, ;F, G e H. O even

to promovido pela FME

apresenta uma média de

3,23 gols por partida, com
181 tentos anotados em 56
jogos. Em disputa, o Tro
féu Raul Valdir Rodrigues.

Na Chave E, as vagas
ficaram com DRM Comer

cial/Fibras & Fios e Super-

mercado Brandenburg/
Dutra Água. As equipes se

enfrentaram no campo do
Santo Antônio, com vitó

ria do DRM por 2 a o. Com

este resultado, de nada
adiantou a goleada do Ti

gre/Tifa Martins sobre o

SN Futebol Clube/Júri
ti no Guarany, por 4 a o.

Ambos foram eliminados.
Pela Chave F, se clas

sificaram Tecnopan/ABF/
Belmec e Transportadora
Niemar/Calhas Jaraguá.
As equipes empataram

por 1 a 1 na partida realiza
da no Guilherme Tribess.
O resultado eliminou o

Barrabaxo Vidros e Divi

sórias/Farmácia Magna,
mesmo com á goleada de
8 a o sobre o AZ Futebol

Clube, na Arsepum.
Na Chave G, avança

ram Atlético Estrada Nova

(AINEC) e Vila Lalau. O
Atlético garantiu o primei
ro lugar ao vencer oVitória
por 3 a o, na Arsepum. No
outro jogo, a Vila Lalau
teve um embate complica- .

do contra o Global Pisos/
Cifra Financeira/Sucata
Mader, no Guarany, triun
fando por 3 a 2.

Já pela Chave H, SC
Santo Antônio/Mf Cons
trutora e Clube São Luís

(CSL) avançaram. Classi
ficado por antecipação, o

Santo Antônio foi surpre
endido em casa pelo São

Luís, por 2 a 1. Com este

resultado, o Rio Molha EC

ficou pelo caminho, mes

mo com a vitória por 3 a o

sobre a BeckerAmbientes.

HENRlQUE PORTO/AVANTE!

Atlético (branco), da Estrada Nova, assegurou presença na próxima fase ao vencer o Vitória

C ves.A ,CeO

Jogos decisívos serão no próximo sábado, dia 8
Os jogos decisivos das Chaves A,

B, C eD acontecem no próximo sába

do, dia 8. O campo daVila Lalau rece
be Bazar do Rau versus Real (13h30)
e Kiferro versus Ponte Preta (15h15).

-

No João Pessoa acontecem os jogos
Nova Geração versus Borracharia
Senem (13h30) e Néki versus Gua

rany (15h15). O campo do Flamengo
será palco dos jogos Flamengo versus

Corinthians (13h30) e Unidos versus
União (15h15). E no campo do Santo

Antônio acontecem as partidas Vila
Nova versus GT Society (13h30) e

Roma versus Galácticos (15h15).

www.ocponline.com.br

HENRlQUE PORTO/AVANTE!

I
J
)
�

1
I

OU Rio Molha venceu, mas ficou de fora

da segunda fase após o triunfo do Clube São Luís

.-,'

ARZEANO
Chave E

Tigre
4° SN/Juriti io ,-8

;
0%

Chave F

i 1 1 j 12 ! 6 j 6 : 44%

I o I 31 1! 13 i -121 0%

Chave G
I

,!

Chave H

3° Rio Molha EC* 3 ! 3 j 2 ; O li 4 1 ! 3 33%

4° Becker Ambientes j 1
,

3 O ! 1 ! 2 5 11 l -6 ;
11%i i

,

.punido em3 pontos pceeeeeíerum atieta em condição Irregular

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Jogos realizados:
• SN Futebol Clube/Juriti Ox4 Tigre/Tifa Martins
• Global Pisos/Cifra Financeira/Sucata Mader 2x3 Vila Lalau*
• Barrabaxo Vidros e Divisórias/Farmácia Magna 8xO P;z Futebol Clube
• A�ético Estrada Nova (AINEC)* 3xO Vitória
• SC Santo Antônio/MC Ccnstnutora* 1x2 Clube Sáo Luís (CSL)*
• Supermercado Brandenburg/Dutra Água* Ox2 DRM Ccmercial/Fibra & Fios*

.' BeckerAmbientes Ox3 Rio Molha EC
• Tecnopan/ABF/Belmec* 1x1 Transportadora Niemar/CalhasJaraguá*
*classiflcados à segunda fase

I
,

)

Próximos jogos (8/6):
Campo do Flamengo
• 13h30 - Flamengo x Ccrinthians/Karlache/Choperia Brasil- Chave C
• 15h15 - Unidos FC/JP Pizza Quadrada x Clube Atlético União (CAU)· Chave B

