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Comentário
·

-.Aceitação
,

Somos aceitos ou

rejeitados tanto pela nossa
"embalagem", imagem
externa, quanto por nossa
qualidade interior - o caráter.
lUIZ CARLOS PRATES, P.ÁGINA 2

'A
Ma(lsol

49 Anos.
Sua Felicidade,

Nossa tnsniracão.

. BR-280

Demora no início
das obras é criticada
Prefeito de Guaramirim, Lauro Frôhlich,
quer organizar uma nova comitiva para
cobrar do Dnit uma posição sobre a lentidão
na liberação da ordem de serviço. PÁGINA 4
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•

Estacionamento rotativo
adotavagas inteligentes.

,

NOVIDADE Motoristas que usam o sistema em Jaraguá do Sul poderão antecipar o pagamento
pela internet e determinar o tempo de permanê,�ciafatravés, çlo envio de mensagem. PÁGINA 4
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO

«Escriior

Bombeiros

i'
I'

Na semana passada, a pedido de meu avô representei-o
no evento de comemoração ao dia do Bombeiro e lan

çamento do livro "BombeirosVoluntários de Jaraguá do Sul:
1966-2011" na sede da corporação.

'Enquanto estava no evento acompanhando a cerimônia,
houve um momento que tive que segurar as lágrimas. O Sr.

Gerd Edgar Baumer falou algumas palavras sobre o livro e

sobre a história doo bombeiros de Jaraguá do Sul, e disse que
algumasvezes em que eleestava lendo o livro lágrimas caíram
de seus olhos, pois se lembroudosmomentos de dificuldades,
que a corporação passou ao longo de sua história.Àsminhas
lágrimas forampor outro motivo, pois, enquanto escutava o
Sr. Gerd contando sobre a história da Corporação, me lem
brei do meu avô contando paramim, a origem do terreno da
sede dos Bombeiros Voluntários. Para mim, é motivo de or

gulho saberque quandoGerdEdgarBaumer, RaoulAlbrecht
Buendgens e outros companheiros do Lions Clube foram ao

Fórum para obter informações sobre o terreno onde hoje se

encontra a sede da Corporação, o escrivão era meu querido
avôAmadeusMahfud.

O ex-bombeiro voluntário Paulo deAlmeida no livro aci

ma mencionado conta nas páginas 50 a 55, sobre a origem
do terreno da sede. Faço questão demencionar que o primei
ro corpo operacional ativo tinha como comandante Geraldo

Werninghaus, in memorian, e os demais 14 membros ativos;'
WernerRicardoVoigt emeu tio-avô, AdolphoMahfud,

Meu avô fez questão de agradecer por escrito, o gentil
convite feito a pessoa dele para ir prestigiar a cerimônia, e a

pedido dele enviei um e-mail ao Comandante dos Bombei
ros Voluntários de Jaraguá do Sul com algumas palavras. E
penso que não há melhormaneira de encerrar este artigo do
que com as palavras dele: "Estão de parabéns essas pessoas
voluntárias, que se dedicaram e dedicam, altruisticamente, a
essa CORPORAÇÃO sublime, servindo o próximo sem olhar
a quem, com o risco daprópriavida".

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotps e sugestões

paraQ redacao@ocorreiodopovo.com.br

Empreendedorismo
Sebrae abre vaga
para projeto Startup

o Sebrae está com as inscrições abertas para o pro
grama de capacitação Startup sc. Elas podem ser fei
tas atéodia 21 dejulho pelo sitewww.starupsc.com.br.
Serão escolhidos 20 empreendedores. Durante o perí
odo de quatro meses, cada startup participará de uma
série de workshops, Palestras e sessões ministradas

por especialistas, mentores e consultores do Sebrae.

O projeto visa atender empresas iniciantes, definidas,
como Startup Digitais, que exploram produtos e mo

delos de negócios inovadores com focoem tecnologia.

caminho ... Ou quem você pensa que
está nas ruas fazendomanifestações
ruidosas e vazias? Você acha que
são jovens bons "produtos", traba
lhadores e estudantes de "qualida
de"? Claro que não, os de qualidade

. ou estão trabalhando ou estudando,
ou ainda fazendo as duas coisas ao

mesmo tempo.
As "fábricas" de filhos-produtos

estão em crise, falência à vista ou

declarada. Não educam os filhos
com a severidade indíspensável,
não os punem, não os limitam, não
os responsabilizam, nada. Fazem

os filhos, "produzem", e os lançam
no "mercado" sem'qualquer ISO
de qualificação. VIram 'desordeiros
de sala de aula, biscateiros no tra
balho, drogados por vidas vazias e

arruaceiros de todos os tipos, não é

mesmo, famíJia brasileira?

COMENTÁRIO

Aprodução defilhos...
1]azer um filho é como lançar
r um produto no mercado. Mes
ma coisa. O "produtor" tem que
'assumir responsabilidade sobre a

qualidade do produto, vigiar a sua

circulação no mercado, investir
continuadamente no produto, bus
car melhorá-lo cada vez mais para
não perder clientes... Tudo, tudo
por igual. Pais e filhos são produ
tores e produtos. - "Ai que horror,
Prates, tu não tinhas uma citação
ou exemplo melhor"? Não, amiga,
não tinha e não tenho, filhos são

produtos sim. E como todos somos
filhos de alguém, todos somos pro
dutos, produtos com embalagem
que atraem ou repelem - nossa

imagem externa - e qualidade in
terna que produz ou não fideli

zação de consumo de parte dos

que nos cercam: o nosso caráter.

lUIZ CARLOS PRATES

Somos aceitos ou rejeitados tanto
pela nossa "embalagem", imagem
externa, quanto por nossa, qualida
de interior - o caráter. Sereshuma
nos e objetos de mercado têm tudo
a ver, são parecidíssimos, iguais...

Acabo de ler quehá uma geração
de jovens americanos sendo "edu

_
cados" por suas famíJias para serem

vagabundos, frios, calculistas, dro
gados, desengajados e manipulado
res, É uma safra' formidável, dizem
irônicos psicólogos. E há quem se

surpreendaporaqui como se nossos
jovens não estivessem. no mesmo

apenas subir deve ficar à esquerda da escada.Veioum cara

e me jogou para a esquerda, tenho horror da esquerda...
Lá, a direita na escada rolante épara ser deixada livrepara
os apressados subirem rápido, ainda que a escada rolante

seja para poupar esforços das pessoas. Mas vá dizer isso

paraum estúpido apressado. Ou quem sabe neurótico?

• Eles
Você já leu aí em cima? Fica então mais fácil de en

tender aqui embaixo ... Veja se tem cabimento estaman

chete: - "Alunos nas capitais do Sul lideram consumo de

drogas no país". Os jovens metidos a bacanas de Porto

Alegre e Florianópolis são os maiores maconheiros do
Brasil. Claro que a maconha deles é para abrir o apeti
te:.. Depois, eles empinam outras drogas mais pesadas.
A contestação quem a quiser fazer, por favor: IBGE eMi

nistério da Saúde. Uma vergonha esses vagabundos com
tudo para ser gente viverem enfiando o nariz onde não

devem e pitando maconha de doentes da vida vazia e da
falta de laço. Falta de laço de parte de pai e mãe, isso sim.

• Falta dizer
Aqui são figuras recortadas de madeira em forma

humana, com uma bandeira vermelha para a sinaliza

ção nas estradas. No Japão são robozinhos que se me

xem, baixam e levantam os braços com ,a bandeira

vermelha, fazem sinal de luz com o capacete, pintam e

bordam à beira da estrada. Se tivéssemos por aqui ro
bozinhos por igual, coitados, durariampoucosminutos.

Motoristas os levariam para casa, de recordação ... So
mosmuito afetivos...

• Loucura
Quase fui derrubado numa escada rolante em Tóquio.

Subi na escada e fiquei naminha, não sabia quequem quer

�
�

AS MÃES MOSTRAM TALENTO
OS trabalhos das mulheres que participam do Clube de Mães

de Jaraguá do Sul podem ser conferidos na exposição no

Museu Emílio da Silva, na Praça Ângelo Piazera, no Calçadão.
As peças artesanais foram desenvolvidas durante os meses de

abril, maio e junho, através das oficinas de arte. O horário de

visitação do Museu Emílio da Silva é de segunda a sexta-feira,
das 8 às 11 h30 e das 13 às 16h30. Nos sábados, das 9 às 12

horas. Nos domingos, das 15 às 18 horas.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3234
14 - 48 - 59 - 60 - 6,8

DUPLA SENA,
SORTEIO N' 1192
Primeiro Sorteió
10 - 16 - 23 - 24 - 45 • 46
Segundo Sorteio
01 -08-21 -30-33-49

SociàI

Apae
completa 40 anos

Para celebrar os 40 anos, a Apae
de Jaraguá do Sul realiza hoje uma

homenagem às pessoas que ajudaram
e contribuem para amanutenção e ex

pansão dessa entidade. A cerimônia
acontece às 18h30, na sede, localizada
no Bairro Centenário. Amanhã, data
do aniversário a Apae estará aberta

para receber as pessoas interessadas
em conhecer a estrutura e as ativi
dades educativas aos 276 estudantes
atendidos pela unidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



;itW

OPINlAO I

QUARTA-FEIRA, 11 OE JULHO DE 2013

CHARGE

AGORA, PODE ESTACIONAR COM C�LULAR

EDITORIAL

Ficha Limpapara
todos os setores

Guaramirim dá um exemplo positivo
com o encaminhamento dá aprova

ção da Lei da Ficha Limpa. Assim como

em Jaraguá do Sul, omunicípio vai ado
tar essa regularização que impede a con

tratação nos cargos públicos de pessoas
que tenham sido condenados pela Justi
ça em segunda instância.

Se a nossa sociedade fosse evoluída

politicamente, essa prática poderia ser

exercida sem a necessidade de lei. Como
no Brasil ainda estamos num processo
de amadurecimento político e democrá
tico, o caminho é usar o artifício legal
para normatizaruma postura ética.

Os, cargos políticos e nos serviços pú
blicos são vistos como referências para a

comunidade devido à representativida
de. Por isso, nada mais evidente terem

-

r
uma carreira traçada dentro das normas.
Isso serve para todo o cidadão.Mas como,

o meio político está sendo visto com in

satisfação e perda da credibilidade, a lei
ajuda a dar uma satisfação à população
que quermais idoneidade.

" e'

A Lei da Ficha Limpa é

uma conquista do povo.

A Lei da Ficha Limpa é uma conquis
ta do povo e todas as esferas de poder

. devem assumir esse compromisso de
colocar em prática essa demanda origi
nária das ruas. O senador Pedia Simon

(PMDB-RS) disse que essa lei-foi apro--
,

vada mais pelo medo nos congressistas,
devido à pressão popular, do que pela
convicção em aprová-la. Ou seja, os nos
sos políticos precisam amadurecer.

,a-t.
-' "

iI Fale conosco _,---
-
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Compá
Cejac.com
matrículas.abertas

Educação
Unistil abremestrado
em administração

, o curso demestrado da Unisul está com'

inscrições 'abertas para início das aulas em
setembro. Os candidatos devem realizar a

inscrição présencialmenté, de segunda a

quinta-feira, das 14h às 17h, na Unidade
Florianópolis, Rua Trajano, até o dia 15
de agosto. A especialização oferece 19 va

gas na área de concentração Estratégia e

Desempenho. Para realizar a.inscrição os

candidatos devem entregar um pré-projeto
considerando uma das linhas de pesquisa.
Dentre outros documentos, o candidato
deve entregar também ,o formulário e o

pagamento da inscrição, disponível rio site
www.unisul.br, além de uma cópia impres
sa do currículo.A taxa de inscrição é R$80.

Até o di,a 19 de julho, o Centro de Edu-
=

cação de Jovens e Adultos de Corupá (Ce
jac) está com as matrículas abertas para
o ensino fundamental e ensino médio.
Para matricula no ensino médio, é neces

sário ter 18 anos e apresentar os seguintes
documentos: RG, CPF, histórico escolar,
foto 3x 4 e comprovante de residência.
As matrículas para nivelamento e ensi-

\

no fundamental ocorrem durante todo o

ano. A idade míÍÍima é 15 anos. As aulas
acontecem no período noturno, durante
três vezes por semana, das iêhaomin às

�

zihaomín para ensino fundamental e das
18h40min às 22h para ensino médio. In

formações no telefone 3375-3097.

" •. A Lei da�F.icha Limpa'não ia passar. Ela .

. passou porque a

mocidade foi para a rua.

Fizeram manltestações
na frente do Senado e do

Supremo. E o Congresso
votou de medo. Eu acho

que os jovens sentem
que essa é a h-or,a:
O Brasil caminha

para ser/um

grande país.
Senador Pedro.
Simon (PMOB-RSj
�em entrevista a
S,�bo ews.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

"'� O Correio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
� fontes renováveis'preservando asflorestas no mundo.
Reciclea informação. Passe estejornalpara outro leitor.
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FACILIDADE Giovani Paes Nunes aprovou a iniciativa e acha que vai dar menos transtornos aos motoristas

Estacionamento com
acesso pelo celular
DIGITAL Usuários
do serviço rotativo

podem determinar

o tempo de uso da

vaga via digital

dinheiro vivo e o desloca
mento dosmotoristas até o

parquímetro.
Para utilizar as chama

das "vagas -mteligentes" é

preciso efetuar Um cadás
trõ e comprar horas de es

tacionamento com cartão
de débito ou crédito, tudo
através de um site. - Para

marcar a vaga, o usuário

poderá fazer uma ligação,
enviar mensagem de texto

(SMS) ou cadastrar pela
internet (confira box). Os
valores continuam os mes

mos: R$ 1 por 30 minutos;
R$ 1,50 por uma hora; R$
2 por uma hora e meia; e

R$ 2,50 por duas horas.

Natália Trentini

A partir de hoje, quem

I'l.parar o _ veículo nas

áreas do estacionamento
rotativo terá opção de ha
bilitar sua vaga através de
celulares ou dispositivos
digitais que acessam a in
ternet. Com a aquisição
prévia de créditos, o novo

sistema dispensa o uso de

COMO UTILIZAR O SISTEMA:

O pagamento tradicional,
com moedas e cartão de re

carga, continua valendo.
A mobilidade é o prin

cipal benefício do novo

sistema para o relações pú
blicas, Giovani Paes Nunes,
44 anos. "Muitas vezes a

gente tem um imprevisto
e acaba estourando o limi
te de tempo, agora dá mais
tranquilidade poder pagar
por mais horas sem ter que
ir até o carro", disse.

- Os veículos serão fiscali
zados através de checagem
online da placa. A ativação
das vagas por ligação tele
fônica e mensagem deve
rá ser feita apenas com os

telefones celulares cadas
trados no sistema. A Hora

Park, empresa responsável
pelo serviço, pretende dis

ponibilizar também aplica
tivos para smartphones.

A ideia também foi

aprovada pela usuana

Diana Vieira do Prado,
39 anos. A comodidade
de estacionar sem pre
cisar correr até um dos
49 parquímetros espalha
dos pela área central deve
contribuir principalmente
para quem está com pres
sa. "Algumas vagas ficam
um pouco longe, temos o

transtorno de ir comprar o

tíquete", comentou.

1 - Cadastre seu celular e a placa do
veículo pelo site www.vagainteligente.
com.br

2- Compre horas de estacionamento
através do site usando cartão de
crédito ou débito.

3 - Ao estacionar, faça o registro da vaga
via mensagem (SMS), internet (smart
phone)

_ ou telefone. É: preciso enviar a

* Mensagem a ser enviada: EVAGA + CÓDIGO DA CIDADE (05) + PLACA DOVEícULO + TEMPO EM MINUTOS (030,060,090,120) Exemplo: EVAGA05XYZOOOO030 (30 min.)

Guaramirim

Prefeito quer resposta
do Dnit sobre a BR�280

A demora de uma posi
ção sobre o início das obras
de duplicação da BR-280 é
motivopara que lideranças
da região voltem a fazer
uma peregrinação

-

a - Flo

rianópolis para pedir uma
posição do Departamento
Nacional de Infraestrutura
(Dnit) sobre a situação.

Uma comitiva com re

presentantes de entidades
e autoridades, juntamente
com empresários, deve se

movimentar na semana

que vem para pressionar
o órgão responsável pela
liberação da obra.

Segundo o prefeito
de Guaramirim, Lauro

Frõhlich, a intenção é

acompanhar de perto o

andamento do processo;
já que o prazo anunciado
de 60 dias para assinatura
da ordem de serviço não
foi cumprido.

Em maio, uma co

mitiva da região, com a

presença do prefeito de
Jaraguá do Sul, Dieter
Janssen e representantes
da Associação Empresarial
(Acijs) se reuniram com o

superintendente do Dnit,
João José dos Santos e ou

viram dele a promessa de

que as ordens de serviços
seriam lançadas em dois
meses, no caso até julho.
'''0 que não podemos fazer
é ficar esperando os prazos
esgotarem. Vamos atrás,
vamos contestar para não

perder esta obra, que já
deveria ter começado", co
mentou Frôhlich.

