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Agua conta commais defensores
Projeto de educação forma 603 alunos com cursos voltados à preservação, economia e reaproveitamento. PÁG1NA 4

Economia
Melhorias na
comunicação
Prefeitura quer implantar um
sistema de conexão ágil de
transmissão de dados para atender
às demandas empresariais.
LOURIVAL KARsrEN, PÁGINA 15

Influenza
_

Atendimento
é reforçado
Com 22 pessoas internadas com
gripe, Bombeiros e Samu serão

capacitados para diagnosticar a
doença. PÁGINA 4

.

Festival

Região dança
em Joinville

,
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Dançarinos do Vale irão
apresentar 14 coreografias.
O grupoWald Oliv��a estáMIXna mostra competitiva.

Programa de recuperação
fiscal é.aprovado na Câm.ara

MAIS UMA GHANCE Refis prevê descontos de juros e multas que variam de 35% a 800/0
para contribuintes inadimplentes. Prefeitura tem a receber mais de R$ 69 milhões. 'PÁGINA 5

PREFEITURA ESTUDA A POSSIBILIDADE DE COBRAR IMPOSTOS ATRASADOS,
COMO IPTU E ISS, VIA-TíTULO DE PROTESTO.EM CARTÓRIO.

PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINA 6
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DO LEITOR

Quem são OS,
" A_� J lo "�valULa � ..

Consultando o meu pequeno dicionário, a palavra
vândalo, também, significa "pessoa que destrói ou

desrespeita monumentos, obras de arte, propriedades
_ públicas ou privadas, "etc" e, que vandalismo, por con
sequência, são os atas praticados.

Inicialmente quero esclarecer que sou completamente -

contra a prática de vandalismo em qualquer manifestação.
Souplenamente favorável àmanifestações com o objetivo ge
ral de defesa dos interesses comuns, no combate à corrupção
ejou na defesa dealguém que foi ou está sendo injustiçado.

Vejo, também, que a imprensa dá mais ênfase quan
do existem atos de vandalismo e de confronto com os

agentes de segurança. Deve ser PQr causa do Ibope.
Ora, se destruir algo de propriedade pública ou privada

é ato de vandalismo, o que dizer dos politiqueiros que des
troem-as finanças públicas, com investimentos em obras fa-

- raônicas, obras superfaturadas, rodovias em condições pre
cárias (mal feitas), construção de verdadeiros palácios para
abrigar burocratas e fisiologistas, investimentos fabulosos
na atividade meio, em detrimento da atividade fim, em sa

lários emordomias vultuosos nos três poderes, quandomi
lhares (maioria absoluta da população) tentam sobreviver
com até três saláriosmínimos, etc, etc, etc, etc...

Na realidade, por que eles não são enquadrados co;mo
vândalos do dinheiro público, resultado aos impostos que
são impostos às pessoas física e jurídica, que deveriam ser

. investidos para o bem comum. Parece-me que vândalos e

vandalismo vieram com as caravelas de Cabral, gostaram
da terra brasilis e, aqui semultiplicaram.

Que tal deixarmos de lado as novelas, jogos suspeitos de
maracutaias e outros programas de 1V que não geram be
nefícios e, começarmos a refletir que- país queremos para
nós e para os nossos descendentes. Precisamos acabar com

- o Brasil viciado desde o ano 1600 e descobrir o verdadeiro
Brasil, sem vândalos evandalismos, Será que estou sonhan
do demais; tudo isto é utopia? Nãoacredito, pois somos um
país gigante e, que temos milliares de cidadãos que pensam
grande, visionários no bom sentido.

• AntonioMarcos de Souza, leitor

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção' envie suasfotos e sugestões

para 8redacao@�correiodopovo.com.br
PMa<viÀ!Iar

Exposição sobre florestas
A Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente

(Fujama) montou no Museu Histórico Emílio da
Silva uma exposição com 35 fotos que mostram a

natureza da região. A mostra-fica aberta até o dia

4- de agosto, nohorário das 8 às 16 horas.

O Proconde Jaraguá do Sul realizou um novo levan
tamento-dos preços da cesta básica ematerial de 'higiene
€lJimpeza.A tabela dos preços pode ser conferida no site

.

www.jaraguadosul.com.br.
.