Campo da Vila talau
• 13h30 - Bazar do Rau/Santer Empreendimentos Imobiliários X Real Esporte Clube- Chave D
• 15h15· Kiferro EC X Ponte Preta/Barra- Chave A
Campo do Santo Antônio
• 13h30· Vila Nova X GT Society- Chave C
• 15h15· Roma Esporte Clube X Galácticos EC B

Campo do João Pessoa
• 13h30· Nova Geraçào/CSM/Elian/Mime X Borracharia Senem . Chave D
• 15h15·Guarany X Néki- ChaveA

,I
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DANIEL DOS SANTOS/ESPORTE ALTO VALE

COM VITÓRIA Na partida de estreia no Campeonato Catarinense, CSM levou a melhor sobre Rio do Sul (4 a 2)

CSM volta à quadra
pelo Catarinense
DISPUTA Depois de vencer Rio do Sul no último sábado,
por 4 a 2, equipe [araquaense joga hoje à noite, em Blumenau

Agência Avante!

A pós estrear no Campe
.l"\onato Catarinense com
vitóriadiante de Rio do Sul

por 4 a 2, a CSM (Pré-Fa-
_ bricarjMannesjFME) re

toma as quadras hoje, em
busca de mais um triunfo.
Desta vez, o adversário será
a AD Hering, às 20h15, em

. Blumenau. O oponente já é
conhecido. Num amistoso
realizado em fevereiro, a

CSM perdeu por 3 a 1 para
os blumenauense. O pivô
Keko - depois contratado

"

pela CSM - foi o destaque
jogo, marcando dois gols.

O tempo passou e, na

análise do técnico Sergio
Lacerda, o grupo jaragua
ense criou o entrosamento

necessário para consolidar
bons resultados. "O impor
tante para nós era superar
Rio do Sul e buscar vitórias
neste início de competição.
Os jogadores estão assimi
lando as nossas solicitações
e mesmo com os desfal

ques, os suplentes estão
dando conta do recado",
destacou.

Para encarar a Hering,
Lacerda terá os retornos do

goleiro Djony, do fixo Jonas
.
e do pivô Hugo. Por outro
lado, terá os desfalques dos
alas Nenê e Renatinho, que
serão poupados por opção
da comissão técnica. "São

jogadores que estão dando
um equilíbrio à equipe na

Liga Futsal e estão atuando
com muita freqüência. Por
isso necessitam de descan
so", comentou.

Seguindo amesma linha
de raciocínio, o preparador
físico Mauro Sandri frisa a

importância de administrar
esta questão. "Nós temos

que dosar os treinos físicos,
pois o desgaste que vem

com os jogos e viagens é
muito grande para os atle
tas", acrescentou.

Após o término do jogo
.
em Blumenau, a CSM não
terá tempo para descanso,
com dois confrontos fora
de casa pela Liga Futsal.
Na sexta-feira (7), os co

mandados de Sergio La-
'cerda atuam em Maringá,
às 20h15, no Ginásio Chi
co Neto. Na segunda-feira
(10), a CSM enfrenta o São

Bernardo, às 20h, no ABC

Paulista, também pelo cer

tame nacional.

Atletismo

Duasmedalhas de ouro nos JogosAbertosBrasileiros
"

O atletismo de Jaraguá
do Sul se dividiu em duas
frentes no fim de semana.

Em Criciúma, nos Jogos
Abertos Brasileiro (JABs),
Miriely Santos conquistou
amedalha de ouro na prova
dos 100metros com barrei-

ras e a prata no salto com

vara. Ana Paula Romero
foi ouro no revezamento

4X400 metros. Também foi

prata nos 100 e 400 metros
com barreiras.

Em São Paulo, durante
o Campeonato Paulista de

Menores, Eduardo Peters

obteve uma significativa
marca no lançamento do
martelo. Com 47,63 me

tros, passa a figurar entre
os dez melhores atletas
do ranking brasileiro. Ao
lado de Oziel Freitas ie

Juventus

Uma vitória e uma derrota
As equipes de base do

Juventus voltaram a cam

po no sábado (1°), em par
tidas válidas pela segunda
rodada do Campeonato
Catarinense, O adversá
rio dos Molequinhos foi
o Camboriú, no Estádio

Roberto Santos Garcia. Os

juvenis conquistaram sua

primeira vitória na compe
tição, por 2 a o, com gols
de Matheuzão e Marcos

I,'

Paulo. Já os juniores co-

nheceram a sua primeira
derrota, por 1 a o.