O prefeito de Guara
mirim disse que ele mes

mo pretende mobilizar

pessoalmente o grupo de

lideranças da região. A

intenção é pedir esclare
cimento e um posiciona
mento concreto sobre a si

tuação dos investimentos.
As obras de duplica

ção da BR-280 na região
do Vale do Itapocu foram
divididas -ern dois lotes.
O 2.1, que segue do en

troncamento da BR-101
até o Bairro Corticeira,
em Guaramirim, e o 2.2,
referente ao contorno ro

doviário de Jaraguá do
Sul. Os processos já foram
licitados, com as empre
sas vencedoras definidas

(veja quadro abaixo). De
vido à greve no Dnit, a re
portagem não conseguiu
informações sobre o an

damento da duplicação.

14 uilômefros
entroncamento da
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ESTíMULO Quátro mulheres do Haiti e República Dominicana
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encontram no município oportunidade para recomeçar a vida
\

Jaraguá vira lar para refugiadas
,

Bárbara Elice

Jaraguá do Sul virou um

berço de oportunidades
� terra para recomeçar a re

cuperar a auto-estima para
duas haitianas e duas do
minicanas. Elas deixaram o

Haiti e a RepúblicaDomini
cana para encontrar susten
to após perderem emprego
e deixar os familiares, que
ficaram nos países devas
tados por um terremoto,
em 2010. Elas conseguiram
emprego no hotel Vale das
Pedras. O objetivo é, um

dia, retornar.
Durante meses, Overny

Guzman Rodrigues, de 28

anos, procurou emprego
na República Dominicana,

o país onde nasceu e mo

rou até o início deste ano.

Saía de casa às 6h e volta
va onze horas depois sem

emprego, de barriga vazia.
Parava em cada porta, de
cada empresa, perguntava
sobre alguma vaga, mas

nada aparecia. Por causa

dessa realidade, Overny
tornou-se uma das mais
de quatro mil pessoas que
encontraram no Brasil um

refúgio e um local de tra

balho, nos últimos anos.
Isso aconteceu, prin

cipalmente, após o terre

moto que assolou o terri
tório caribenho, em 12 de

janeiro de 2010, quando
a população dos países vi
zinhos Haiti e República

Dominicana viu a econo

mia desmoronar, o mer

cada de trabalho fechar e
a saúde pública incapaz
dê atender a demanda.
"Nos abriram uma porta
no Brasil para que pudes
sem nos ajudar. Porque
lá, no Haiti, não há fonte
de trabalho, não há nada.
A economia foi por terra",
relata a haitiana Mercedes
Calixte, de 29 anos.

E essas foram apenas
algumas das consequências
da tragédia que provocou a

morte de mais de 200 mil

pessoas, além da destruição
da capital Porto Príncipe,
próxima do epicentro do
sismo. Na época do terre

moto, Mercedes trabalhava

num hotel na capital. 'Ele
ficou destruído. 'Trabalhei
três anos lá. Por sorte, no dia

e� que aconteceu o sismo
eu estava de folga. Quando
passou, muitas das minhas
amigas não estavam lá para
contar a história", recorda.

Sem emprego nem

perspectiva, muitos mora

dores daquela região mi-:

graram ao Brasil em busca
de emprego. Há refugiados
que sofrem nas frontei

ras, perdem dinheiro em

subornos e correm o risco
de sofrer violência - prin
cipalmente as mulheres.
Contudo, o medo não im

pediu que Overny e Mer
cedes conhecessem outras

duas conterrâneas em solo
brasileiro: a haitiana Evinia
Dominique, 50, e a domini
canaYuidyris Feliz, 33.

A não ser a semelhança

nas histórias de luta pela
sobrevivência, essas quatro
mulheres não eram próxi
mas até o início deste mês.
Elas venderam as próprias
casas, deixaram filhos, pais
e mães. Ao final de maio,
partiram da República
Dominicana com três mil
dólares, em média, e mais
nada. Após passarem pelo
Panamá, Equador e Péru
desembarcarem na cidade
de Brasileia, no Acre.

Por quase um mês, elas
viveram no mesmo galpão
de refugiados.' Próximo
desse local há um posto
do Serviço Nacional de
Emprego (Sine), onde con
seguiram registrar as car

teiras de trabalho. Com o

documento em mãos, elas
permaneceram à espera de

empresas brasileiras com

- vagas abertas.

FOroS EDUARDO MONTECINO

-,II\.
RECOMEÇO As refugiadas Evinia, Mercedes, Vuidyris e Overny trabalham como camareiras no hotel Vale das Pedras

HAITIANOS NA REGIÃO
Em Jaraguá do Sul, uma empresa de embalagens contratou seis haitianos no início de 2012. Em Gaspar, no Vale do Itajaí, o Fazzenda
Park Hotel contratou doze refugiados do Haiti. Na Mauriglass Vidros, em Guaramirim, oito haitianos foram contratadas em maio deste ano.•

1 If _. ,

Percebemos que
havia uma forma de

trabalharmos

com elas,

Aline Gonçalves,
gerente do hotel

Esperança é
. rever a fanúlia

Yuidyris, Overny, Evinia e Mer
cedes tornaram-se próximas no dia
IOde julho de 2013, quando foram
contratadas pelo Hotel Vale das Pe

dras, de Jaraguá do Sul. Aproprie-
.

tária da empresa, acompanhada de
uma psicóloga, permaneceu por uma
semana em Brasileia com o objeti
vo de contratar novas funcionárias.
'Temos uma dificuldade de mão de
obra muito grande aqui na cidade e

percebemos que havia uma forma de
trabalharmos com elas", diz a gerente
do hotel,Aline Gonçalves,

As novas camareiras agora mo

ram emum alojamento dos funcio
nários do hotel no Bairro Rau. Falam
espanhol, mas têm dificuldades com
o português. Como o primeiro salário
só chegará em agosto, elas ganha
ram do hotel as roupas, ajuda para
se comunicar com as famílias e estão
acostumando-se à comida brasileira.
"Estava muito CuTIOsa e ansiosa para
saber como é, como vivem, como são
as pessoas aqui", contaMercedes.

Agora, as quatro estrangeiras es

tão adaptando-se à .Iaraguá do Sul.
Têm vontade de se familiarizar com
a região e consideram as pessoas
"amáveis", como disse Overny. Con
tudo, elas mantêm a esperança de re- .

'

tornar aos países de origem para ter

., ��Weçojunto.�Ç>!)f�r., ", J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP6e7
viWw.ocponline.com.br

Patricia Moraes /

PLENARIO
Câmara deve seguir tendência
Na sessão da última terça-feira, os

vereadores aprovaram o Projeto de
Resolução 12/2013, que altera o horá
rio das sessões ordinárias. O único voto

contrário foi de Amarildo Sarti (PV). Das _

18h, os encontros vão passar à-acontecer
às ISh. Ao contrário do que possa parecer
aos desavisados, que a mudança dificul
ta o acesso da população ao plenário, na
verdade esta é uma tendência que já vem
sendo colocada em prática pelas maiores
Casas Legislativas do Estado e do país.

Em Blumenau, por exemplo, as sessões
são realizadas nas terças e quintas-feiras, às

ish, em F1orianópolis, às 16, em Joinville, às
17h. Já naAssembleia Legislativa, as sessões
acontecem nas terças e quartas-feiras, às
14h, e nas quintas, às çh da manhã. E nada
disso tem impedido a presença da popula
ção no acompanhamento de projetos espe
cíficos, até porque no dia a dia pouca gente
costuma comparecer presencialmente aos

encontros da Câmara. Para os interessados,
todas as sessões legislativas são transmitidas
pela internet e pela 1V a cabo, alcançando
um númeromuitomaior de expectadores.

Além disso, a pauta de votação é sem

pre colocada nas' redes sociáis, no site e

enviada para imprensa por e-mail com

antecedência, em um trabalho que mostra
que a equipe da Diretoria de Comunicação
está comprometida em facilitar o acesso

às informações. A mudança não atingirá
as audiências públicas, as sessões itine
rantes e o Projeto Câmara.com, que con

tinuarão sendo agendados para depois das
18h, justamente porque atingem público
maior. Muitos dos que se levantam contra
a proposta nunca, ou quase nunca, foram
ao Legislativo, até porque o momento de

votação não resume o processo político,
que é muito mais abrangente.

•

Entrevísta
-WIlson Bruch

LÚCIOSASsr

Wilson Bruch (PSDB) fica na Câmara até a

próxima terça-feira quando devolve a cadeira.ao
titular Jair Pedri. Ele, quefez 1.006 votos na elei

ção de outubro passado; discursou na tribuna na
. última terça-feira chamando a atenção para ne

cessidade de se levar os responsáveispelo comér
cio de lotes irregulares para a Justiça. A seguir
veja o que disse o suplente ontem à coluna:

.

o senhor fez um discurso
defendendo a necessidade de
se punir judicialmente os ven

dedores de lotes irregulares. A
inexistência de punição é hoje
um grande problema?

Existem duas questões, tem

aquele que compra por ignorância
ou necessidade, pelo preço sermais
barato, e antes disso tem quem
vende o lote irregular. Alguns de
les também comercializam por ig
norância ou necessidade, mas tem
muito 'caco' por aíque se aproveita
da situação. Eles não estão preocu
pados com o problema social que
estão causando. Criam uma dificul
dade para as pessoas mais humildes
e para o Poder Público, que depois
precisa resolver a situação. Este tipo
de gente deveria estar na cadeia.

o projeto que liberava a li

gação de -âgua e luz em lotea
mentos irregulares antigos foi
engavetado, apesar da resis-

.

tência de alguns vereadores.
Qual será o próximo passo?

Chegamos ao consenso de que
a proposta poderia ii1centivar o sur

gimento de novos loteamentos irre

gulares. Agora, com participação do
vereador João Fiamoncini e outros,
a Prefeitura montou um grupo de

trabalho para regulamentar a lei de
2009, queproibiu estas ligações, mas
não previu exceções. Temos que dar
tranquilidade para as pessoas que es
tão sofrendo com a situação.

o senhor deixa a Câmara
na próxima semana depois de
30 dias em atividade. Que ba-
lanço faz? .

É um período curto, mas deu para
participar. Vou trabalhar ainda mais
forte para me eleger nas próximas
eleições. Nunca tinha me candidata
do antes e fiz mais de mil votos, sem
propaganda, só apertando mão e di

vulgando propostas. Decidi entrar na
política porque paramim omovimen
to 'Brasilmuda já' tinha começado an
tes. Participei da manifestação pelas
Diretas Já e o Fora Collor, penso que o
cidadão não pode se ausentar..

E como avalia o governo de
Dieter Janssen?

Não sou da bancada governista,
mas reconheço que o prefeito está ten
do boas iniciativas. Montou grupos de
trabalho, que é o que precisa ser feito.
Foi oprimeiro a ter coragem demexer
no transporte coletivo e é sempre re

ceptivo a boas ideias. Agora tem que
ver a questão do passe único e tentar

reduzirmais o preço da passagem.

Faltas na Câmara r ré.1IIICASS lUS
I� CORRETORA Dl: SEGUROS I
I -

Você, tranquilo. I
(47) 3370-0212 I

Segundo dados solicitados pela coluna,' o vereador
José Osnir Ronchi (PP) foi o recordista de faltas na Câma
ra deMassaranduba nesse primeiro semestre de trabalho.
Foram cinco ausências em cinco meses de trabalho, todas
justificadas. Lembrando que as sessões ocorrem somente
nas segundas-feiras e duas quintas-feiras por mês. Já na

.

outra ponta, Pier Gustavo Berri (PMDB), Silvio Mainka
(PSDB), Giovani Tonet (PT) e Mauro Bramorski (PSD)
não faltaram a nenhum encontro.. ["'

�

;-. �', �. w:j;.;: l' ..' 1
• �:. • , ,. _'.

", , f,o".. ,

'

QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2013

EM FOCO
Secretário de Habitação, Antonio da
Silva, e o diretor da pasta, Francisco
Alves, estiveram ontem em.Blarnenau,

Foram conhecer os projetos do
município vizinho para regularização

-

de loteamêntos irregulares.
• • •

Em reunião extraordinária,
ontem, a Comissão de Justiça da

Câmara aprovou projeto que abre mais
uma edição do Refis. O texto deve ir

para plenário amanhã.

• • •

Também aprovado pela comissão ontem,
o projeto que autoriza a Prefeitura a

investir R$ 2,2 milhões na pista de
atletismo, o recurso veio do governo

federal e será gerido pela Secretaria de
Administração, não pela FME.

Pegando jeito
Depois do vereador Jefferson

Oliveira (PSD) citar declaração
do procurador Raphael Rocha
Lopes, publicada na terça-feira
pela coluna, sobre as falhas no

contrato, firmado em 2006, en
tre a Prefeitura e a Canarinho, e
cobrar o cumprimento imediato
de todas as cláusulas, o líder de
governo, Arlindo Rincos (PP),
mostrou que está ficando mais
a vontade com a posição assu

mida. "O único (Dieter Janssen)
que não tem conchavos com

a empresa. Não posso dizer o

mesmo do governo passado.
Quatro anós passaram e não fi
zeram nada. E no apagar das lu
zes aumentaram o preço da pas
sagem", respondeu a Jefferson,
que fez parte da administração
de Cecília Konell (PSD):
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Boaideia
Segundo dados da própria Câmara

dos Deputados, a Casa economizaria R$
·3,8 milhões a cada ano se acomodasse em
apartamentos funcionais os 198 parlamen
tares que hoje recebem o auxílio-moradia.
Enquanto amanutençãomensal dos apar
tamentos custa R$ 2.200 por unidade, o

.

auxílio é de R$ 3.800 porparlamentar.

Nagaveta >
A proposta do deputado Carlos Chio

dini (PMDB) de acabar com o recesso

parlamentar de 15 dias no mês de julho
não foi bem aceita pelos demais deputa
dos catarinenses. Sendo assim, o projeto,
que foi discutido entre os líderes de ban
cada, deve ficar engavetado. Mas, para
tentar compensar a manutenção da fol
ga de inverno, os parlamentares devem

apresentar proposta. conjunta. para aca

bar com o {roto secreto.

Dibna faz anúncio sob vaias
Durante discurso a prefeitos de

todo país, ontem, a presidente Dilma
Rousseff, sob vaias, prometeu trans
ferir R$ 3 bilhões aosmunicípios para
custeio de saúde e educação. O repas
se será feito em duas parcelas, uma
em agosto e outra em abril de 2014.
Além dos R$ 3 bilhões, a presiden
te afirmou que vai repassar R$ 4 mil

mensais a mais para cada equipe de
saúde ou para manutenção dos postos
de saúde. Por fim, Dilma disse que o

governo investirá R$ 3,2 bilhões para
a construção duas mil creches e lem
brou que o programa "Mais Médicos",
lançado na segunda-feira (8), investi
rá R$ 5,5 bilhões no Sistema Único de
Saúde no próximo ano.

DIVULGAÇÃO

Proposta de reforma.
Proposta de reforma política, divulgada através de nota pelo PSDB, propõe o fim da reeleição para

todos os cargos, mandatos de cinco anos, inclusive para senador, que hoje é de oito anos. E ainda o

sistema de voto distritalmisto; o fim das coligações proporcionais, somente um suplente de senador, e
tempo de TV contado só pela chapa majoritária, ou seja, do partido do cabeça de chapa e vice.

.Acabou na
lua de mel

- Pouco mais de dois
meses depois de apro
var a fusão com o PPS,
a executiva nacional
do Partido da Mobili

zação Nacional (PMN)
convocou uma con

venção, para o dia 28,
para rever o processo
de criação de um novo

partido, intitulado de

Mobilização Democrá
tica. No texto, assinado
pela secretária nacio
nal da legenda, Telma
Ribeiro dos Santos, o

PMN critica a supos
ta demora do PPS em

finalizar o registro da
nova sigla.

POLÍTICA
QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2013

Fora da família
O Senado aprovou em primeiro

turno na noite de ontem uma pro
posta de emenda à Constituição que.
proíbe que candidatos para senador
escolham como seus suplentes pa
rentes de sangue de até segundo
grau - como pais, filhos e Irmãos.
A PEC é quase igual outra rejeita
da nesta terça no plenário, inseri
da na série de projetos da chamada
"pauta positiva" proposta por Re-
nan Calheiros.

.

NoSerasa
Vereadores de Joinville aprova

ram ontem, o projeto de lei que per-
.

mite a Prefeitura cobrar via cartório
dívidas de contribuintes com IPTU,
ISS, ITBI, e multas diversas. Aquele
que não quitar sua dívida em cartório
será enviado para o SPC\Serasa. Mes
mo podendo cobrar sobre todos os

impostos, a Prefeitura começará pelo
lPTU, do qual tem R$ 194 milhões a

receber. Coloca as duas, uma no lugar
do tudo em família e outra em que o

presidente da Câmara comenta a re

jeição da proposta, que também não

vale, porque agora foi aprovada. .

ESTRUTURA
35MOS DE H5lÓRBA
flMlll.SlDE��
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Câmaras entram, em recesso
DEMANDA Presidente do Legislativo em Jaraguá
não descarta convocação de sessões extraordinárias

CarolinaVeiga

'-.