COMENTÁRIO

Só O quefaltava!
os chineses antigos, conta-se,

quando precisavam rogar uma

praga sobre alguém desejam que a

pessoa construísse uma casa. Cons
truir uma casa é pagar por todos os

pecados imagináveis, aliás, sei bem
disso. Dinheiro ao tempo e na hora
certa para osVadios da construção e

a obra, acabada, ficava como a cara
deles. O teto da casa foi construído
e reconstruído três vezes, e o resto

nem falo, uma danação. Mas roguei
sobre eles uma praga também: que
tenham que construir uma casa

para eles, safados!
MaS não é disso que quero falar,

quero é dizer que se há praga Para
que alguém construa uma casa, há
outra praga que bem serve para da
nar uma pessoa: que ela abra uma

loja, monte uma empresa. Pobres

vados ... Talvez a desmotivação ve
nha da falta de vergonha na cara ...
Talvez seja isso.

Pois bem, para motivar funcio
nários empresas estão agora admi
tindo o ''happyhour" dentro da pró
pria empresa, após o expediente ou
durante o expediente. As empresas
estão permitindo que seu pessoal
beba um "vinhozinho", tome uma

cerveja durante o almoço na empre-
-

sa ou mesmo durante o traballio.
Era só o que faltava, bebidas duran
te o trabalho para que os safados
trabalhem com mais vontade. Que
falta de um bom relho ... E já imagi- .

no o futuro: muitos dos refestelados
de hoje vão entrar na justiça contra
a empresa; vão dizer que ficaram

dependes do álcool enquanto traba
lhavam. Só o que faltava.

lUIZ CARLOS PRATES

dos empresários, pobres dos lojis
tas, terem que conviver com essa

gentinha que anda por aí buscando

vagas é querendo� lugar atrás do
balcão, cruzes, que praga...

Agora entrou em moda em

muitas empresas. de São Paulo
uma danação que tem bem a cara

'dos empregados que andam por
aí. Se você não sabe, saiba que o

que mais os empresários e os lo

jistas procuram são programas de

motivação para seus funcionários.
Os funcionários andam desmoti-

• Seios
Não me lembro porque não controlo os assuntos de.

que trato aqui, se já falei deste assunto de agora, paci
ência, lá vai ele de novo ... Esta semana ouvi, outra vez,
sobre um tema que me deixa tiririca da vida: é a explo
são de cirurgias estéticas envolvendo jovens mullieres,
dos 14 aos 18 anos, que estão se mutilando para deixar
os seios com novas formas, e junto com essa besteira li

. poaspirações, namaioria das vezes inúteis e sem razão.
Essas jovens não têm, claro que não têm, pai nem mãe.
Se tivessem, não fariam essasmutilações ... Elas querem
o quê com essas depredações em seus corpos?

nos ouvidos. O que esses caras querem, uma tromba
da? De fone nos ouvidos o sujeito não ouve buzinas,
gritos, assobios, avisos de qualquer som, enfim. E

além de tudo, é claro, quem põe fone nos ouvidos "pre
sumidamente" está ouvindo alguma coisa. Seja o que
for, distrai-se, edistraído, puft... E os pais, os irmãos,
os filhos, odiabo não lhes dizem nada, hein?

• Fones

• Falta dizer
Não, não serei educado, com certa gente não

se pode ser doce, elas nos comem ... É o seguinte:
psicólogos americanos descobriram que essas pes
soas que sentem enjôos quando andam de carro ou

barco ou o que for, nada-sentem quando estão indo

para algum lugar muito desejado por elas. Quando
o "destino" da viagem lhes interessa muito, "estra
nhamente", não sentem enjôo ... Enjoados!

Não, não lhe vou dar folga enquanto continuarem
. estúpidos. Falo dos ciclistas que andam serpenteando
entre os carros no trânsito e com fones deste tamanho

n)CIOSASSI

Saúde

Apeví estimula
a vacinação -

.