Basquete
Invencibilidade aumenta

O basquete SUb-15 fe
minino de Jaraguá-do Sul
aumentou para seis jogos
a sua invencibilidade no

Campeonato Catarinen
se. Jogando na sexta-feira

(31), no Ginásio do Beira

Rio, as comandadas de

Julio Patricia superaram
Navegantes por 60 a 35.
Com o resultado, seguem
na liderança do Estadual,
competição pela qual vol
tam à quadra no dia 7, fora.
de casa, contra o Criciúma

Basquete Clube,

Voleibol

Último diapara inscrições
A Fundação Munici-"

pal de Esportes e Turismo .

prorrogouaté hoje o prazo
de inscrições para o Cam

peonato Aberto de Volei
bol. A competição segue
mantida nos dias 14, 15 e

16 de junho. As fichas po-

dem ser baixadas no site
da autarquia (www.fme
jaraguadosul.com.br), na

, aba 'Eventos'. O congresso
técnico acontece amanhã.

Informações com Marqui
nhos Ranucci, no 3370-
9797·

Troféu BrasilMaster

'Irês ouros para Ivanildo
O velocista Ivanildo

de Souza Pinto retornou

de sua participação no

12° Troféu Brasil Mas

ter com três medalhas de
ouro. Venceu as provas de
100 metros com barreiras

(18.49), lançamento de

dardo (35,27ll) e salto tri
plo (1O,32m), na competi
ção realizada no fim de se

mana, em São Paulo (SP).
"Errei a passada na nona

, barreira, o que prejudicou
meu tempo na prova dos
100 metros", lamentou;

DNULGAÇÃO

Bruna Riga, Peters aguar
da a formação do ranking
nacional para a disputa
do Campeonato Brasileiro
de Menores (até 17 anos),
que acontece nos dias 22

e 23 de junho, em Porto EXEMPLO Perto de completar 60 anos, Ivanildo segue
Mégpéi{RSi).iiiIHrljl,;UIIJfll esbanjando força de vontade nas pistas de atletlsmo
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Catarinenses
brilham na 'B'
SURPRESA Após três rodadas, o futebol barriga verde se

destaca na Série B" Figueira lidera, com 100% de aproveitamento

Em seu melhor mo

mento na história, o

futebol catarinense mos

tra um pouco da sua força
para o Brasil. Após três
rodadas disputadas na

Série B, os quatro repre
sentantes do Estado ocu

pam as quatro primeiras
posições e buscam man

ter a boa fase na rodada
de hoje.

No primeiro duelo
entre catarinenses na'

competição, o líder Fi

gueirense enfrenta a vi

ce-líder Chapecoense, às

19h30, no Orlando Scar-

pelli. No mesmo horário,
o Avaí tenta surpreender
o Palmeiras, no Novelli
Júnior. uni pouco mais

tarde, o .Joinville busca
mais uma vitória contra

o América-RN, às 21h50,
na Arena.

Ainda sem vencer, o

Paysandu encara o Para

ná, às 19h30, noManguei
rão. A situação do Papão
da Curuzu é similar a do
São Caetano, que busca
os primeiros três pontos
contra o Atlético-GO, às

21h50, no Anacleto Cam

panella.

Tênis

NadaI nas quartas

No Ceará, o Icasa en

cara o América-MG, às

21h50, no Romeirão. No

interior paulista, o recém
promovido Oeste duela
contra o Ceará, às 19h30,
nos Amaros. Em Minas

Gerais, o Boa Esporte en

frenta o lanterna Asa, às

19h30, no Melão.
No Rio Grande do

Norte, o vice-lanterna
ABC encara o Bragantino,
às 21h50, no Frasquei
rão. Fechando a rodada,
o Guaratinguetá recebe o

Sport, às 21h50, no Dário

Rodrigues Leite.

Barcelona

55mil por Neymar
Provando a sua potência nas qua

dras de saibro, o espanhol Rafael Na
dal segue o caminho rumo ao oitavo

título de Roland Garros. Para garantir
vaga nas quartas de final, Nadal eli
minou com facilidade o japonês Kei

Nishikori, por 3 sets a o. A expectativa
é por um duelo entre o espanhol e o

sérvio Novak Djokovic, número um do

ranking, nas semifinais.