A partir da próxima semana, as

1"\.Câmaras de Vereadores dos

municípios do Vale do Itapocu en
tram em recesso. Até o dia 16, data
em que a maioria paralisa os tra

balhos, os esforços concentram-se
na votação de projetos prioritários.
Em todos os municípios, os parla
mentares retomam os trabalhos a

partir do dia 10 de agosto.
Em Guaramirim, o recesso será

um pouco menor e deve começar

apenas dia 19 de julho. Em contra

partida, em Corupá, a sessão que
seria realizada no dia 15 foi cance
lada e os vereadores já interrompe
ram os trabalhos. -

Mesmo com o recesso, o pre-

L

sidente da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, José Osório de
Ávila (PSD), garante que a estrutu
ra continuará à disposição da co

munidade. "Se vier algum projeto
do Executivo, também chamarei
sessão extraordinária, que não tem

.

mais remuneração", antecipou.
Segundo ele, uma das prioridades
antes do recesso é a votação do

projeto da LDO.
Para o vice-presidente da Casa,

João Fiamoncini (PT), antes do re

cesso devem ser votados o projeto
que destina R$ 2 milhões para a re

vitalização da pista de atletismo e o

projeto de lei complementar 4/2013,
que prevê a realização de mais uma

edição do Refis Jaraguá. Os dois tex
tos devem entrar na pauta de hoje. SEM FECHAR José de Ávila diz que estrutura da Câmara continua funcionando no recesso

Acompanhe as prioridades das Câmaras da região e as intenções para o próximo semestre:

MASSARANDUBA

Sem urgências
De acordo com a pre

sidente do Legislativo de

Massaranduba, Suzane

Reinke (PSDB), não há

projetos em votação que
exigem urgência. "Para
a próxima sessão, temos
apenas coisas corriquei
ras, como nomes de ruas e

requerimentos. Mas, ain-
. da precisamos aguardar o
que as comissões coloca
rão na pauta", afirmou.

A última sessão antes

do recesso .parlamentar
será realizada na segun
da-feira, quando também
se reúnem as Comissões
Permanentes. Segundo
Suzane, a orientação é

para que sejam votadas

propostas que vão ao en

contro dos anseios da co

munidade. "Não importa
se a proposta é do Exe
cutivo ou do Legislativo,
projetos prioritários para
a comunidade não podem

SCHROEDER

Queda da tarifa de ônibus
Segundo o presidente

do Legislativo de Schroe

der, Valdevino dos Santos

(pMDB), a prioridade para
_ o segundo semestre é entrar
em consenso com a Prefeitu
ra e a Canarinho pela redu
ção do preço da passagem do

transporte coletivo, hoje em

R$ 3,55. "Uma reunião entre
os vereadores, a Prefeitura e

representantes da empresa
será agendada logo após o

fim do recesso", afirmou.
Também para o segun-

do semestre, o presidente
da Câmara afirmou que
os vereadores devem arti
cular com seus pares, em
Brasília e Florianópolis, ii
liberação de recursos para
a construção de um "mini

hospital" no município.
"Com o mini-hospital não
seria necessário ir até Ja

raguá do Sul, onde a situ

ação é bem complicada,
para realizar pequenos
procedimentos", defende.

Antes de partir pára o

ficar para trás", explicou.
A vereadora ainda

adiantou que na volta dos
trabalhos reapresentará
a proposta que sugere a

redução do período de re
cesso dos parlamentares,
que hoje ultrapassa os 45
dias. "Somando o interva
lo na metade do ano com

o de dezembro e janeiro,
são mais de 45 dias, quan
do o trabalhador comum
tem apenas 30",justifica.

recesso, contudo, o parla
mentar afirmou que vão

para votação a moção que

pede ao governo federal a
não efetivação do contrato

para exportação de banana
do Equador, entre outros

projetos prioritários. "Até o

dia 15, queremos colocar na
pauta questões importantes
sobre a construção de um

posto de saúde, a contrata
ção de médicos especialis
tas e sobre a pavimentação
das ruas", concluiu.

CORUPÁ
Diálogo regional

Em Corupá, a última
sessão foi realizada dia 8 de

julho e, como não haverá ex

pediente no plenário no pró
ximo dia 15, a Casa já está

em recesso. Os trabalhos
serão retomados apenas dia
10 de agosto, com sessão

agendadapara o dia 5. Como
saldo do primeiro semestre,
a Câmara aprovou 25 proje
tos de Lei Ordinária, quatro
de ordem do Legislativo, seis
propostas de Leis Comple
mentares e 75 indicações so
bre os-mais variados temas.

Guaramirim

Ficha Limpa e CI
Guaramirim é à única

cidade da região em que o
.

recesso parlamentar acon
tece em período diferen
ciado. Lá, os vereadores

interrompem as atividades
dia 19 de julho e retornam

em 10 de agosto. Contudo,
-

até o início das férias, o

presidente da Casa, Juarez
Lombardi (PSD), aponta
prioridades.

Segundo ele, dois pro-

Durante a últimasessão,
foi aprovada a prestação de
contas da Prefeitura referen
te ao exercício de 2011 e a Lei
Ordinária n? 4/2013, que dá
ao grupoGuapecas doAsfal
toMoto Clube o título de en
tidade de utilidade pública.

Para o próximo semes

tre, segundo o presidente
da Câmara, Alceu Moretti

(PMDB), a prioridade será
a ativação do Conselho Co

munitário de Segurança
(Conseg). "Apesar de ser

responsabilidade do Estado,

jetos precisam ir à votação
no plenário. "Vamos votar
a Ficha Limpa já na próxi
ma sessão e encaminhar
a\ LDO (Lei de Diretrizes'

Orçamentárias), que está
nas Comissões, ainda an

tes do recesso", pontuou.
Entre as prioridades

do próximo semestre, o

parlamentar salieritou a

continuidade do trabalho
realizado para atrair a co-

a segurança na nossa região
está deficitária", pontuou.

Segundo ele, outra prá
tica será a de articular o di

álogo entre os vereadores

que representam as cidades

que integram a Associação.
dos Municípios do Vale do

Itapocu (Amvali). "Não me

lembro de reuniões envol
vendo os vereadores. Temos
várias questões comuns e

acredito ser interessante

para que as prioridades da

região sejam definidas",
-concluiu.

munidade para as sessões

e o término do prazo para
que a Comissão de Inqué
rito entregue o relatório
sobre supostas irregula
ridades da administração
anterior. "Vamos conti

nuar criando atrativós .

para que a comunidade

frequente a Câmara e para
o andamento da CI, que
continuará correndo",
concluiu.
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Colonos em festa
MÚSICA o som da
banda Sorriso Lindo

agita o público no

Salão Centenário
neste sábado

TRADiÇÃO Vigésima Festa Estadual do Colono

começa nesta sexta-feira, em Jaraguá do Sul

Bárbara Elice

A Festa Estadual do.Colono
.1"1chega à 20a edição neste

ano, De 12 a 14 de julho, o tra-
'; dicional evento de Jaraguá do�� .;

t ,;__ , Sul reunirá música, gastrono-
miá, desfiles e exposições no

Salão Centenário, em Rio/da
Luz II.

Para celebrar as duas dé
cadas de evento, o presiden
'te da Sociedade Desportiva
e Recreativa Rio da Luz II,
Alcino Oldenburg, afirma ter

investido nas atrações musi
cais. No palco, apresentam-se
à Banda Universitária, Banda
G10, Sorriso Lindo, Balan

ço Latyno, e Grupo Portal do
SID. A expectativa é que 13mil
pessoas visitem a festa.

"Chegar à, 20a edição re

presenta muito para a so

ciedade, para o cenário de

Jaraguá do Sul. A festa acon

tece no mês do aniversário
da cidade, então, ela faz parte
dessa comemoração. Valeu a

pena esses anostodos em que
trabalhamos. A festa Cresceu
muito", afirma Oldenburg.

[,O
�!.

A abertura do evento

acontece amanhã, às 18h,
com a 16a Exposição de Gado .

eAnimais em Geral. No sába

do, após o almoço com chur

rasco, haverá desfiles, tarde
dançante e a escolha da Rai
nha e Princesas. No último
dia acontece o culto campal,
seguido do almoço com comi
da caseira. Para entreter o pú- .

blico, a festa vai promover a
competição de melhor serra
dor e a brincadeira com touro

mecânico, no domingo. Outra
atração de destaque sobrevo
ará o Salão Centenário: no sá
bado e domingo, será possível
assistir a voos panorâmicos. ,

Na sexta-feira, será cobra
do R$ 10 para entrar no baile.
No sábado, a cobrança de R$
5 vai até as 20h..Depois desse

horário, o ingresso custará R$
20. No domingo o valor da en
tradaserá deR$ 10, apartir das
13h30. Segundo Oldenburg, o
dinheiro arrecadado subsidia

rá;, principalmente, as exposi
ções de animais.

Confira a 'programação
completa da festa na página 16.

"

sera

lançado na
Biblioteca

MUnicipal
A autora jaraguaense

Joice Lourenço lançará o

livro "Simplesmente Ame"
nesta sexta-feira, na Bi
blioteca Pública Municipal
Rui Barbosa. Esse é o pri
meiro romance da jovem
escritora, que já participou
da coletânea "Um Pouco
de Nós". O evento de lan

çamento terá início às 19h
e a entrada é gratuita.

--...o.

O QUÊ: 20a Festa Estadual do Colono
QUANDO: De 12 a 14 de julho
ONDE: Salão Centenário, Estrada Eurico Duwe, 6755, Rio da Luz II

Shows.
de rock
em locais

públicos
A Prefeitura Municipal

de Jaraguá do Sul e a Pra

ça Ângelo Piazera recebe
rão bandas locais de rock
nesta sexta-feira e sábado.
O evento é alusivo- ao Dia
Mundial do Rock, celebra-
-do no dia 13 de julho. Apri
meira apresentação acon-

tece naPrefeitura, amanhã, A Comunidade Nossa Senhora Aparecida, de Massaranduba,
às nhgo, com Acoustic recebe a Festa emHonra à Santa Paulina neste domingo (14). Uma
Rock. No sábado, os shows missa marca o início do evento às ioh, na comunidade localizada
começam às çh, na pra- em Ribeirão Wilde. No almoço será servida costela preparada em
ça, com as bandas Mütley fogo de chão, acompanhada de polenta recheada. À tarde, aconte� ,

Rock, Princípio Ativo, Tiju ce um baile com a dupla Eder e Jane, com a presença do grupo de
e os Sepês e Demo ,yi.�: �! r I , .• i : ,11Jii.I}1eir0s G),s tBarr:an(!}ueiros.(4\, rF,lDltré!d.,a égratuita, I , i,

'.

Festa de comunidade
emMassaranduba
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Nesse mês, Jaraguádo Sul comemora seus 137 anos de
emancipação. E, essa cidade cercada por morros, tem uma

força envolvente sobre aqueles que aqui nasceram ou a escolheram
para morar.

Mas, ser jaraguaense não é apenas trabalhar, ou estudar, ou passar'
se�s fins de semanas aqui, ou dormir aqui. Um jaraguense, de uma
forma ou de outra, vive a cidade.
Toda cidade tem sua identidade,
tem suas manias, características
que formam o seu DNA.
Viver a cidade, no caso de

Jaraguá do Sul.Inclui algumas
particularidades. Ou seja,
existem coisas que todo

OCPIO
www.ocponline.com.br

jaraguaense que se preze
conhece, mesmo com todas as

mudanças que o tempo traz.
Afinal, uma cidade é orgânica, se
transforma a cada dia, junto com

as pessoas que a fazem viva.
1 - Jaraguaense, que é

jaraguaense, jáfoi passear
no Parque Malwee. Seja
caminhando ao redor da lagoa
ou rodando de carro nas ruelas

. do parque;
2 - Cidadão jaraguense já tomou
café, ao menos uma vez, na
Kuchen Haus;
3 - Já subiu o Rio Molha;
4 - Já fez referência ao museu
Emílio da Silva como "a antiga
prefeitura";
5 - Tem algum parente ou
conhece alguém que trabalha na

Clique animal

João Chiodini. Escritor
_

A, •

" escritor@joaochiodini.com.br

Ser jaraguaense
",

e ...

Weg;
6 - Já comeu pão de queijo do postoMime;
7 - Já ficou parado, por causa do trem, no momento que mais
tinha pressa de chegar a algum lugar;
8 - Já comeu uma cuca da Melânia;
9 - Não se espanta quando falam o nome do bairro "Czerniewicz";
10 - Já se perguntou onde termina Q bairro Jaraguá Esquerdo e

começa o bairro São Luiz;
11 - Já passou um fim de semana
em Barra Velha ou Piçarras;
12 - Já comeu batata recheada
da Schützenfest;
13 - Já viu as pessoas sentadas
nas calçadas da Reinoldo Rau
aos domingos;
14 - Já ouviu, pelo menos uma

vez, a Studio FM;
15 - Já deu uma olhadinha para
o céu, para ver os parapentes
saltando do Morro da Antena;
16 - Já comprou alguma coisa
na Dona Hilária, na Zanella ou
no Bazar Jaraguá;
17 - Jaraguaense ainda chama o

Jaraguá do Sul Park Shopping de

Shopping Breithaupt;
18 - Já sentiu os aromas doces
da Duas Rodas no ar;
19 - Já ouviu falar sobre um
túnel secreto que liga o colégio
Marista ao "antigo colégio
Divina";
20 � Jaraguaense que se preza,
já foi xingado, pelo menos uma
vez, pelo Bratz.

Envie a teto do seu
animalzinho para

contato@beatrizsasse;

cçm.br ou encontre
um companheiro de

estimação nas páginas)' }
.� do Faeebook da Ajàpra
e do Focinhos Carente$

r Jaraguá dó Sul

ME LEVA PRA CASA!
Esses filhotes nasceram

em maio. É uma fêmea

(da esquerda) e três
machos. A mãe tem

porte pequeno. Eles
comem sozinhos e

estão vermifugados.
Para adotar entre em

contato com a Clínica
Amizade, no 3371-2340
ou 3275-1887

·ADOTE!
Este é o Nino,
Ele tem mais
ou menos

7 anos. É
muito dócil e
calmo. Está

esperando
alguém que o

queira adotar.
É castrado,
vacinado e

vermifugado .

. Contato: Tayse
no telefone:
9987-7666

, 'i_:1 Amlz�

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2013

Aniversariantes

11n
Alexandre C. Faltin
Antônio H. Weber
Aristides Gonçalves

- Arthur Nascimento Bottaro
Beatriz L Kreutzfeld
Cassia F. Martins
Cleomira Merine
Cleomira Merini

Deisiane Seiler

Eliete Gramkoio
Ericson Pahr
Ervino F. H. Ponath

Evandro Hoengen
Ezair Pereira da Rocha
Fabíola Bozeckert
Fernanda Steffens
Ivone Rech Piva

Jonas Viero

Josimara Verssio

Juliana Vegine
Katia M. Rathunde
Laura Cristine Ullmann
Lili Maeyer .:
Lili Mayer
Luciana Ap. da Silva

.

Luciane A_ Da Silva

Luiza Fritz

Maicon Gumz
Maira Ershing
Marcos José Ullmann
Marlene Rincaweski
Matheus Wudtke

Rosana C. Pereira

Rosemary Costa Silva Back
Santelina Brenag
Sergio Pasquali
Terezinha C. Rambo

• Lúcia Veríssimo - atriz
• Giorgio Armani - estilista
• Netinho de Paula - cantor

Curiosidade
11 de julho ...

... é o 1920 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 173 para acabar o
ano. 1822 - É fundada a

Marinha do Brasil. 1979
- MargaretThatchertoma
posse como 1aministra de
Inglaterra.. Stanley Barret
quebra pela primeira vez a
barreira do som, em terra,
deslocando-se a1190 kmjh

'-. na Califórnia.
Fonte: Wikipedía
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Ricardo Daniel Treis

CD poracaso.com econtato@poracaso.com (J@poracaso a /poracaso

Zeea Baleiro na Soar Relíquias em exposição
Nesse domingo vai rolar o 20 Rockwagen Festival

em Guaramirim.Com entrada custando apenas R$5, o
evento contará com exposição de Fuscas e Volks anti

gos e também painel de miniaturas para colecionado
res, tudo acompanhado por shows com mais de 7 ban
das. O evento começa às 7h (cedo assim) na Sociedade
EsportivaAmizade, telefone para contato é o 9178 9671.

Confirmado: 23 de agosto, sexta-feira, Zeca Ba
leiro retorna à Jaraguá do Sul para show no Grande
Teatro da Scar. Dados quanto bilheteria ainda não
haviam sido definidos até o fechamento desta edi
ção, porém vale ficar de olho na secretaria da Scar,
pois certamente esse espetáculo vai lotar a casa. Para
mais informações: 3275 2477.

Ingressos para show
com Luan Santana

'Celebrando

Update informando avanços na bilheteria: Arqui
bancada Vip chegou a seu quarto lote, e Pista Vip a seu

terceiro. Os valores ficam então R$ 80 e R$ 70, respec
tivamente. Demais setores: Arquibancada Superior,
R$20; Arquibancada Inferior, R$ 30; Pista, R$ 30.
A venda de mesas também já teve início, liguem para
3054-0800 ou 8850-7820 para mais informações.

Aniversariantes do mês, ficam nossas reverências
às estimadas casas Confraria do Churrasco e Arriba
Mexican Bar. Façam as contas, a Confraria está com 7
aninhos, e o Arriba, 4. Para considerar, estes estabe
lecimentos estão entre os primeiros responsáveis pela
promoção da diversidade em nossa cena gastronômica
(considerem, entre outros, a Cachaçaria Água Doce, o
Kantan Sushi Lounge e o Mr. Beef nessa lista). Para
béns aos amigos empreendedores!