Empresas associadas à Associação das Micro
e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu (Apevi)
interessadas em escrever funcionários para a vaci

nação contra a gripe devem entrar em contato com

o Sesi até a quarta-feira, dia 17, pelo e-mailjosiane.
butZke@sesisc.urg.br oupelos telefones 3372-9416,'
3372-9433 e 3372-9411. A vacinação estará dispo
nível no próximo sábado, dia 20, das 8 � 11 horas,
junto à unidade do Sesi de Jaraguá do Sul, na Rua
Walter Marquardt, 835 - Bairro do Rio Malha. O
objetivo da campanha é a prevenção tripla em uma

só dose (H1N1, Gripe A e B), que corre com gran
de intensidade nõ período de inverno; ajudando a

melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e

seus familiares. A idade mínima para a vacina é de

9 anos. O investimento da vacina é de R$ 32 para
indlístria e R$ 45 para as demais empresas_.

SEM-ACESSO
Quem costuma usar a Rua Urbano Rosa para ir à
Arena Jaraguá vai se deparar com a viâ interditada
por terra. O presidente da Fundação Municipal de
Esporte, Jean Leutprecht, disse que essa via foi aberta
dur.ante a construção da estrutura esportiva (2007) e
depois não foi mais fechada. Ele comentou que o novo

plano de revitalização do entorno da Arena Jaraguá
projeta a interdição desse acesso. No local será
feita urna rotatória, que vai indicar o fim da rua.
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EDITORIAL

Medidas econômicas
• •

para. ter uuestunentos
A s medidas de contenção de gastos
.l1.adotadas pela atual administração
jaraguaense ajudaram a evitar um rombo

maior no caixa domunicípio. Com a perda
de receitas ocasionada pela queda do reco
lhimento do ICMS, e da diminuição de 8%
do repasse do Fundo de Participação dos

Municípios; Jaraguá do Sul viu minguar
noprimeirosemestre do anoR$ 5milhões .

Com uma gestão voltada ao respeito
com o dinheiro púbico, através da conten
ção de gastos internos, a economia adota
clã na Prefeitura resultou num equilíbrio
financeiro. A ação evitou um déficitmaior..

Agora, além da medida de retenção
continuar sendo um princípio que vai nor
tear essa administração, as ações também
estão voltadas para recuperar os recursos

fora dos cofres domunicípio. Segundo da
dos da própria Prefeitura, Jaraguá do Sul

tem uma dívida ativa de R$ 69 milhões.

É�ese:M A
�

. ,

NÃo Sé t=A'Z.

CERVe:JA II!
,

Boa parte desse dinheiro poderá ser usada
para beneficios à comunidade com a ade
são ao programa de recuperação do crédi-
to, chamado Refis. Ele garante aos contri- _

buintes inadimplentes a oportunidade de
zerar as dívidas com descontos que variam

de 35% a 80% dos juros emultas.

"
A economia adotada na Prefeitura

resultou num equilíbrio financeiro.

Junto com essas iniciativas, a Prefei

tura deve trabalhar numa campanha de

mobilização da pópulação em exigir as

notas fiscais. Essapequenamedida adota

da pelo cidadão nomomento do consumo
ajuda o município a garantir um repasse
maior no ICMS. É uma ação primordial
para evitar a evasão de recursos.

MUITO MAIS QUEmsTÓRIA.
Todas Il!i di1lcip� t_�_ 'MU$CUWEG.

TRAGA SUA 1URMA PARAVISII"AR O

(47) 3276-4550 • museu@weg.net •MIM.�.J!Jr

un os

};�

* Os artigos e opiniões assinados não retratãm
necessariamente oposicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� OCorreio doPovo utilizapapelproduzido apartir de
'í.,:::!!' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle Q informaç.ão. Passe estejornalpara outro leitor.
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Educação
Inscrições para
graduação internacional

Os alunos de graduação e pós-graduação inte

ressados em participar do Programa Ciência sem

Fronteiras, que oferece bolsas de estudo em 18 áreas

do conhecimento científico e tecnológico, em nove

países da Europa, Ásia e América do Norte, têm até

o final deste mês para se inscreverem no programa.
De acordo com o Conselho Nacional de Desenvol

vimento Científico e Tecnológico (CNPq), um dos

órgãos responsáveis pelo programa, os interessados
em bolsas no Reino Unido, Finlândia, Coreia do Sul,
Austrália, e Canadá têm até o dia 19 para se inscre

ver. Já quemdeseja pleitear bolsas na Nova Zelân- .