Cerca de 55mil pessoas comparece
ram ao Camp Nou para a apresentação
oficial de Neymar como novo reforço
do Barcelona. Receptivo, o brasileiro
confraternizou com os torcedores e fez
a alegria das crianças. "Estou muito

feliz em defender o Barça e estou emo

cionado com o sonho de jogar neste
time. Quero ajudar e formar dupla ao

lado de Messi", destacou.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO
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20 Náutico 1 3 o 1 2 2 7 -5 11

P - Pontos; J - Jogos; V _ Vitórias; E - Empates; D _ Derrotas; GP - Gols Pró;
Ge,- Gols,Contra; S� - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. , ' , I , I I [ d

3'RODADA

Botafogo 2x1 Cruzeiro
AtIético-PR 2x2 Aamengo
Santos 1xl Grêmio
Vrtória 2xOVasco
Goiás lx1Coritba
Corinthians 1xO Ponte Preta
Fluminense 3xO Criciúma
Intemacional1x2 Bahia
Náutico 2x2 Portuguesa
AtIétioo-MG OXO São Paulo

4"RODADA

5/6
19h30 - São Paulo xGoiás
19h30 - Criciúma x Santos

19h30 - Portuguesa x Internacional
21h - Vasco x Atlétioo-MG
21h � Grêmio x Vitória
21h - Ponte Preta x Atlétioo-PR
22h - Aamengo x Náutico
22h - Bahia x Botafogo
22h - Cruzeiro x Corinthians

6/6
21h • Corftiba x Ruminense

Classificados para a Ubertadores

r Rebalxados'para aSérIe B
•

"1
lanterna do campeonato

I �
I'

LUIZHENRIQUE/FIGUEIRENSE

LÍDER Depois de fracassar no Catarinense, Figueira
inicia bem o Brasileiro e já desponta na tabela

E TRAUMXTOLOGIASC

3370-0366 J 3370-1867

[J,.. [JaJ(!é,111. MIII
Diretor Temiro Besponsével CRM-SC 8535 RQE4471

Handebol

Vitória no Pan
A Seleção Brasileira fe

minina largou com vitórias
no Pan-Americano de han
debol. Na estreia, venceram
os Estados Unidos por 44 a

10. Após, voltaram a golear
ao vencer-a Costa Rica por
59 a 7. Hoje, as oponen
tes serão as mexicanas. As

quatro melhores seleções
garantem vaga no Mundial.

Chelsea

Mourinho chega
UFC -

Sonnen x Shogun
Demitido do RealMadrid, o técnico

português José Mourinho foi anuncia
do como novo comandante do Chelsea.
Nos blues, Mourinho teve trajetória de
sucesso entre 2004 a 2007. Neste pe
ríodo faturou dois títulos da Premier

League. "Nunca escondi a minha pai
xão pelo Chelsea", afirmou. O vínculo
contratual será de quatro temporadas
com QS londrinos.

Lesionado, o brasileiro Rodrigo Mi
notauro foi cortado do UFC 161, no dia

15 de junho, emWinnipeg, Canadá. As
sim, os dirigentes agiram rapidamente e

confirmaram o norte-americano Chael
Sonnen como adversário do também
brasileiro Maurício Shogun, que vem de
derrota para o suecoAlexanderGustaff
sono A luta principal será entre Rashad
Evans e Dan Henderson.

CAMPEONA O BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

"_COI'
TIme P J V E D SG G GCA%

:I C��p�c�en�e (+1) i; ,

3 2 1,0 6 2 4 78

aAvilr(+2) 7 3 2 :1 O 7 5 2 178 I

4 Jolnvllle (+4) i6 3 2 O 1 6 2 4167
6 Palmeiras (4) 6 3 2 O 1 4 1 3 '67
6�ste(+7) iS 3 1 .2 O 3 2 1 56

7 Cearâ is 3 1 .2 O 2 1 1 56

8 Paraná Clube (4) '4 3 1 i1 1 2 '1 1 ,44,

91caaa (-3) '4 :3 111 1'6 6 O !44'
10 Atlétlco-GO (-1) '4 3 1 f1 112 ! 2 O 1441
Uliloa(+1) :4 3 1 !1 112 : 4 I I

·2,44'

12 Sport (-1) 3 3 1 'o 214 5 ·1 lsa I

13AmêrICll·MG (+6) '3 3 1.0 2 3 5 ·2 [sal
14li1raWlntlno (+6) 3 3 1 O 2. 2 4 ·2 sa

,

15 Gual'1itlnl1uetll (·5) 3 3 1 O 2 2 4 ·2 aa

16Amérlca·RN (-1) 12 3 O :2 1 415 .1122 .

nQ �19M1C 1 11

,20ASA(-3) 1 3 o 1 2 1 6 -5 11

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC _ Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