MAURICIO HERMANN

Happy hour entre amigas: Aline Mayara, Raquel Ramthum
e Natasha Olegario, no Madalena Chopp & Cozinha

ERICDEUMA

Stanuntisch 2013
Anotem a data, a edição deste ano da

Stammtisch de Jaraguá está programada
para dia 3,de agosto. O eventoyai rolar no
vamente no Parque Municipal de Eventos,
com início às ioh.

Curso de Sushi
Julmir Rozza eMercearia Dona Rita in

formam que foi aberta nova turma de seu

curso de sushi e sashimi para iniciantes. O
evento será dia 24, das 19h30 às 22h. Va

gas limitadas, liguem agora no 3048- 3012
para mais informações.

Maison Ropelato e Kris B�rbi�ri na inauguração de sua

rockstore La catrlna. A novidade abriu portas último
sábado, anexa à Madri Cia. da Beleza, no Centro

OCPll
www.ocponline.com.br

VARIEDADES

.. 22h - Música ao Vivo I Acústico com Rock Nóbilis. local:
Sacramentum Pub 147 8832 1524
22h - Quinta Sertaneja I Show com Alex & Willian I DJ

Diego Feller f Elas free até as Oh. local: london Pub 1
4730550065

• 22h - Música ao Vivo I Show com Grupo Pegada Certa.
local: Sam'bar{47 3054 4848

'* 22h - Sacra-Feira 7 Show com Camaleão Robé).
local: sacra1ll�ntum Pub 147 8832 1524

SÁBAD013
'.

ardo RocklJam.Se�i
_ 147 32q5 239�

.

,. 22h - tondol1 r fríends I Show com Elton
.

. mando,
The Bangers e L:evando um lero I DJ Diego Fellerl Elas
free atê as Oh.lgcal; london Pub 14730550065

.. 22h - Música ao Vivo I Show com Produto Nacional.
local: Sam'barj 47 3054 4848

.. 22h -ladies Free I DJ Anderson Noise.local: Patuá
, Music 14730540800 "

.. 22h - Música aq Vivo IShow com a banda Va Classic
Rock.local:Stl1l1rlis Pub 147 3054 4467

.. 22h - Música ao Vivo I Show com Vini e Dudu.
local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

DOMING014
.. 16h - Sunset Winter Edition I DJs lisa Fly e leonardo
Silva. local: Villa Restaurante e Choperia 147 3275 1277
22h -: Música ao Vivo I Show com Grupo Por Acaso.
local: Sam'bar 147 3054 4848

ERlCDEUMA

Camila Rafaela faz o check-in na segunda
edição da Feijoada do London Pub, evento
promovido sábado passado 01 II.
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Leitor-fiel
o leitor fiel de hoje -é o grande Onésimo SeU,

diretor de Urbanismo da Prefeitura de Jaraguá. Ele
sempre lê a coluna para ficar ligado nas novidades
de nossa sociedade. Aquele abraço!

Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

quinta-feira, dia 11 de julho. Dia
Mundial da População. Vamos
à coluna, que está recheada de
novidades alto astral e energias
positivas. Mas antes, aquela frase

-

pra você refletir: "Sempre tem de
existir uma causa que ponha em

foco a direção de nossos pensa
mentos" (Carlos Bernardo Gon
zález Pecotche - Raumsol).

3370-3242

(1: : .....

MAURICIO HERMANN

-&?;Cq:;;tsa
Troféus e Medalhas'

3275::-4044__

BOA PRAÇA O meu amlqo Gelson. Caps
�-da Upper Man e Upper Donna;durante
rasante da Feijoada do London, sábado

Relâmpagos
Tem um quarteto na urbe sorriso que virou comen

tátio de salão. As figuras parecem saídas de um po
deroso sistema meteorológico. Eu conto: ele arde de

quente, ela é fria, a outra é morna e o outro, geladér
rimo. Vixi.:...a previsão é que nos próximos dias possa
haver chuvas, relâmpagos, trovoadas e muita tempes
tade. Vamos aguardar e preparar os guarda-chuvas.
Pode chover granizo. Entendeu? Não! Então peça uma
bem gelada na mesa 12 e espere o resultado.

Vinho
O empresário, Walter Janssen Neto, o Teca, con

selheiro do grupo Grandene e Intelbrás, durante con

corrido encontro de amigos, rasgou elogios para o vi
nho BasaltinoPinot Nair - safra 2012 - um dos mais

premiados da Viníeula Pericó, do empresário Wander

Weege. Conheço e assino em baixo!

Alex &Willian
_

Hoje, no London Pub, tem sertanejo dosbons com apar
ticipação da duplaAlex&Willian, mais o DJ Diego Feller.

Óleo de Soja
Cocamar 900ml

Níver do Otaviano
Não ousem esquecê-lo: o arquiteto

Otaviano Eduardo Pamplona é o gran
de aniversariante de hoje. Quem tem

o número do celular dele, por favor,
ligue! Ele vai adorar saber que foi lem
brado. Parabéns, brother! Omeu dese

jo é que você e sua linda e feliz família

sejam plenamente felizes.

Pensando bem...

, "Aquilo que você está vivendo, o
peso que está carregando, não é nada

comparado à alegria que te espera".
DNULGAÇÃO

I

NIVER O arquiteto Otaviano

Pamplona comemora hoje idade nova.

As homenagens foram recebidas em
recente Noite de Gala catarinense

"
A alegria do triunfo jamais poderla
ser experimentada se não existisse

a luta, que é a que determina a

oportunidade de vencer.

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Ontem, o Madalena Cozinha
solto.u gente pelo ladrão. A casa

estava cheiaça de pessoas, que
sorveram da noite como manda
o figurino: alegria, amizade e

celebração da vida.
• • •

Marcelo Muller tem preferido
curtir os cafés da tarde no Petit

-

Jardin Café & Bistro, Feliz da
vida com sua nova fase, o loiro
tem desfilado com beldade nova.

Quem? Pergunte a ele e ponto.
-'

• • •

No sábado, a Confeitaria_Bela
Catarina vai movimentar uma
deliciosa Noite Mexicana. EJ
Mariachi e muita tequila dão o

tom à esperadanoite, De nada!

Fanúlia feliz
O casal Nei e Nega Lombardi, e seus que

ridos filhos, formam uma das mais queridas
famílias de nossa sociedade.

Bula
Ontem à noite o amigo Rodrigo "Bula" Fo

gaça reuniu, na elegante área de festa do edi
fício Valsugana, amigos mais próximo e' fqr
matou mesa super concorrida para anunciar
novidades. Volto ao assunto.

Terça-feira Zeca Raussis armou mesão con

corrido na sua bela casa para agitarmais um en

contro do famoso grupo Loks. Presença do pre
feito Dieter Janssen; do vice Jaime Negherbon;
do empresário Teca Janssen; Orlandinho Stoco;
Paulinho Chiodini; Nono Murara e mais uma

trupe de amigos. Apauta: comemorar a vida.

40anos
Hoj�, às 18h30, a nossa querida Apae mo

vimenta sua sede em torno dos 40 anos da

instituição. Será uma noite de homenagens às

pessoas cuja ii contribuição é essencial para o

desenvolvimento-da: entidade.

Seja voluntário
Se você tem 18 anos ou inais e tem vontade e disponibilidade de

ajudar o próximo, no dia 13 de julho; às 14 horas, o CVV- Centro deVa
lorização aVida, promove importante.curso de-capacitação.Mais infor
mações pelo e-mail: jaraguadosul@cvv.org.br ou através do 3275-1144.

-V�t\RlEDADES
QUINTA-FEIRA, II DE JUUlO DE 2013

moagoncalves@netuno.co

MAURICIO HERMANN

TECONTEI�
,. O grupo DNA também está a mil com a

organização para a 11 ª Stammtisch, dia 3 de

agosto, no Parque Municipal de Eventos.

• Sábado, a partir das 11 h30, rola na

churrasqueirado Parque Malwee, a 3ª Feijoada
Beneficente da Rádio Jaraguá. A renda será
revertida ao Corpo de Bombeiros.

,. Sob a batuta dos DJs Paulico, Neni Wolf e
Macarrão, no sábado, dia 13, rola a 1 ª Festa do
Vinil do Restaurante Lehmann's.

DESTAQUE O jovens Eduardo Daniel Cardoso e JostaneWebber
Cardoso conferindo o famoso Cheers Irish Pub, em Corupá

FLORADA-
Floricultura

florada@florada.com.br

•• Cris Raussís em contagem regressiva para
tradicionál Costela Fogo de Chão, que acontece
no dia 20, na chácara.da família, em Guararnirim.
Nomes in de nossa urbe já receberam o convite!

,. Hoje à noite quem dá o tom musical no
Sambar é Qd@ & amigos. Vai peder?

.·AgeRdou consulta? Por favor, compareça!
14D 3855-082.
14D 3822-1355

.�·r"

Suplemento natural extraído da Üa-m6óesa que aumenta
a lipólise, auxiliando na queima de gordura.

,
i , '.�. .,, __ �,_

A Framboesa ketona é um extrato padronizado rico em

aminoácidos, minerais, ácidos orgânicos e componentes
bioativos, flavonóides, ácido elágico e antocian!nas. Apresenta
uma ação na regulação da adiponectina proteína responsável
pela modulação de glicemia, ácidos graxos e lipólise.

, ,

As cetonas de framboesa têm um efeito termogénico no

nosso corpo, aceleram o seu metabolismo, aumentando
o gasto de energia, e ajudando a

emagrecer. Com a

vantagem de ajudar a
aumentar a massa

magra, reduzindo a

flacidez. De acordo com

vários estudos, contribuem para

.. Com essa, fui!
Rua Barão do Rio Branco, 964, Centro I JaraglJá do Sul

Indicações:
- Gerenciamento de peso
- Efeito anti-diabético
- Redução de-gordura
- Dislipidemias
- Ação hepatoprotetor
- Ação antioxidante

"

reduzir o colesterol, normalizar a glicemia
(níveis de açúcar no sangue) e melhorar o
aspeto da pele.
As cetonas de framboesa têm um

poderoso efeito antioxidante, e
aumentam os níveis da adiponectina,
que é libertada pelo tecidóadiposo
para a corrente sanguínea. As pessoas
que sofrem de obesidade têm níveis

sanguíneos mais baixos de adiponectina,
bem como as pessoas com diabetes tipo 2 e

com doença cardiova�ular.

A adiponectina participa na regularização do metabolismo,
exercendo um poderoso efeito antiinflamãtório ao nível
das artérias, reduzindo a insulinorresistência e

aumentando a atuação da.insulina, contribuindo para
regularizar a glicemia.

As cetonas de framboesa ao aumentarem a produção e a

libertação de adiponectina, contribuem. para o

emagrecimento, para um aumento de energia, boa
disposição e redução de apetite.

Consulteseu médico ou nutricionista.

Faça-nos uma vista e conheça esta novidade.

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatolôqícas- Fitoterápicos

:1) ekilibrioJarmaciademanipulacao
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Tirinhas

Piadas

Reações regionais
Na mesma cabine de um velho trem que atravessava a zona

rural de um país da Europa, estavam um francês, um chinês e um

turco, que obviamente viajavam calados.
,

A noite estava muito quente e as janelas abertas, quando de

repente entra um besouro descomunal, que pousa bem no peito
do francês. Ele faz o maior escândalo e não sossega até conseguir
colocar o bicho pra fora da cabine.

Algumas milhas depois, a mesma coisa acontece com o chinês

que, sem se alterar, pega o imenso inseto, tira-lhe as asas e o

saboreia commuito prazer ...
Os companheiros de cabine olham assustados a algumas horas

depois entra outro besouro, que pousa no colo do turco. Então ele

segura o bicho, arranca-lhe as asas cuidadosamente e pergunta
para o chinês:

- Quer comprar?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX1
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação - Dublado - Censura:
livre - Diariamente - sessões: 14h, 16h, 18h, 20h

ARCOPLEX2
• Guerra Mundial Z - Ação - Legendado - Censura: 14 anos

- Diariamente - sessões: 14h20, 16h40, 19h, 21 h20
<'

ARCOPLEX3
• Universidade Monstros - Animação - Dublado - Censura:

Livre - Diariamente - sessões: 13h20, 15h30, 17h35
• Todo Mundo em Pânico 5 - Comédia - Legendado
Censura: 14 anos - Diariamente - sessões: 19h40, 21h30

Meu Malvado
Favorito 2.
o ex�vilão Gru é c0tlvocado vela
liga ànti-vílões para combater
uina nova ameaça. 'Além de
encarar novamente seu antigo
inimigo, Victor, ele ainda
terá que lidar com amente

lll�ígha de El Mac4� e seu filho.
Machito. Enquanto isso, o amor
estáno ar,mas os traumas de
infância deGru impedem que
ele se entregue à paixão.

JOINVILlE
• GNCGARTEN
• Meu Malvado Favorito 2 - 14:10, 16:20, 18:30, 20:45 - 3D - DUB - Animação
• Todo Mundo em Pânico 5 - 19:40 22:00 - DUB - Comédia
• Universidade Monsyos - 13:10, 15:20, 17:30 - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 13:50,15:40 17:50 20:00 21 :50 - NAC - Comédia
• Truque de Mestre - Os Ilusionistas - 13:40, 16:1 D, 18:50,21 :20 - LEG - Suspense
• Meu Malvado Favorito 2 : 13:20, 15:30, 17:40, 19:50 - DUB - Animação
• Guerra Mundial Z - 14:00, 19:00 - 3D DUB - Ficção
• Guerra Mundial Z - 16:30, 21 :30 - 3D LEG - Ficção
• GNC MUELlER
• Guerra Mundial Z - 21 :40 - 3D - LEG - Ficção
• Universidade Monstros - 13:45, 16:30 - 3D - DUB - Animação
• Guerra Mundial Z - 19:00 - 3D - DUB - Ficção
• Todo Mundo em Pânico 5 - 16:00, 18:00, 22:00 LEG - Comédia
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 14:00, 20:00 - NAC - Comédia
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:20, 15:20, 17.:20, 19:20,21 :20 - DUB - Animação

Sudoku

Preenchaum quadrado
9x9 com números de 1 as
sem repetir números em

.

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2013

� PREVISÃo DO TEMPO
,

'

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Temperatura
em elevação
Nevoeiros ao amanhecer e tempo
estável com predomínio de sol
entre nuvens, devido à atuação
de umamassa de ar seco. No
AltoVale do Itajaí, Florianópolis,
Litoral e Planalto Norte,
possibilidade de chuvisco pela
manhã associados aos nevoeiros.

� E!O
AMANHÃ
MíN: 13°e
MÁX: 22°e

Parcialmenle
Nublado

j,.

SÁBADO
Instável

MíN:We
MÁX: 23°e

Nublado

LUAS

• NOVA 8/7
. .'

Chuvoso

.CRESCENTE 16/7 DOMINGO ..CHEIA 22/7 MíN: 17°e

• MINGUANTE 29/7 MÁX: 25°e Trovoada

- - -- - - - --_- - - - - - - _.- � .
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VERTICAIS
1. Absoluto I Colocar como imposição
2. Produtor de livros e [ornais / Antiga moeda brasi

leira de prata
3. Sofrer / Menino que integra o cortejo de um ca

samento

4_ Um controle de carga feito em caminhóes carre

gados / Peça metálica, espiralada, que pode ser

distendida ou comprimida
5. Conselho Tutelar / Fechadura rudimentar / Prece

de Greco no pseudônimo de pintor espanhol de
origem cretense ,

6. Magma expelido por vulcões ativos I Raspar (a
escrita)

-

7. Desmedidamente desejoso / Registro Nacionãl de
Veículos Automotores

8. Uma grande rede nacional de rádio e TV / Balcão
9. Reação éxagerada de um organismo para alimen

tos ou remédios / Provocar arranhões.

HORIZONTAIS
1. Código de Endereçamento Postal/Branco do ovo
2. Que pode sofrer mudanças de função ou de con

dição
3. Uma bacia do banheiro / Aquele que substitui o

titular de um cargo
4. Aquele que certifica por escrito
5. Alugar / Sufixo para empresas sem fins lucrativos

usado na internet
6. Aspergir água em plantas J 501, em algarismos

romanos

7. Manobrar a canoa
8. As iniciais do cavaleiro Rodrigo, medalha de ouro

nas Olimpíadas de Atenas, em 2004 / Tem três
cada estação

9. Tipo de música moderna em que as letras são
declamadas e não cantadas I Relativo à Lua

10. Cidade e ilha oceânica do estado de Pernambuco
11. (Pop,) Qualquer pessoa cujo nome não se co- 10

nhece I (Fig.) Apoio
12. Aquela que se movimenta em velocidade, ligeira 11

13. Cada uma das subdivisões internas de uma rede
telefônica particular / O hábitat da baleia.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Ester entrega a pasta com os documentos a Isabel, para
que Alberto não a veja. Isabel aconselha Cassiano a recolocar
os documentos em seu lugar, antes que Dionísio perceba sua
falta. Amaralina discute com Duque e afirma que não queria
que ele fosse seu avô. Duque conta a Olívia que Amaralina já
sabe que é sua neta. Guiomar se oferece para ajudar Duque a
encontrar Amaralina. Duque faz as pazes com Amaralina e lhe

presenteia com um carro.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Amora insulta Giane, que a enfrenta. Bento ftéigra Glória

discutindo com Wilson. Verónica não consegue resistir a Éri
co. Vinny pede para ficar com Renata. Wilson ameaça Bento

por-mexer do jardim que foi de Lívia. Giane decide fazer seu
book com Caio. Natan tira fotos com Brunetty. Mel decide con

tar onde Bárbara está para Sueli Pedrosa, em troca de uma

entrevista com Lara. Glória decide não contar a verdade para
Bento. Brenda tenta convencer Perácio a continuar falsifican
do quadros. Maurício exige que Fabinho desminta os boatos

que espalhou sobre Amora. Érico torce para se encontrar no

vamente com Verónica/Palmira. Giane posa para Caio. Maíu
afirma que convencerá Bento a fazer a campanha com ela.