dia poderá fazer sua inscrição até o dia 26. Até omês

de junho, o programa já implementou 29.192 bolsas
em todas as modalidades de graduação, doutorado e

pós-doutorado. As inscrições são feitas no site www.

ciencíasemfronteiras.gov.br/web/csf.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 931
02 - 03 - 05 - 06 - 08

10 -11 -12 -14 -16

19 - 20 - 22 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO Nº 3239
24 - 26 - 63 - 72 - 75

Serviço
Conselho tutelar
fechado pelamanhã
o Conselho TUtelar de Jaraguá do Sul não

.

estará aberto ao público namanhã desta quarta
feira. O motivo é a participação dos servidores

num congresso de capacitação. Neste perío
do, as denúncias ou pedidos de orientações
devem ser encaminhados ao e-mail conse

lhotutelar@jaraguadosul.sc.gov.br. Em caso

de situações emergenciais, as pessoas devem

procurar·atendimento diretamente na Dele

gacia de Proteção à 'Criança e ao Adolescente

(3370-°331) ou entrar em contato com a Polí

ciaMilitar (190). O atendimento ao público será

reaberto no turno da tarde.

A situação da economia é

difícil, mas não é tão

complicada como se fala. Os

fundamentos continuam

bons. Alguém se lembra

que nos anos 80 a

dívida externa teve de

,

ser renegociada e a

inflação bateu

índice de ,2 mil
por cento
ao ano? As

pessoas têm
memória

curta."
Empresário Abilio
Diniz, no jornal
Estado de S.Paulo
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Guaramirim

Audiência debate as metas

para os próximos quatro anosOs amiguinhos da
água estão de volta

Os investimentos que
irão moldar Guaramirim

nos próximos' quatro anos

serão estabelecidos hoje, na
audiência pública que pla
neja o Plano Purianual. Com
expectativa de recursos na

ordem dos R$ 500 milhões

para o período, Prefeitura e

comunidade devem estipu
lar metas a serem atingidas
até2017·

Para a secretária de Ad

ministração e Finanças, Ma
ria Rosângela Kuszkowski,
esta é uma oportunidade
para a população expor suas
reivindicações e conhecer a

realidade financeira do mu
. nicípio. Um planejamento
com prioridades de cada

secretaria será exposto, e as

pessoas poderão expor opi
niões e sugerirmudanças, de
acordo éom a necessidade de
cada localidade.

, De arrecadação própria,
31% serão destinados para a

educação e outros 20% para
a saúde, áreas destacadas

como prioritárias para in

vestimentos, e que precisam
de grande volume de receita

paramanter a estrutura.

Foram planejadas ações
de acordo com o plano de

governo, "exposto pelo pre
feitoLauro Frõhlích durante

a campanha eleitoral. Para

incluir todas asmetas, foram
estimados valores referentes

aos convênios com governo

do estado e federal, e parce
rias com operadoras de cré
dito. Do total, aproximada
mente R$ 400 milhões vêm
de receita própria e outros

R$ 100 milhões da captação,
através de convênios.

''Temos um cenáriomui

to positivo para recursos, a

expectativa é captar mais.

Mas são metas e muitas ve

zes não se consegue fazer

tudo. Existe um déficit entre

o que queremos e o que te

mos", disse a secretária.

PROEVA
Estudantes são

qualificados
em cursos de

preservação desse

precioso bem

Verônica Lemus

'E'u acho que o planeta vai
car com,mais verde,

mais bonito, mais colori

do". É assim que a aluna do

quarto ano do ensino funda
mental da Escola Gertrudes
Milbratz, Andressa Jaqueli
ne Krueger, de 9 anos, de Ja
raguá do Sul, descreve como