3'RODADA

Joinville 2x0 PSA
lcasa 3x4 Avaí

Pa)'sandu-PA lá América-RN
Oeste lxO Paraná Clube

Figueirense 3x2 Sport
ABC lx1 Ceará
PalmeirasOx1América-MG

Bragantino 2xO Guaratinguetá
Boa Esporte Clube OXO Atlétioo-GO

São Caetano 0x1 Chapecoense

4'RODADA

4/9
19h30 - Oeste x Ceará
19h30 - Boa x PSA
19h30 - Figueirense x Chapecoense
19h30 - Palmeiras x Avaí
19h30 - Pa)Sandu-PA x Paraná Clube
21h50 - Join"lIe xAmérica-RN
21h50 -Icasa x América-MG
21h50 - ABC x Bragantino
21h50 - São Caetano x AtIétioo-GO
21h50 - Guaratinguetá xSport

I
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Lanterna do campeonato
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o Processo

A Gráfica
o processo de produção utiliza a Flexografia, que possibilita a Imprêssão
em vários substratos como, papel, plásUco e tecido, aliando baixo custo com

agH1dade no processo tanto gráfico como de aplicação 'automática, rotuladeiras,
impressão térmíea, etiquetas para balanças e outros.

,-

mu tlPrint
ETIQUETAS

EXCELÊNCIA EM RÓTULOS E ETIQUETAS

�:
"

A taCllología digital nas matrizes de impressão, proporciona uma alta definição em

imagens impressas, atendendo a necessidade de cada .trabalho seja ele màls
simples ou complexos com íotos e efeitos, '�
Rótulos Adesivos
Toda Unha de adesivos aplícáveis manualmente ou.com rotuladelras, �ite�als
Ilfomocíonaís, conlrole de qualidade, remarcação, balanças, rótulos, eóàígo de barras,

para Frigoríficos
Impressos com tinta atóxica e com materiais autorizados por órgãos fiscalizadores,
Elíquetas que não absorvem umidade 6U gordura. Etiquetas em adesivos ou papel
sintéticos para embalagens à vácuo.

AMultiprín! Etiquetas, que alUa em Jaraguã do Sul de�e 1993, mais do.que fornecer ao mercado soluções em
rótulos adesivos, oferece qualidadeacimadeklooaossoosdkmteseoolaOOiadores,

Atuante 00 segmento de alimentos, veslllárío, índúsllíae comércioem gemI, aMullíprint� tem porobjetivo
proporcíonaraosseusdientesosmelhoresprooutosdomercaoo.

.

Além. dísso, a empresa trabalha com lota!�ênda; oom fomadas de�voltadas a modernidade,
tecoologiaequalí1icaçãode$e1JSeo�.Assfm.comap'�de�rápido&ec:ombaíxocusW.com
a oliJização da "Ilexogralia�, I) qiJe�íIa a impr� em vários tiposde�, o grupo preza_em�
�nte as� e e�aJ; (los � p'opordooallOO P'od1lfci de qwlídade com
�coofooneal'leOi$siOOde,

A Mulllprinl Etiquetas� ainda PfoouÍ05 �ogado$,� a pr� de materiai$ para as mais
vafladas a,m� j�ís, aJíaOOo qualidade do prooUlo com �l� na Pfoou� de materkJls
específICOS,

.,

Indústria Têxtil e Vestuário"
, .

Nylon resinado, parolado, reslníldo colorido, catim. cetim resinado, poliéstere nylon,
Ejjquetas impressas com resistência na lavação Oeans), etiquetas de COlUIXJi:!lção para
impressão em impressoras matriciais (tecido não tecido), tag's IdenllficalívÍl$ da marca
I§ instruções de lavagens, Etiquetas de c6dlgo de barras, adesivos dI!�trole
de qualidade e numeração, }�:r, < ':�'

'.,�:,.\?'�
�'<O..��.,. l',....,..

EUquetas Especiais e Duráveis
,Efiquetas com dimensões especlais, etiquetas com remetlna para lmpressora matricial,
elJquefa� removfvels �o deixando resíduos de cola nos produtos, etíquelM oom alto
I. de aderência afixáveis em qualqljer superflcie, etiquetas para patrimônio com
� de barras, lacres cantra violação.

.Eíiquetas de Advertência
AtmIla de adesivos apltcávels para toda Indústria, €lendo qufmica, têxtil, metalmdllIoo,
fundição, elé!tíca, todos que necessitarem de indicação de advertência, periclJJo�e,

,

Wf�o em geral são feitas dentro das nonnal} do INMETRO.

Etiquetas para Impressão Térmica
l.lnIla de etiquetas Sds@fvas Thermolrenfes, Trens térmicas, SOPP 10600 ou brilho, 1IIg6
em branco e oulTos substratos possivels onde se possa aplicar II Impres5ão térmJca.

�.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