Perácio vê Rosemere e Nelson.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Br�no conversa com Paulinha, e"Paloma chora, emocio

nada. Márcia fala para Valdirene qae vai se casar com Atilio/
Gentil. Gigi pede para Pilar pagar suas dívidas. Aline reclama

por César não ter dado um cartão de crédito para ela. Pilar

pede para o rnarído talar com Gigi sobre o cheque que ela
recebeu de Atilio. Laerte colhe os óvulos de Amarilys para fer

tilização. Paloma decide deixar Bruno visitarPaulima Alejan
dra convence Ninho a aceitar as exigências de Paloma para
conquistar Paulinha, César estranha o nome com que Atilio
assinou o cheque que deu a Gigi. AtJlio/Gentil vai com Márcia,

Saramandaia

Zélia sangra e teme perder bebê
Zélia (Leandra Leal) é esquentada até não poder mais.

Depoisbrigar com Zico (José Mayer) na frente do toda Bo

le-Bole, ela continua disparando para Lua (Fernando Belo)
poucas e boas sobre o formiguento. O probelma é que ela es

quece seu estado delicado. Nessa mesma hora, o pássaro de

Gibão (Sergio Guízéj áparece e isso não é bom sinal. Marcina

(Chandelly Braz) nota o sangramento na calça de Zélia e avi
sa o emergenciamento: "Lua ... É sangue mesmo! Será que...
o bebê!" Todos saem correndo para o médico. Será que vai
acontecer o pior? Não perca!

Valçlirene e Carlito a uma casa de forró. Nicole passa mal, e
.

Thales a leva para casa. Leila convence o namorado a apres
sar o pedido de casamento a Nicole. PatríCia e Michel come

moram o início do namoro. Valdirene prende Carlito na sala de
troféus do Centro de Treinamento.

• CARROSSEL - SBr . 20H30
Na casa abandonada, as meninas terminam a decoração

para o salão de beleza. Maria Joaquina batiza o lugar de "Es

paço MJ" e convida todasas amigas para serem suas clientes.
Os meninos se reúnem na casa de Cirilo e comemoram a vi
tória que tiveram no jogo. Cirilo vai ao quarto e chama Maria

Joaquina, pela janela, para contar sobre os gols que fez, mas
percebe que a patricinha não está em casa. Asmeninas come

çam a receber as primeiras clientes no salão. Do lado de fora
da casa, Maria Joaquina se espanta com ii fila gigante de me

ninas que querem ser atendidas. A riquinha decide contratar

Valéria, Bibi, Margarida eAlícia para ajudarem no atendimen
to. Os meninos chegam. à casa abandonada e se espantam
com o que encontram. Eles não gostam da ideia das meninas
terem transformado o esconderijo em salão de beleza. Os ga
rotos colocam todas as clientes para fora. As meninas ficam
furiosas com a atitude dos amigos.'

• DONAXEPA - RECORD - 22H
Após ouvir a conversa de Rosália, Camila revela a Xepa

a existência de um suposto terreno no nome da jovem, mas
a feirante não acredita e exige que a assistente não difame
sua filha. Dorivaldopede que Ângelo procure o documento que
comprova a compra do lote de terra vendido por Esmeraldino,
mas Galeto Os interrompe e conta sobre o novó ataque da mu
lher da fronha rosa. Yasmin teme gue Meg mude o conceito .

do evento e fica nervosa quando Catherine a questiona sobre
a visita de François. Cintia reclama da implicância de Lis com

Édison, mas a estudante de história a ignora-e elogia Benito.

lsabela descobre que está grávida de gêmeos e Vitor Hugo se
preocupa ao saber que a gestação da noiva é ae risco. Pérola
desabafa que está preocupada com a filha e Feliciano tenta

confortá-Ia. Graxinha tenta convencer Dafne a não compare
cer no evento do ateliê, mas a periguete continua decidida.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.
_

Fofocas·
Rogério Cardoso será
homenageado em
A Grande Família

_
o episódio da série A Grande Família, da

Globo, do próximo dia 18, será bastante espe
cial. Como neste mês completa-se 10 anos da
morte de Rogério Cardoso, a participação do
ator na série será relembrada com o episódio
Um Homem Chamado Flor. Rogério Cardoso

integrou o elenco da série desde o início, inter
pretando o impagável sr. Floriano, pai deNenê.

Primo delIV.iliamBonner

estreia emMalhação
-

Sucesso em musicais, Hugo Bonemer fez
sua estreia na tevê aberta, em Malhação, no
vela teen que iniciou nova temporada na se

gunda (8). Primo do apresentador do Jornal
Nacional, William Bonner, o paranaense de

25 anos mostrou que não basta apenas ter um
rostinho bonito e um sobrenome poderoso,
e fOI batalhar, sozinho (após muitos testes e

-

/' "nãos"), pelo-posto de novo galã da novelinha
teen. Formado em comércio exterior, o intér
prete do sedutorMartin diz que se inspira no
profissionalismo do primo famoso e que não

se incomoda com rótulosnemcobranças.

20/3 a 19/4 - Fogo
Você saberá entreter a sua

clientela. É um bom dia para ex-
-

pIorar o seu lado 'criativo na sua

forma ge se expressar.Não perca
a oportunidade de se declarar a

quem ama. Sua dedicação ao par
pode fazer toda a diferença nesta

noite: aproveite! Cor: azui.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar_

O dia favorece o convívio s0-

cial. Esta é uma fase de melhoria
.

no que diz respeito ao entendi
mento entre as pessoas ao seu re

dor. O desejo de obter o reconhe
cimento vai servir de estímulo no

trabalho. No amor, o astral é de

profunda sintonia. Cor: branco.
.-,

Escorpião
23/10a21/11-Água

Somente com esforço, garra
e dedicação, você chegará aonde

quer, por isso, nada de preguiça.
Seus projetos ganham impulso,
razão-pela qual não terá dificulda
de para enfrentar a concorrência.
Na paixão, evite ficar sonhando
com quem está longe. Cor: lilás:

•• Sagitário _

._ 22/11 a21/12-Fogo
-

No trabalho, as alianças con-

tam com altíssimas vibrações. O
astral é benéfico para quem pen
sa em estudar ou aperfeiçoar os
seus conhecimentos.A dois, suas
expectativas não são poucas! Cui
dado para não confundir os seus

interesses. Cor: tons claros.

./ Capricórnio '

22/12 a 20/1 - Terra-

Este é Q momento de dar o

melhor de simesmo e de lutar por
.

seus interesses, inclusiveno traba
lho. A Lua virgíníana'aguça a sua

fé e a sua percepção das�oisas. Na
vida a dois, este é o momento de
reconhecer ás afinidades e os valo
res em comum. Cor: bege.

ções afetivas e o 'desejo de se diver
tir um poucomais. Cor: cinza.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Bom dia para defender a sua

privacidade no trabalho. Sua atra
ção por assuntos que-envolvam o

mistério está em alta. A Lua indi
ca que a comunicação será o seu

maior trunfo, cuidado, porém,
com assuas criticas às pessoas ao
seu redor. COr: tons pastel.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

O dia favorece a integração
com quem tem os mesmos inte
resses. No trabalho, a chance de
se dedicar a uma atividade praze
rosa é algo que não se deve perder,
O astral é dos mais excitantes no

romance, favorecendo até as rela

çõesmaismornas. Cor: vinho.
-'

Peixes

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

É hora de mostrar toda sua

garra. A Lua em seu signo aumen
ta o seu carisma e seu talento para
liderar grupos. FÇlYá sucesso com

atividades ligadas a moda, beleza
e vaidade. No campo sentimental,
o desejo de segurançavai falar alto
agora. Cor: vinho

19/2 a 19/3 - Terra

Atividades que possam ser

feitas em casa vão se revelar Uma
ótima opção trabalho. Use e abuse
da sua vivacidade mental. A Lua

_
deixa você mais criticó(a) nos as

suntos do coração. Mas, o deseio
de agradar a quem ama tende a

prevalecer! Cor: amarelo.

Virgem
-

23/8 a 22/9 - Terra

Convém agir com a maior

discrição possível ao lidar com os

assuntos do seu interesse. A Lua
indica que você vai estar mais

seletivo(a) no campo afetivo. O seu

lado critico e racional vai predomi
nar nas decisões que envolvem a

sua vida amorosa. Cor: branco.
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Cliques da Sociedade
Amizade dia 6 de julho

Cristiely<Wodonos

Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

Ana Paula Bastos,

Luana Cristina Bastos Tatiane Schweizer

jaraguargfestadasemana.com.br

Ana Paula

Maristela Fonseca e Adrieli Kulkamp

QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2013

Franciele Sasse

Vanize Moura

Confira a programação <la 20a Festa Estadual do Colono, no Salão Centenário
• SEXTA-FEIRA (12)
• 18h . Abertura da 16a Exposição de Gado e

animais em geral
• 19h . Início do Torneio de Bolão em Cancha
, Rústica, com equipes e individual
� 20h . Jantar (churrasco).
• 22h . Abertura oficial da festa
• 23h . Baile com a Banda Universitária·

• SÁBADO (13)
�

• 9h . Reabertura das Exposições

• 12h . Almoço (churrasco)
• 15h . Desfile do Grupo de Idosos,
Oase e Escola

• 15h . 12a Carreata dos Motoristas.
Local de partida: Posto Mime da
Walter Marquardt

.

• 15.h30 . Início da Tarde Dançante
• 16h . Chegada da Carreata dos Motoristas
• 17h . Costela Fogo de Chão
• 19h . Jantar (churrasco)
• 21h . Escolha e coroação da Rainha e· 1 I

Princesas da 20a Festa Estadual
do Colono, com premiação para'a
melhor torcida

• 22h30· Baile com a BandaG10
• 2h - Show do grupo Sorriso Lindo

• DOMINGO (14)
• 8h Reabertura das exposições

• 10h30 . Culto Campal celebrado pelo
Pastor Elpídio Carlos Heliwing

• 12h . Almoço com comida caseira,
marreco e churrasco

• 13h . Competição do melhor serrador
• 14h . Soirée com a Banda Balanço Latyno
• 18h . Encerramento das exposições,
sorteio das rifas e início do baile de

encerramento, com o Grupo Portal do Sul
• 10h . Desfile da Rainha e Princesas, • 22h . Encerramento da 20a Festa
Máquinas Agrícolas, Colonos e - Estadual do Colono com a tradicional

•
j
Sociedades corwidadas' .1.H';' : /1 ',J! t , li! I f I -cotheita-dos �r0é!út0S·e)(postos no salão

-:) -"1

'.;/. ';i;_:' H'�
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MENOR TAXA
DO MERCADO
NO SEGMENTO
AUTOMOTIVO '

1/2PARCELA SEU CARRO 1/2PARCELA
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soluções constl'uthas

. Produção de grãos
Relatório do Ministério da Agricultura, Pe

cuária e Abastecimento estima para a produção
de grãos, ao longo dos próximos 10 anos, um
crescimento das atuais 184,2 milhões de tonela
das para 222,3 milhões. O Brasil tem potencial
para chegar a 274,8 milhões de toneladas em

um cenário mais otimista. Para isto, a área total
plantada deverá passar de 69 milhões de hecta
res para 75,5 milhões, em 2023. O interessante
é que as áreas previstas para arroz, mandioca,
trigo, feijão e café deverãomanter-se estáveis.

Sincor-sc
No encontro 'do último dia 4, o Sincor

apresentou aos corretores de seguro uma

nova ferramenta - CotaK. Ela permite um cál
culo rápido, a partir de busca entre nove segu-
radoras. Trata-se de uma forma de agilizar o
trabalho dos profissionais do setor.

Feira
.Até o próximo dia 14 acontece no Clu

be Atlético Baependi, a Feira de Malha.
Esse evento oferece uma variedade de ar
tigos de vestuário a preço de fábrica.

A partir da próxima segunda
feira até o dia 18, a Apevi ofere
ce uma qualificação focada na

excelência. no atendimento em

Uma análise dasúltimasprevisões do FundoMonetário Internacionalmostra que estabelecimentos de saúde. Uma
a crise ainda está longe de uma solução favorável. Namédiamundial, aprevisão é de oportunidade para aprimorar
um crescimentomenor qU� n_ftYflffl'Tflr l� ffifm�fte�ai�r�imismo'l rutfttfteu§..,\�la�flmTrff i I ;'1111 t, I J II i 111

Lourival Karsten

MERC
Restituição do IR
A Receita Federal deposita na pró
r\xi.ma segunda-feira, 15, o dinheiro
da restituição do segundo lote do Im-

.

posto de Renda emuitos contribuin
tes podem estar na dúvida sobre o que
fazer com o dinheiro extra. Segundo
os economistas da Serasa Experian, o
que deve definir esta questão é a atual
situação financeira do consumidor.
Quem está superendividado deve

. priorizar o pagamento das dívidas,
em especial as que possuem juros
mais altos, como o cheque especial e
o rotativo do cartão de crédito. A res

tituição também pode ser usada para
pagar financiamentos em atraso ou

contas que tenham acumulado mul-

tas pela falta' de pagamento. Segundo
os economistas, se ainda sobrar uma
parte do dinheiro, ele pode ser utili
zado para antecipar o pagamento de
parcelas, pedindo ao credor que faça o
desconto dos juros.

É importante que o consumidor
evite utilizar a restituição como en

trada para um novo financiamento,
para não fazer uma nova dívida que
será acumulada mensalmente com

as demais, orientam os 'economistas.
Também não é recomendável manter
o dinheiro parado na conta bancária,
pois os gastos diários e o cheque espe
cial podem acabar absorvendo o valor
sem que o consumidor perceba.

Processo de se eção
O CentroWeg abriu as inscrição para os cursos de 2014. Elas seguem até o

próximo dia 28 de julho. São especializações para aprendizes, com duração de
um ano, destinados aosjovens com 17 anos completos, até dezembro de 2013.

SMS GoTEX
Está acontecendo um teste pilo- De 23 a 25 de outubro acontece no

to em dois restaurantes de São Ber- Centro de Convenções do Anhembi,
nardo do Campo para uma solução em São Paulo, a feira de matéria-prima
desenvolvida pela empresa Pagtel. chinesa Premium "GoTEX Show 2013".
A alternativa permite a compra de Segundo os organizadores; 90% do es

ingressos com o envio de código por paço já está comercializado .com uma

SMS. Trata-se de um solução dife- longa lista de empresas da China, que já
rente do Ticket Master que busca o � não se contentam com esperar os clien-
mercado de casas de portemédio. tes brasileiros nos eventos locais.

M�do devagar

QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2013
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INDICADORES ECONÔMICOS )

INDICE PERiDDD
SELlC 8,0% 29.MAI0.2013
TR 0,000% 1 tJULHO.2013
CUB 1.289,50 JULHO.2013
BOVESPA +0,90% 11.JULHO.2013
NASDAQ +0,47% 1 tJULHO.2013

AÇÕES PETR4 15,21 +1,54%
VALE5 .26,44 +1,38%
BVMF3 12,51 +1,96%

POUPANÇA 0,5000 12.JULHO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,49% US$108,990
OURO +0,43% US$1264,740

CAMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,2723 2,2729 +0,48%
DÓLAR TUR. 2,2400 2,3600 +1,72%
EURO 2,9393 2,9410 +1,86%
LIBRA 3,4029 3,4051 +1,41%

Greve geral
Com a onda de protestos, cres

ce a expectativa pelo que poderá
-

acontecer em termos de greves pi
pocando nos mais diversos setores
e lugares. As centrais sindicais con
sideram o momento propício ape
sar de seus compromissos com o

governo. O grande problema são as
conseqüências de todos estes mo

vimentos em relação à economia,
pois se um protesto estávmarcado
para o seubairro, o comerciante fe
cha as portas. O industrial, quando
sabe de um protesto de caminho
neiros, posterga o envio de merca
doria ao máximo possível.

Economia
mundial

Na terça-feira passada, o Fun
do Monetário Internacional publi
cou uma revisão das previsões de
crescimento da economia de di
versos países. Para o Brasil, o FMI
prevê crescimento de 2,5% neste
ano e 3,2% em 2014. Para efeito de
comparação, a previsão de expan
são da maior economia do mundo
- os EUA - é de 1,7% em 2013 e

2,7% no ano que vem. Pode pare
cer um número interessante, mas
está muito distante do potencial
de crescimento de nosso País. E

-

o último boletim Focus, do Banco

Central, já publicou a previsão de
crescimento de 2,34%.

Serviço de .saúde
, '.�
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Reclamação ..com a

demora na entrega
CRíTICA
Compradores dos
veículos no leilão
queriam agilidade na

liberação dos bens

Natália Trentini

Qatraso na entrega de

alguns veículos leiloa
dos pelo Departamento Na
cional de Trânsito de Santa
Catarina (Detran) causou ir
ritação em algumas pessoas,
que adquiriram os bens na

manhã de ontem. De acordo
com o edital, os comprado
res que efetuaram pagamen
to em dinheiro poderiam
retirar os carros durante a

manhã, mas a falta dos com
provantes fiscais impossibi
litou a entrega.

O leiloeiro responsá
vel pelos trâmites, Paulo

Nakakogue, justificou que
o volume'de lotes, 499 no

total, atrasou a impressão
das notas. Segundo ele, os

veículos só poderiam come

çar a ser liberados durante a

tarde. "Anota fiscal é o doeu-

LÚCIOSAsSI
-

.REVOLTA Compradores foram no pátio onde estão os veículos pedir a liberação

mento necessário para'que
se possa circular com o car

ro, como forammuitos lotes,
houve essa demora", disse.

Mesmo com a justifi
cativa, os compradores se

mostraram descontentes.
"Se 'tivessem dito para eu

buscar daqui a 15 dias, teria
esperado,mas estava previs
ta entrega hoje na abertura
do pátio e não aconteceu,
queremos nossos direitos",
comentou o topógrafo, Fer-

nando Souza, 61 anos, que
se deslocou de Curitiba para
o leilão.

Ademora para efetuar os

pagamentos também inco
modou. Alguns comprado
resprecisaram aguardar até
umahora da madrugada de
ontem para ter em mãos o

recibo. O presidente da Co
missão Estadual de Leilão
do Detran, o Tenente Coro
nel Edson Rui da Silva Cas

tilho, enfatizou que este não

é padrão de leilões do de

partamento. "Normalmente
finalizamos os lances e 30
minutos depois o pessoal já
está saindo com as notas.

Vamos conversar de perto
com a equipe que organi
wu",disse.

A estimativa.é que foram.
atreéadadosmais d� R$ 760
mil, mas o valor pode dimi
nuir, já que foram registra
das algumas desistências-r
por causa da demora..

Farda

PM reprova novomodelo de farda testada em Jaraguá
O projeto piloto de uma

nova farda para a Polícia
Militar de Santa Catarina,
testada pelos policiais de

Jaraguá do Sul de outubro a

dezembro, foi reprovado. O
tecido mais leve do unifor
me, á bota de canomais bai
xo e um cinto de guarnição
para substituir o colete táti-

através do site do Batalhão.
De acordo com a assessoria
de comunicação, o comando
da corporação descartou a

implantação deste modelo.

Furto no Rau

Casa é invadida à picareta
Um morador da Rua da Abolição, no Bairro Rau, em

Jaraguá do Sul, teve a residência invadida e um note
book furtado, na tarde de ontem. A vítima percebeu o

crime quando chegou em casa, por volta das 16h, e viu
a porta arrombada a golpes de picareta. A PM foi acio
nada e fez buscas pela região, mas ninguém foi detido.

Anim<!is na pista.
.

Motociclista
atropela vaca

Guaramirim

Mctorísta
bate emmuro

co não agradaram amaioria
dos 120 oficiais, que res

ponderam a uma avaliação
minuciosa, e de outras 460
manifestações populares

Um motociclista de O motorista de um Gol,
18 anos foi surpreendido

_

com placas de Joinville,
por um grupo de bovinos perdeu o controle do veícu
quando passava pela Rua lo, saiu da pista e bateu no

Joaquim . Francisco de muro de uma residência,
Paula, em Jaraguá do Sul, na RuaMaria Verginia dos

por volta das Sh de ontem: Santos Cristofolini, pró
O jovem tentou desviar rimo a Lauro Zimmerm
dos animais; mas acabou man, no Bairro Guamiran

atropelando um deles. O ga, em Guaramirim, por
'motociclista sofreu feri- volta das zh de ontem. O
mentos leves e não pre� condutor não se feriu é se

cisou de atendimento recusou a fazer o teste do
dos Bombeiros. A Polícia bafômetro, por isso a Po
Militar foi acionada e fez lícia Militar lavrou o Auto

o regisfro de omissão de de Constatação de sinais.
cautela por parte do pro- de embriaguez. O veículo

prietário dos animais, que e o motorista, de 28 anos,
será responsabilizado pelo Toram encaminhados a De-

.

acidente de trânsito. - legacia de Polícia.

PINGUIM EM BARRA VEL.HA
Um pinguim apareceu na Praia do Tabuleiro, em Barra
Velha, e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros
Militar ae Barra Velha, por volta das 10h de ontem. O
animal estava muito debilitado e foi encaminhado à
Univali de Penha, pela Fundação do Meio Ambiente.
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GFV Holding S.A.
CNPJ/MF n·14.841.307/0001-20 - NIRE 42.3.00037664

Ata da Assembleia Geral Extraordlnárlareallzada em 31 de agosto de 2012
I pata Hora e Local: No dia 31 de agosto de 2012, às 9:00 horas, na sede social da GFV Holding S.A.
(��"), localtzada.na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Roa Estheria Lenzi
Friedrich, 79, fundos, CEP 89251·01 O.�: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia,
conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. Presente ainda o Sr. Alfredo Hirata,
representante da Martinelli Auditores Independentes. III. Publicacões; Dispensada a publicação de Editais
de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4°, da lei n. 6.404n6.�: Vicente Donini- Presidente
da Mesa. Florilda Enke Donini - Secretária. V Ordem do Dia: (i) deliberar acerca do aumento do valor
do capital social da Companhia mediante conferência de ações de emissão da Marisol S.A, (ii) ratificar
a nomeação do avaliador da empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação das ações
de emissão da Marisol S.A., (iii) deliberar acerca do laudo de avaliação em referência; e (iv) modificar o
artigo 5° do estatuto social da Companhia em virtude das deliberações acima. VI DeliberacÕes: Após a
discussão da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, sem qualquer ressalva,
ti) aumentar o valor do capital social da Companhia de R$ 500,00 para R$ 56.000.500,00, um aumento,
portanto, oe R$ 56.000.000,00, mediante a emissão de 1.318 novas ações ordinárias, nominativas,
sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 42.488,62 por ação, fixado com base no artigo 170,
parágrafo 1°, II, da Lei n.s 6.404nS e ajustado para fins de arredondamento. As ações ora emitidas foram
totalmente subscritas e integralizadas pelo acionista GFV Participações Ltda. mediante conferência de
11.357.020 ações ordinárias e 5.087.619 ações preferenciais de emissão da Marisol S.A., sociedade por
ações com sede na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, Rua Bernardo Dornbusch, n°
1.300, Vila Lalau, inscrito no CNPJ/MF sob o n" 84.429.752/0001-62 (.:Mari.sQl"), de acordo com o Boletim
de Subscrição constante do� à presente ata, cujo inteiro teor se encontra arquivado na sede da
Companhia e com a expressa anuência do acionista Vicente Donini, que renunciou gratuitamente ao

direito de preterêncla.que lhe assiste nos termos do artigo 171 da Lei n.? 6.404n6; (ii) ratificar a nomeação
da empresa especializada Màrtinelli Auditores Independentes para a elaboração do laudo de avaliação das
11.357.020 ações ordinárias e 5.087.619 ações preferenciais de emissão da Marisol SA ora conferidas à
Companhia a título de integralização do aumento de capital referido no item (i) acima; (iii) aprovar o laudo
de avaliação das 11.357.020 ações ordinárias e 5.087.619 ações preferenciais de emissão da Marisol
S.A. preparado pela empresa especializada Martinelli Auditores Independentes, o qual passa a integrar
a presente ata na forma do� cujo inteiro teor se encontra arquivada na sede da Companhia;
e (iv) em virtude das deliberações acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social
da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: ""Artigo 5° - O capital social é de
R$ 56.000.500,00 (cinquenta e seis milhões e quinhentos reais), representado por 1.818 (mil oitocentas
e dezoito) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, touümeme subscritas e

integralizadas'. VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, ecome nenhum dos presentes quisesse
fazer uso da palavra, deram 'por encerrada a Assembleia, tendo-se antes feito lavrar a presente ata na

forma de sumário, autorizando-se sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes,
conforme o disposto nos Parágrafos 1 (I e 2° do artigo 130 da lei das Sociedades por Ações. Depois
de lida e achada conforme, a ata foi devidamente assinada pelos presentes. Mesa: Sr. Vicente Donini -

Presidente; Sra. Florilda Enke Donini - Secretária. Sr. Alfredo Hirata - Representante da Martinelli Auditores
Independentes. VIII Acionistas presentes: GFV Participações Ltda. e Vicente Donini. Certifico que a

-

presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da GFV Holding SA, realizada em 31 de
agosto de 2012, assinada por todos os presentes e lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais - nO
01, folhasj.21, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128. Registrada na Junta Comerciai do Estado de Santa
Catarina sob n° 20122861736, em 15.04.2013. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - PSTADO DESANTACATARINA

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE lNTlMAÇÃoDEPROTESTIl
.

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGllse, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento 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
INTIMADOSDO PROTESTO:
Apontamento: 252480/2013 Sacado: QIARl.ES ODAm THElS En
dereço: RUATHEREZAWAlZKO BU1ZKE, 40 - RAU - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89254-334Cedente: PSGUINDASTES lIDAME Saca
dor. - Espécie:DMI - N°TItulo: 4422/4476 - Motivo: faltade pagamen
toValor. R$ 470,00 - Data para pagamento: 16/07/2013- Valor total
a pagar R$550,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 470,00
- Juros: R$ 0,94 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

MANN Endereço: RUAWlllYBWNK 9 - ESl'RADA NOVA - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-368Cedente: lNFRASUL -lNFRAESIRUIURA
EEMPREENDIMENT Sacador. - Espécie:DMI - N'Título: 0232444001
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 378,54 - Data para pagamento:
16/07/2013-Valor total a pagar R$459,1! Descrição dos valores: Valor
dotítulo:R$378,54 - Juros:R$ 2;1.7Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$23,1O Condução: R$24,50- Diligência:R$18,45

do titulo: R$ 216,00 - Juros: R$1,44 Emolwnentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 252662/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMEN1DS P/
PlSCINAS ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA
lAlAU - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89256-200 Cedente: ROIA
INDUSTRIA lIDA Sacador. - Espécie: DMl - N° TItulo: G80036/4 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 9.636,10 - Data para pagamen
to: 16/07/2013-Valor total a pagar R$9.739,27 Descrição dos valores:
Valor do título: R$·9.636,10 - Juros: R$ 25,89 Emolwnentos: R$ 12,25 -

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

Apontamento: 2!1249112013 Sacado: INS1l\IADORA MESOI LUZ
DO DIA L Endereço: R: JOAO roZlNI, 2144 - JOAO roZlNI - CO
RUFA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: ELETRICA COMEROAL AN
DRA lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: E050593633 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.094,40 - Data para pagamento:
16/07/2013- Valor total a pagar R$1.225,31 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.094,40 - Juros: R$ 2,18 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 252663/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMEN1DS P/
PISCINAS ME Eridereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA
lAlAU - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89256-200 Cedente: ROIA
INDUSTRIA lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: QlOO37/4 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 9.248,78 - Data para pagamen
to: 16/07/2013- Valor total a pagar R$9.350,92 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 9.248,78 - Juros: R$ 24,66Emolumentos: R$ 12,25 -

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

Apontamento: 252618/2013 Sacado: CHEVRO AUlD MECANlCA
lIDA Endereço: RUA lJND RUXMATIlIAS, 36 - JARAGUADO SUL
- CEP: Cedente: CHAMPAGNATVEICULOS Sacador: - Espécie:DMI
- N° TItulo: D1l2707102 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 668,83
- Data para pagamento: 16/07/2013- Valor total a pagar R$746,62.

Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 668,83 - Juros: R$ 2,00Ema
lwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,94

Apontamento: 252756/2013 Sacado: INS1l\IADORA MESrn WZ
DO DIA L Endereço: R: JOAO roZlNI, 2144 - JOAO roZlNI - CO
RUFA-8C - CEP: 89278-000 Cedente: ELETRICA COMERCIAL AN
DRA lIDA Sacador. - Espécie: DMl - N' TItulo: E050588232 - Mo

. tivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.054,6J. - Data para pagamento:
16/07/2013- Valor total a pagar R$1.l90,72 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.054,61 - Juros: R$ 7,38 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 252677/2013 Sacado: R SliVA EQUlPAMENIDS P/
PlSCINAS ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA
lAlAU - JARAGUÁ DO SUL-se - 'CEP: 89256-200 Cedente: ROIA
INDUSTRIA lIDA-Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: G8OO35/4 -

Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9302,56 - Data para pagamen
to: 16/07/2013-Valor total a pagar R$9.401,74 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 9.302,56 - Juros: R$ 21,70 Emolwnentos: R$12,25 -

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

Apontamento: 252669/2013 Sacado: DANTE VAU.E ME Endereço:
ROD BR-280 KM 78 S.N. - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: EX
TlNMAX COMERQO DE EXTIN1DRFS E EQUIPA Sacador. - Es
pécie: DMl - N' TItulo: 0493-B-= Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 2.207,73 - Data para pagamento: 16/07/2013- Valor total a pagar
R$2.305,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.207,73 - Juros:
R$ 7,35 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 30,31

Apontamento: 252272/2013 Sacado: IAEROO GOMES Endereço:
RUAANATERF2ADASILVACOIACO 10C94- ESl'RADANOVA- Ja
raguá do Sul-se - CEP: 89254-352 Cedente: PORll\ EMPORll\TRNSP
EDISrDElMPlIDA Sacador. - Espécíe.Dlvll- N'1itulo:SOOOOOI266
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 439,45 - Data para pagamento:
16/07/2013-Valor total a pagarR$518,92 Descrição dos valores: Valor
do título:R$439,45 - Juros:R$1,17Emoltunentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 252678/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMEN1DS P/
PISONAS ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA
.lAlAIJ - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROIA
INDUSTRIAlIDA Sacador. - Espécie: DMl- N'1itulo: G79939/4-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.029,06 - Data para pagamen
to: 16/07/2013-Valortotal a pagar R$7.l22,94 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 7.029,06 - Juros: R$16,40 Emolwnentos: R$ 12,25 -

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

Apontamento: 252686/2013 Sacado: MERCADO TATIANE lIDA.
Endereço: RUA PREF JOSE BAUER 1655 - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89254-100 Cedente: COOPERATIVA DE CREDTID VALE DO ITAJAI
VIACREDI Sacador. S!MONEVOllDLlNIOLCZEspécie:DMI - N'TI-

. tulo: 1000/2013/0001-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.560,00
- Data para pagamento: 16/07/2013- Valor total a pagar R$2.657,89
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.560,00 - Juros: R$ 11,94
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 252387/2013 Sacado: DIEGO AIYES DE O!lVEIRA
Endereço: RUA BERNARDO DORNBUsrn 753 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89256-100 Cedente:)UNKES &BORBA lIDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N° TItulo: 3000690100 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 390,00 - Data para pagamento: 16/07/2013- Valor total a pagar
R$469,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 390,00 - Juros: R$
3,77 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 252699/2013 Sacado: SAMUEL DZIEClNNY MA
CHADO Endereço: AV PREEWALDEMAR GRUBBA 1909 - Jaraguá
do Sul-se - CEP: 89256-501 Cedente: BANCO PSA FINANCE BRASIL
S/A Sacador. - Espécie.Cl' - N'TItulo: 20016847102-Motivo: falta de

_ pagamento Valor. R$ 33.233,46 - Data para pagamento: 16/07/2013-
Valor total apagarR$35.670,51 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 33.233,46 - Juros: R$ 2.359,57 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

GFV Holding S.A.
CNPJ/MF n" 14.841.307/0001-20 - NIRE 42.3.00037664

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2012
I pata Hora e Local: No dia 31 de agosto de 2012, às 16:00 horas, na sede social da GFV HOLDING S.A.
(�ft), localizada na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Estheria Lenzi
Friedrich, 79, fundos, CEP 89251-010.�: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia,
conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. Presente ainda o Sr. Alfredo Hirata,
representante da empresa especializada Martinelli Auditores Independentes. !li pybllcaçÕes: Dispensada
a publicação de Editais de Corwocaçâo.vnos termos do artigo 124, § 4°, da lei n. 6.404n6 (�
Sociedades por Ações"). Dl.....Me.H: Vicente Donini • Presidente da Mesa. Florilda Enke Donini - Secretária.
V Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da
Qompanbia pela Marisol Vestuário S.A. (".Em.1QQQIQ"), firmado pela Diretoria da Companhia em 31 de
agosto de 2012, bem como pela Diretoria da Marisol Vestuário SA (UMarjso! Vestuário"), sociedade por
ações, com sede na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Bernardo Dornbusch,
1400, Vila Lalau, CEP 89256-901, inscrita no-CNPJ/MF sob n° 02.045.48710001-54; (ii) a ratificação da
nomeação da empresa especializada Martinelli Auditores Independentes ("Empresa· Avaliadora") para
avaliação do patrimônio da Companhia a ser vertido à Marisol Vestuário e elaboração do competente laudo
de avaliação; (iii) a aprovação do laudo de avaliação da parcela cjndida do patrimônio líquido da Marisol
("laudo de Avaliação"); (iv) a aprovação da incorporação da totalidade do patrimônio liquido da Companhia
pela Marisol Vestuário (U�"), com sua consequente extinção; e (v) a autorização à Diretoria
da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da incorporação
da Companhia pela Marisol Vestuário. VI. Deliberações: Previamente às deliberações, o administrador
da Companhia apresentou aos acionistas as condições da proposta de Incorporação da Cornpanhta
pela Marisol Vestuário. Em seguida, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia,
os acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações: (i) Aprovar, por unanimidade de votos, o
Protocolo e Justificação de Incorporação da GFV Holding firmado pela Diretoria da Marisol Vestuário e

pela Diretoria da Companhia em 31 de agosto de 2012, o qual passa a integrar a presente- ata como

�, cujo inteiro teor se encontra arquivado na sede da Companhia; (ii) Ratificar, por unanimidade
de votos, a nomeação, pela administração da Companhia e da Marisol, da Empresa Avaliadora indicada
para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Companhia a ser incorporado pela Marisol Vestuário,
a valor contábil, bem como elaborar o competente laudo de Avaliação; (iii) Aprovar, por unanimidade de
votos, o Laudo de Avaliação do patrimônio Ifquido da Companhia a ser incorporado pela MarisoJ Vestuário,
emitido em 31 de agosto de 2012, anexo à presente ata como Anexo II, cujo inteiro teor se encontra
arquivado na sede da Companhia; (iv) Aprovar, por unanimidade de votos, a incorporação do patrimônio
líquido da Companhia pela Marisol Vestuário, com base nos valores apurados pela Empresa Avaliadora,
com a consequente extinção da Companhia. A Marisol Vestuário sucederá a Companhia em todos os seus
direitos e obrigações nos termos do artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações e conforme previsto no

=r�����I�aed�u��f�����i:� I���:�:�sd:s��s�o:e�����:r�o���i:��g:�a����:s��j��i�i�gl��:n����
e formalização da Incorporação da Companhia pela Marisol Vestuário. VII Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, deram por encerrada a
Assembleia, tendo-se antes feito lavrar a presente ata na forma de sumário, autorizando-se sua publicação
com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos Parágrafos 1 °

e 2° do
artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Depois de lida e achada conforme, a ata foi devidamente
assinada pelos presentes. Mesa: Sr. Vicente Donini - Presidente; Sra. Florilda Enke Donini - Secretária, Sr.
Alfredo Hirata - Representante da Empresa Avaliadora. VIII Acionistas presentes: GFV Participações
Ltda. e Vicente Oonini. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
da GFV Holding S.A.: realizada em 31 de agosto de 2012, assinada por todos os presentes e lavrada no
Livro de Atas das Assembleias Gerais - n° 01, folhas 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
e 140. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob n° 20122861728, em 15.04.2013.
Blasco Borges Barcellos � Secretário Geral.

Apontamento: 252667/2013 Sacado: ElZADEO!lVEIRA roNN En
dereço: RUA DANIEL RUFEL 323 - BAEPENDI - JARAGUADO SUL
se - CEP: 89251-700 Cedente: DJ D !MOVEIS lIDA Sacador. - Espé
cie:DMI-N°TItulo:207/RENU24-Motivo:faliadepagamentoValor.
R$ 740,00 - Data para pagamento: 16/07/2013- Valor total a pagar
R$818,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 740,00 - Juros: R$
2,22 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 252633/2013 Sacado: MIOIELUZZlINÚ E COM DE
FIOS E MALHAS Endereço: R BERNARDODORNBUSrn 300 SAIA
04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Cedente: MEGA SECURl- -

TlZADORA DE ATIVOS EMPRESARIA Sacador. MALHASOFr SA
ENOBREClMENID TEX1TI. Espécie: DMI - N° TItulo: 18617-3 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 216,00 - Data para pagamento:
16/07/20!3-ValortotalapagarR$292,tlDescriçãodosvalores: Valor
do título: R$ 216,00 - Juros: R$ 0,43Emolumentos:R$12,25 - Publica
çãoedital:R$23,1O Condução: R$ 24,50- Diligência: R$15,94

Apontamento: 252476/2013 Sacado: VANDERLEI CELES1E KLEIN
039894 Endereço: RUAROBERID SElDEL310 - CEN1RO - CORUFA
SC - CEP: 89278-970Cedente: REITZ INDMECANlCA lIDA Sacador.
- Espécie: DMI - N° TItulo: 0044486A I -Motívo: falta de pagamento
Valor.R$138,71 -Dataparapagamento: 16/07/2013-Valortotalapa
garR$267,67Descrição dos valores: Valor do título: R$138,71 - Juros:
R$ 0,23 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$37,60 -Dííígêncía: R$55,78

Apontamento: 252634/2013 Sacado: EVAm SCHUG Endereço: RUA
PAULlNA BORIDLlNI VlElRA W'IE 32 - RAU - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89254-296 Cedente: INFRASUL - lNFRAESIRlITURA E EM
PREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0233916001
- Motivo: falta depagamentoValor. R$ 2.202,71 - Datapaiapagamen
to: 16/07/2013- Valor total a pagar R$2.295,1O Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.202,71 - Juros: R$ 13,21 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Gondução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 252635/2013 Sacado: MlOIELUZZlIND E COM DE
FIOS E MALHAS Endereço: R BERNARDO DORNBUsrn 300 SAIA
04 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-100 Cedente: MEGA SECURl
TlZADORA DE ATIVOS EMPRESARIA Sacador: MALHASOFr SA
ENOBREClMENID TEX1TI. Espécie: DMI - N°Titulo: 18617-2 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 216,00 - Data para pagamento:
16/07/2013-ValortotalapagarR$292,72Descriçãodosvalores: Valor
do título: R$ 216,00 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 252708/2013 Sacado:WIIllANSEU Endereço: RUA
IVO LENZ SN - Iaragua do Sul-se - CEP: 89261-600 Cedente: AYMO
RECREDTIDEFINANClAMENIDElNVFSTlMENIDSS/A Sacador:
- Espécie: CT - N'Trtulo: 20017309096 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$13.531,27 - Data para pagamento: 16/07/2013- Valor total a
pagar R$14.429,60Descrição dos valores: Valor do título: R$13.531,27
- Juros:R$ 807,36Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 31,12

Apontamento: 252647/2013 Sacado: FlDIiIANI IND PECAS ESPEC
FIBRA Endereço: RUAANO BOM, 2125 - ANO BOM - CORUFA-se
CEP: 89278-000 Cedente:AAEROJETBRAS FIBERGlASS IT Sacador.
- Espécie: DMI - N° TItulo: 029836B/A - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 676,15 - Data para pagamento: 16/07/2013-Valor total apa
garR$808,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 676,15 - Juros:
R$ 0,67 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção:R$ 37,60 - Diligência: R$ 58,36

Apontamento, 252637/2013 Sacado: MIOIELUZZlIND E COM DE
FIOS EMALHASIT Endereço: BERNARDODORNBUSrn - SAIA 04
300 - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89256-100 Cedente:MEGA SECU
RlTIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIA Sacador. MALHASOFr SA
ENOBREClMENID TEX1TI. Espécie: DMI - N' TItulo: 18617-1 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 216,00 - Data para pagamento:
16/07/2013-Valortotal a pagarR$293,23 Descrição dos valores: Valor

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo", na datá de 11107/2013. Jaraguá do Sul
(sq, II de julho de 2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 22Apontamento: 252629/2013 Sacado: GILBERID FRANOSCO SAND-

.....
.•!;O.

�l)O.sIJl.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2013. SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DA FAZENDA E SECRETARIA DE
ASSIST�NCIA SOCIAL CRIANÇA E. ADOLESCENTE. TIPO: menor

preço por Item. OBJETO: O presente edital consiste na aquisição de
ELETRODOMÉSTICOS E PROJETOR MULTIMIDIA, em conformidade
com as 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 13:15 horas do dia 24 de julho
de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O
CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão às
13:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e

Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 29.148,90 (vinte e nove mil
cento e quarenta eoito reais e noventa centavos). INFORMAÇÕES: A íntegrà
do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Intemet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 27 de junho de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

ASSOCIAÇÃO ATIRADORES DIANA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

Conforme rege o Estatuto Social da Associação Atiradores Diana de
Guaramirim,SC, esta entidade está convocando todos os seus associados,
a se fazerem presentes na sua Assembléia Geral Ordinária, a se realizar
no próximo dia 30/07/2013, em sua sede a Rua Oito Lemke, s/no Bairro

Amizade,Guaramirim,SC, às 19:00 horas, em primeira convocação com a

presença da maioria dos associados, e, em segunda, meia hora após, com
qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

-Prestação de Contas relativas ao ano de 2012.

-Apresentação do Relatório de Atividades referente ao ano de 2012.
-Eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal,
para o biênio 2013/2015.
-Assuntos Gerais

�� MARISOL VESTUÁRIO S.A.

M
..." CNPJ/MF n� 02.045.487/0001-54 - NIRE 42.300.038.491
crisol JARAGUÁ DO SUL - se
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZJ\DA EM 31 DE AGOSTO DE 2012

I Data Hora e Local: No dia 31 de agosto de 2012, às 15:00 horas, na sede saciai da Marisol
Vestuário S.A. (a�), localizada na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na
Rua Bernardo Dombusch, 1.400, Vila Lalau, CEP 89256-901. II. Presenças: Presente a totalidade dos
acionistas da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. Presente
ainda o Sr. Alfredo Hlrata, representante da empresa especiaiizada Martinelli Auditores Independentes.
III publicações: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4°,
da lei n. 6.404/76 (Ulej das Sociedades por Açõe·s"). IV. Mesa: Giuliano Donini - Presidente da Mesa.
Ivanildo Paúlo Krause - Secretário. V." Ordem do Ola: Deliberar sobre: (I) a aprovação do Protocolo e

Justificação de Incorporação da GFV Holding S.A. pela Companhia, firmado pela sua Diretoria em 31 de
agosto de 2012, bem como pela Diretoria da GFV Holding S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, ria Rua Bernardo Dornbusch, 1.400, Vila Lalau, CEP 89256-
901, inscrita no CNPJ/MF sob n° 14.841.307/0001-20 (�GFV Holding"); (ii) a ratificação da nomeação da
empresa especializada Martinelli Auditores Independentes para avaliação do patrimônio liquido da GFV
Holding a ser vertido à Companhia e elaboração do competente laudo de avaliação rEmpresa AvaliadQra�);
(!li) a aprovação do laudo de avaliação do patrimônio líquido da GFV Holding (�lªudo de AvªliaçãQ�);
(Iv) a aprovação da incorporação da GFV Holding pela Companhia ("Incorporacãon); (v) a aprovação
da alteração do capu.t do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento do
capital social resultante dê Incorporação; e (vi) a autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos
os atos necessários à implementação e formalização da incorporação. VI. pellberaçÕes: Previamente
às deliberações, o admtnlstradcr da Companhia apresentou aos acionistas as condições da proposta
de incorporação GFV Holding pela Companhia. Em seguida, após exame e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, os acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações: (i) Aprovar, por
unanimidade de votos, o Protocolo e Justificação de Incorporação da GFV Holding pela Companhia firmado
pela Diretoria da Companhia e pela Diretoria da GFV Holding em 31 de agosto de 2012, o qual passa a

integrar a presente ata como Anexo I cuje inteiro teor se encontra arquivado na sede da Companhia: (II)
Ratificar, por unanimidade de votos, a nomeação, pela administração da Companhia e da GFV Holding,
da' Empresa Avaliadora indicada para proceder à avaliação do patrimônio líquido da GFV Holding a ser

vertido à Companhia, a valor contábil, bem como elaborar o competente Laudo de Avaliação; (iii) Aprovar,
por unanimidade de votos, o laudo de Avaliação do.patnmônto liquido da GFV Holding ser incorporado
pela Companhia, emitido em 31 de agosto de 2012, anexo à presente ata como An.u2..1L. cujo inteiro teor
se encontra arquivado na sede da Companhia; (Iv) Aprovar, por unanimidade de votos, a Incorporação
da GFV Holding pela Companhia, com base nos valores apurados pela Empresa Avaliadora, com a

consequente extinção da companhia incorporada e o cancelamento da participação detida pela GFV
Holding na Companhia. Como resultado da Incorporação o capital social da Companhia será reduzido em

151.070.575,36, passando de R$ 152.000.000,00 para R$ 929.424,64, sem cancelamento adicional de
ações. A Companhia sucederá a GFV Holding em todos os seus direitos e cbriçaçôesnos termos do artigo
227 da Lei das Sociedades por Ações e conforme previsto no Protocolo e Justificação de Incorporação da
GFV Holding; (v) Aprovar, por unanimidade de votos, a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social
da Companhia, em decorrência do aumento do capital social da Companhia resultante da Incorporação,
conforme deliberada no item (iv) acima, o.quet passa a vigorar com a seguinte redação: ''Artigo 5°:Dcapital
social totalmente subscrito e Integralizado em moeda cotrente nacional é de R$ 929.424,64 (novecentos
e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), dividido por 244.512
(duzentas e quarenta'e quatro mil e·quinhentas e doze) ações ordinárias todas nominativas e sem valor
nominal.".óill Autorizar, por unanimidade de votos, a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos,
registros e publicações necessários à implementação e formalização da Incorporação. Y" Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da paiavra, deram por
encerrada a Assembleia, tendo-se antes feito lavrar a presente ata na forma de sumário, autorizando
se sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos

Parágrafos 1° e 2° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Depois de lida e achada conforme, a
ata foi devidamente assinada pelos presentes. Mesa: Sr. Giuliano Donini - Presidente; Sr. Ivanildo Paulo
Krause - Secretário. Sr. Alfredo Hirata - Representante da Empresa Avaliadora. ylII Acionistas presentes:
GFV Participações Ltda. e GFV Holding S,A .. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia
Geral Extraordinária da Marisol Vestuârio SA, realizada em 31 de agosto de 2012, assinada por todos
os presentes e lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais - n° 01, folhas 15; 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22,23,24,25 e 26. Registrad& na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nO 20122861744, em
15.04.2013. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral.

Gl,laramirim, SC, 08 de Julho de 2013.
.

Ademir Orsi
Presidente do Conselho Deliberativo

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 001/13
OBJETO: AQUISIÇÔES DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS,
DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO- DE ESCOLA DE ENSINO INFAN
TIL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O
MUNiCíPIO DE CORUPÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOL
VIMENTO DA EDUCAÇÃO PAR N° 7639/2013, DE ACORDO COM
AS ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE
REFERÊNCIA e demais anexos que fazem parte integrante deste
Processo.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 9 horas do dia 11/07/2013,
às 10h do dia 23/7/2013.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PIlEÇOS: 10h30 do dia
23/7/2013.

_ TIPO: Menor Preço por ítem.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: O
Edital está disponível no síte Http://www.corupa.sc.gov.br e http://
www.bll.org.br.
Horário: Das 8h às 12h e das 14h às 17h
Telefone (47) 3375-6500
Corupá., 11 de Julho de 2013.

Secretário de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARA ELEiÇÃO DA DIRETORIA
DAASSOCIAÇÃO DESPPORTIVA JARAGUÁ (ADJ)

CNPJ 79.378.261/0001-08
Convocamos todos associados a presenciarem a assembleia
geral que se realizará em 18 de julho de 2013, às 9hs da ma

nhã, na sede da ADJ sita na Rua Gustavo Hegedorn, n0636,
Bairro Nova Brasília, na cidade de Jaraguá do Sul-Se, CEP
.89525-265, em que será realizada eleição para o provimento
'dos cargos da diretoria da ADJ, quais sejam, a Presidência,
Vice-Presidência, Secretaria, Tesouraria, a Diretoria Esportiva
e Diretoria Social. Esclarecemos ainda que concorre nesta elei
ção apenas uma chapa, composta pelos seguintes-membros:
a) Presidente: Valdir Bordin; b) Vice-Presidente: Célio Lange;
c) Secretário: Fabio Leoni; d) Tesoureiro: Osny Matheussi; e)
Diretor Esportivo: Cesar Pradi; e f) Diretor Social: Joe Junior

Jaraguá do Sul, 10 de julho de 2013.

ASSOCIADOS
1 - Hercílio Mendonça da Rosa
2 - Rogério Lauro Tomazeli
3 - Assírio Carlos Ramthum

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

t •
. : (.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Prova de motocross
•

·taagt
Parque Marino Tecillao

COPA NORTE Jaraguá do Sul sedia competição neste fim de semana, no

Ribeirão Grande do Norte, com a expectativa de reunir quase 120 pilotos

Lucas Pavin caís, a competição organizada
pelo Clube de Motociclismo
Bicho da Lama prometemuitas
emoções e novidades. Uma de
las é a categoria 'Mini Motos',
destinado aos pilotos acima de

-

15 anos de idade que queiram
acelerar suaminimoto em uma

prova de verdade. Outra novi
dade será 'ª premiação de 'ho
leshot' (fazer a primeira curva

na liderança) com brindes de
utilidades para o competidor.

Dedicado à prática de espor-

tes off road, motocross, cross

country, trail e pista de rádio

controle, o Parque Marina Te
cilla é um local bem estruturado

para a realização de competi-
-, .

, ções motociclísticas e já recebeu
eventos como o Campeonato
Brasileiro de Enduro Fim, além
de outras etapas do Estadual. '

Dono do parque e um dos

organizadores do campeonato,
Nilson Tecilla falou da satisfa

ção em poder receber mais um
importante torneio no local. "É

-,

Mostrando toda a sua di-
versidade esportiva, Ja

'raguá do ·Sul.abre espaço para
mais uma modalidade no fim
de semana. Isto porque, o Par

que Marino Tecilla, no Ribeirão
Grande do Norte, sedia, entre

sábado e domingo (dias 13 e 14),
a 5a etapa do CampeonatoNorte
Catarinense deMotocross. _

Com a expectativa de reunir
120 pilotos, sendo dez deles 10-

gratificante. Nós também gos
tamos muito do esporte. Acaba
dando muito trabalho organi
zar, mas é recompensador e

espero trazer, cada vez mais,
outrascompetições", disse.

O evento tem uma pre

miação em dinheiro no valor
de R$ 4 mil, distribuídos aos

cinco primeiros de cada cate

goria. Os ingressos serão ven
didos na portaria nos dias do

evento, a R$ 10 inteira e R$
5 meia. O campeonato conta

com aval e supervisão da Fe

deração Catarinense de Mo

tociclismo e tem o apoio da
Prefeitura Municipal.

ESTRUTURA Parque Mari�o Tecilla é destinado a esportes ott road, motocross, cross country, trall e pista de rádio controle

SCJaragu�
Leão do,Vale perde para o Coritiba em amistoso preparatório

Restando pOUC0 menos de
um mês para a estreia no Cam

peonato Catarinense da Di

visão de Acesso, o Sport Club
Jaraguá realizou um amistoso

de peso como preparação. No
Centro de Treinamentos da

Graciosa, na capital paranaen
se, encarou o Corítiba, um dos

líderes do Campeonato Brasi- aproveitando-se do recesso na

leiro da Série A. A partida ter=: tabela dá competição nacional.

minou 4 a 2 para a equipe verde _

-

O jogo serviu para o técnico
e branca. Os gols jaraguaenses Mozart avaliar melhor o grupo
foram marcados pelo atacante que- tem em mãos, bem como

Erick e pelo meia Carlos Neto. analisar a necessidade de re

Vale ressaltar que o Coritiba forças. Um novo amistoso pre
entrou em campo com seu gru- paratório está agendado para

po 'praticamente todo titular, comemorar o aniversário de
>

Jaraguá do Sul, no dia 25 deju
lho. Desta vez o adversário será
o Avaí, a partir da 15h30, no Es
tádio João Marcatto. No dia 4
de agosto, o Leão inicia sua ca

minhada no eertame estadual
contra o Navegantes, onde so

mente uma vãga na Segundona
estará em disputa.

OCP21
wWw.ocponline.com.br

E TRAuMATOLOGIA SC

3370-0366 I 3370-1867

/}�. /}MtélII. ú/ulll
Diretor Técnico Responsável CRM-SC 8535 RQE 4471

LUCAS PAVIN/AVANTE!

TOP 10 Edl!ardo 'Dudu' Peters,
está entre os dez melhores
atletas do país na categoria

Atletismo

-Jaraguaenses
no brasileiro

Destinado a atletas com até

19 anos, o Campeonato Brasilei
ro Interclubes Juvenilde Meno

res de Atletismo será disputado
a partir de amanhã::até domingo,
(14) por cerca de 500 atletas de'
todas as regiões do país. A com- "-

petição acontece no Centro Olím-
pico, em São Paulo. A cidade de

- Jaraguá do Sul estará represen
tada por três garotos: Eduardo
Peters (lançamento de martelo),
Roger Wanderwegen (aoom ra-

)

sos) e Oziel Costa Freitas da Silva
(800m rasos). Acompanhados
pelo treinadorAdriano Moras, os
atletas embarcam para a capital

-

paulista na tarde de-hoje, onde
competem somente na sexta e

no sábado. "Não tenho expecta
tiva de medalha, porque é uma

competição de nível altíssimo.

Porém, se eles chegarem na final,
será uma vitória para todos nós",
afirmou Moras.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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J\1MA G x-team_team@hotmail.com

X-TEAM
* David Tornio de Mattos, Mestre Xítão

Anderson Silva
1\.Tão acredito queAnderson tenha perdido de fato a luta para Cris
1 'JWeidemann. O lance é queAnderson deu vacilos astronômicos em se

tratando de estratégia de luta. E isso todos nós sabemos que ele sabe fazer.
Então por que do nocaute? Emminha opinião, ele_pão fazia questão de sair
dali com aquele cinturão. Agora, os detalhes só a cabeça dele sabe. O fato é

que, para o estadomotor que Cris já desferia os golpes, demonstravam algum
cansaço, o que necessitaria uma aproximação por parte deAnderson para que
o americano o acertasse. EAnderson; por sua vez, não deveria fazer aquilo. E
o fez. Deu no que deu. Basta agora ver o que vai dar quando a revanche - que
iria. Seiem dezembro, no lugar de rhais uma luta de Ronda Rousey - acontecer.

:eo��ln, jât�i.descartada a hipótese do combate ser feito ainda neste ano.
p;trecemM�eclarações de nossa Presidenta, que logo são descartadas. Parece
que'I!o'm�ib�da confusão que Anderson causou-nomundo das lutas, ele vai ter
tempocow. súá família antes do próximo compromisso enfim.

. ,

', :G�.:'.
--

Maiquel Falcão expulso da RFT
Uma briga em um posto envolvendo atletas deMMA profissional chamou a

atenção do grande público nesta semana. O atleta que desencadeouo tumulto
- dando uma tapa em umamoça - eraMaiquel Falcão, atleta do Bellator, _

segundomaior evento de lutas do mundo. Comprovando o que tenho dito há
vários anos aos alunos: sobre a relação da artemarcial e nossa vida cotidiana,
o treinador líder da equipe RFT - onde Maiquel treinava - divulgou uma carta
aberta, que explica a decisão de expulsar o atleta: Fico aliviado, poismesmo
equipes que estão dentro do maior cenário de lutas domundo, ainda seguem
os ensinamentos que a artemarcial nos traz sobre a não violência. Agora basta
às autoridades responsabilizar todos os envolvidos. Acompanhem um trecho
da carta: "Entendo que como profissionais e praticantes de artes marciais não
devemos e nem podemos estar associados a vida noturna, a brigas e confusões
e ao consumo de álcool. Temos o dever de servir de exemplo para a sociedade
e sobretudo para as crianças que nos tem como heróis. Quemme conhece sabe
do imenso amor que sinto pelomeu trabalho e pormeus alunos, a quem trato

como filhos, e aonde incluoMaiquel Falcão e KauêMena. Porém, comomestre
ou "pai", como os próprios me chamam, não devo e nem posso fechar os olhos
frente às falhas dos meus meninos. Por todo o dito anteriormente, é com o

coração partido e uma grande tristeza que comunico oficialmente queMaiquel
Falcão e KauêMena não integram mais a equipe Company FightjRFT" ..

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,
Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

Em es,-ADJ
encara o Caça
pelo Estadual
INVICTOS Comandados de Sergio Lacerda cumprem ótima

campanha no Catarinense, com 100% de aproveitamento
Lucas Pavin

A pós empatar na es

..t"l.treia da segunda fase
da Liga Futsal na última
sexta-feira (5), a AD Jara

guá (CSMjPré-Fabricarj
MannesjHLSjFME) volta
as suas atenções para o

Campeonato Catarinense
da Divisão Especial. Hoje,
o time jaraguaense vai até
Lages para enfrentar o

Caça e Tiro, às 20h1S, no
ginásio Jones Minosso. A

partida terá transmissão
da Rádio JaraguáAM.

Com 100% de aprovei
tamento até aqui, a equipe
comandada pelo técnico

Sergio Lacerda espera um
duelo complicado na serra
catarinense. "O Lages tem
um elenco competitivo.
Acredito que eles têm con

dições de chegar a uma

semifinal na competição.
Por isso nos preparámos
para um jogo difícil",
comentou o capitão Jo
nas. Sobre o adversário, o
fixo destacou as suas prin
cipais características. "A

exemplo da nossa equipe,

eles marcam muito bem.
Temos que ter bastante

posse de bola e paciência
para criar as jogadas em

busca dos gols", analisou.
A Associação Despor

tiva Jaraguá se encontra

na vice-liderança do Es

tadual, com nove pontos
somados em três jogos.
O Blumenau é o líder da

competição : com , doze,
porém, em cinco partidas
disputadás.

-

Já o Lages
ocupa a: sexta colocação,
com quatro pontos em

quatro partidas.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

VICE-LíDER AO Jaraguá, do ala Nenê (centro), sobe a serra para se manter imbatível

Pedestrianismo

I'CaminhOS
do Vale"

Com ótima repercus
são na região, o circuito
de caminhadas "Cami
nhos do Vale" realizou sua

quinta etapa no domingo.
Reuniu 112 participantes,
com idades entre 8 e 73
anos, tendo como destino
o Pico da Malwee.Apróxi
ma etapa acontece no dia

4 de agosto e será na re

gião do Bela Vista e.do Ri
beirão Grande d(i)INqI,1;e. t I

Judô

Medalhas
de prata

Nove judocas .de jara
guaenses participaram da

Copa SKD da modalidade,
em Itajaí, no fim de se

mana. Os atletas Anselmo
Orotel dos Santos (sub-
13), RenanGriebeller (sub-
15), Kairon Felipe Antunes
(SUb-1S) e Andre Rodri

gues Dolla (SUb-18, bolsa
atleta), se destacaram e fo

ram medalhistas de prata
em suas categorias .. , "I I

Downhill

Schroedense
é destaque

-

o 'biker' Markolf Ber

chtold, de Schroeder,
teve ótimo desempenho
nas pistas e terminou a

Copa Santa Catarina de

Downhill, realizada em

Balneário Camboriú, na'

terceira colocação. Com o

resultado, subiu no pódio
pelo quarto final de se

mana consecutivo e per-
. manece na liderança do

ranking,brasileiro.
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Galo é finalista da Libertadores
_.

SÃO VICTOR Goleiro brilhou novamente, defendeu uma penalidade
e colocou o Atlético-MG em uma decisão continental inédita

De forma épica, o Atlé
tico-MG se classificou

para a sua primeira final
da história na Copa Liber
tadores da América. Um

gol de Guilherme na reta

final do segundo tempo
garantiu o 2 a O no placar
do Independência, diante
do Newell's Old Boys, le
vando a decisão da vaga
nos pênaltis.

E novamente brilhou
a estrela do goleiro Vic

tor, herói da classifica
ção contra o Tijuana nas

quartas de final. Alecsan
dro, Scocco, Guilherme

Sem rumo

Com um público fraco

no Morumbi, o São Pau
lo até saiu na frente com

o atacante Aloísio, mas

foi pressionado pelo ad
versário em boa parte da

partida, teve Luis Fabiano

expulso e xingado pela tor-
� .cida e acabou perdendo de
virada para o Bahia, por 2 a

1, em partida adiantada do

Campeonato Brasileiro.

e Vergini converteram

as quatro primeiras co

branças, até que Jô chu
tou para fora, rasteiro, no
lado esquerdo. No entan
to, no pênalti seguinte,
Casco tentou acertar o

ângulo de Victor, mas a

bola bateu no travessão e

foi para fora. Tudo igual
após seis cobranças.

Richarlyson, porém,
bateumuito embaixo e des

perdiçou a segunda atletica
na consecutiva. Mais uma
vez, porém, Cruzado deu

esperanças à torcida alvi

negra ao cobrar parecido

Mano vence
o Flamengo venceu o

ASA pelo jogo de ida da ter
ceira fase da Copa do Bra

sil, em Arapiraca. Jogando
bem, o rubro-negro bateu

o rival por 2 a 0, com gols
dos atacantesMarceloMo

reno e Nixon. Esta foi a

primeira vitória do ex-téc
nico da Seleção Brasileira,

.

Mano Menezes, a frente do
time carioca.

com Casco, para fora. Ro

naldinho, então, recolocou
o Galo na frente durante a

.

disputa ao bater no canto

esquerdo.
Maxi Rodríguez foi para

a última cobrança, e Victor
se consagroumais uma vez:
a meia-altura, no canto es

querdo, voou e fez história
no clubemineiro.

Agora, o Atlético-MG

enfrentará o Olímpia, do

Paraguai, na grande final. A
primeira partida acontece já
na próxima quarta em As

sunção, e a volta será daqui
14 dias noMineirão.

Empate
Jogando mal e com

Neymar na torcida, o San

tos apenas empatou na Vila
Belmiro com o Crac-GO por
1 a 1, ontem, pela terceira

fase da Copa do Brasil. O

resultado leva a vantagem
para a equipe goiana; que
jogará pela vaga nas oitavas
de final em casa, que acon

tece daqui a duas semanas, .

dia 24 de julho,

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

P J V E D .GP GC SC A%

tEIMeM"A_.t••
12 6 � 3 o 8 5 3 67

11 7 3 2 2 8 9 -1 52

106312106456

9 6 3 o 3 9 7 2 '50

96231127550

962311310350

9623153250

2'Coritiba

3'Bahia

4'Vitóna

5' Fluminense

6'Cruzeiro

-7' Intemacional
8' Corinthians

9'Grêmio

lO' São Paulo,

l1'Santos

12' Goiás

13' Atlético-MG

9 6 2 3

8; 7 '2 2

8 6 2 2

8 6 2 2

7 6 2 1

7 6 2 1

7 6 1 4

6 6 2 O

6 O

3 2

3 2

14'Vasco

15' Portuguesa
16' Ponte Preta

�--f7"COOum(!
Flamengo.
AtléticirPR

1 6 5 1

3 9 7 2

2 6 6 O

2 5 9 -4

3 6 7 -1

3 8 13 -5

1 6 6 O

4 8 10 -2

��r ·S

50

38

44

44

39

39

39

33

20' Náutico 4 6 1 1 4 4 11 -7 22

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

Ontem
São�ulo 1x2 Bahia

13/7
18h30· Fluminense x Internacional
1Bi130 - Santos x Portuguesa
211100· Ponte Preta x Bahia

14/7 _

16h - Corinthians x Atlétie<>MG
16h - Vitória xSão Paulo
16h - Grêmio x Botafogo
16h - Coritlba x AtIético-PR

1Bi130 - vasco x Aamengo
18h30 - Criciúma xGoiás
18h30 - Cruzeiro x Náutico

Lanterna do campeonato

SOFRIMENTO

Guilherme marcou o

segundo gol aos 39' do
segundo tempo, levando
a decisão aos penaltis Contabilidade

Consultoria Emprelarlal
_!OOGUMl

.

35ANOS
. UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

www.gumz.com.br
(47)3371-4741

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

f.'�.i���
JUi!jllí da §lIi
fllliliffiili_'_

'i

PQfqWU8�
Diversas formas de pagamentos, cotnodldade
e consulta de saldos e extratos via internet.

Em breve você contará com aplicativos para

smartphones!

\
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ClTROEN
A1RCROSS 2014
GLX 1.6 FLEX START

*tabela de consumo novo Citroen (3 origine·

r-E .

nergla (Combustível)

Quilometragem por litro e CÕ,

Mo�9j� l
'ccmpectc

·1�
CITRoên

C3
Origine

1.S·8VFfu
Manual

SVelCU:!dados

•
"

A PARTIR DE
-,

1

R$S1.990
Cat&gori!.dovefcuJo

Menor consumo na categoria

1!II!IlI!!!1I!!II
E���
I I[Ç)
h\ÔFhU':A7:'YtiZf-JfJi'fil'_ I;»

-
Maior consumo na categoria

Etanol Gasolina

7,5 11,9
9,3 14,7

O 102

Cidade ( kmll )

Estrada (kmfl)

CO� fóssil não renovável ( glkm )

,. EtlqUetaJ'.laciona.'
I<leCorlseNoçJo<loEne'll""deacoo:looom

]:�RegI.O.",""lodeA�daConlom!l:ladepa",Ver.:uJos

�o":ct".ngeI<oseCome<daisL6"",.<nm_.do

conpet DT"'1OIJ""oao�:=;;
........... lIOvelCULO

INMETRO
• Valo...s medidos em condições pildri!io de labol'lltório (NBR_7024)'e ajustados
paraslmularcondlçóeamalscomulls dautlllzaçlo. O consumo percebido pelo
mOlorislllpodernvarlarparamalsouparamanos,dependendoda$condlçÔtlS
ee uso. Para saoorpor_que, conauttewwwJnmelro.gov.brewww.conpet.gov.br

I11l$�,g�açOesd&U$O.lefaoM.",,"doPropriet""o

I

�
CITROEnCRÉATIVE TECHNOLOGIE

.�����

'J
..

> �.' ",)'!� t

.'

, ." / �", \.,. '�.;<',;-"�''''��.,-,_ '_

:'�.: . LE'mORDE ' ,JARAGUÁDO�Ul-Av. P;ef. _Waldemar Grubba, 1909, Vila lal�u-NOVOT�L.'(47) �27O-18�8 ..:'
i, ", -

_

' , , FLORIANOPOLlS I IOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAIAI I TUBARAO _

,�, ,:-,.J
' 'A D O R E C I T R Ó t N �

WWW.LEMONDE.COM.BR
'

'l-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 39.990,00. Citroên C3 Picasso GL·1.5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 42.990,00 e CDC realizado

pelo Banco PSAcom entrada de 50% + 24parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. CitroênAirCross GLX 1.6 Flex Start.13/14 com valor à vista de R$ 51.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 50% +24 parcelas com
taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 629,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pejo B;:inco �SAF .

.

õ .

\

r I I· tFinance. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 18/07/2013 ou enquanto durarem os estocjues. Imagens Ilustrativas. aça-ravls as em seu ve cu o ragu armen a. II
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