, será no futuro o mundo em

que vivemos se todos contri-

. buírem para a preservação
da água e do meio ambien

te. Andressa é uma dos 603
estudantes que concluíram

a participação no Programa
de Educação e Valorização
da Água (Proeva). A fOTIna
tura foi realizada ontem à

noite, naArena Jaraguá.
Promovido pela Secre

taria Municipal da Educa-

CERIMÔNIA Autoriélades prestigiaram a entrega do certificado aos participantes

ção, em parceria com o Ser

viço Autônomo Municipal
de Água eEsgoto (Samae),
o Proeva tem como obje
tivo trabalhar com os alu

nos do quarto ano da rede

municipal de ensino temas
relacionados ao meio am

biente. A proposta princi
pal édespertar nas crianças
a sensibilidade e o respeito
para um uso e tratamento

adequado da água.
'

"Eu gostei muito de par-

ticipar do Proeve. Aprendi
muita coisa' que eu não sa

bia, por exemplo, como a

Samae funciona, e também
coisas sobre o rio, a fauna

e a flora", disse o colega de
classe de Andressa, Gui

lherme Ehlert da Silva, de
10 anos. Para Vrnícius Lou
renzetti, 9 anos, da mesma

turma, o mais importante
foi aprender a economizar

água. "Eu achava que dava

paralavar calçada comman-

gueira, mas aprendi que não
se deve, porque gasta muita

água. Aí tem que usar um

balde e um rodo com pano

úmido", ensinou Vrnícius.
Para a professora Edina

Cezário, que trabalhou com

uma das turmas que tiveram
a qualificação do programa
do Samae, as crianças de

hoje já demonstram uma

maior preocupação ambien
tal, resultando em boas ati
tudes na sociedade.

SERVIÇll
• O quê: Audiência Pública Plano
plurianual (PPA) para discutir

projetos para o município
• Quando: Hoje, às 19 horas
• Onde: Câmara de Vereadores

Guaramirim, na Rua 28 de

Agosto, 2041, Centro

ESTADO DE SANTA CATARINA

OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a COmarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imó

veis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edi

tai, que JOÃO HEILER, CI n" 2/R-715.743-SSI-SC, CPF n" 247,205.009-

78, brasileiro., viúvo, lavrador, residente e domiciliado na Rua Carlos

Eggert n" 403, nesta cidade; REQUER com base no art. 213, inciso II,
da lei n° 6.015/73, com as modificações introduzidas pela lei n" 10.931,
de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente em um

terreno situado neste municipio, na JGS 331-Ribeirão Grande do Norte e

na JGS 514-Sem Nome, matriculado sob o n011.437, ficha' 01, livro 2-RG,
a ser retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste

. Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3° do mencio

nado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES

A SEGUIR NOMINADOS para, querendo, se manifestarem, no prazo

de 15 (quinze) dias (a contar da presente publicação): CONFRONTAN
TES - ALMIRA MELCHIORETTI, JGS 331-Ribeirão Grande do Norte

(CEP) 89.250-000, Jaraguá do Sul-SC; SÉRGIO Luís LAZZARIS, Rua
216-Gervásio Amâncio da Costa, n" 52, Centro, (CEP) 89.251-535, Jara

guá do Sul-SC; Se for o caso, a manifestação deverá ser feita na forma

'de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de
,

Imóveis (situado na Rua Barão do Rio Branco n" 414, Centro, na cidade

de Jaraguá do Sul-SC, expediente das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs

às 1a:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-á a anuência do

confrontante que não apresentar irnpuqnação no prazo da notificação.
JARAGUÁ DO SUL (SC), (la de Julho de 2013.

.

AOFICIALA

Jaraguá do Sul
Casos de gripe nomunicípio preocupam setor de saúde

O
.

número crescente de
casos de influenza em Jara

guá do Sul e região colocou a
Secretaria de Saúde em aler
ta. Além dos procedimentos
para acelerar o tratamento

dos pacientes,
. entidades

como Bombeiros e Samu se

rão capacitadosparaatender
e diagnosticar a influenza,
de acordo com protocolo do
Ministério da Saúde. Ontem

foram confirmados mais

cinco casos. Desde o come

ço do ano foram registra
das 73 suspeitas, destas 22

confirmadas, com o vírus.

Três pessoas permanecem

internadas na lJfI do Hos

pital São José com síndrome

respiratória aguda grave de
corrente da influenza do tipo
A Dezesseis pacientes são

deJaraguá do Sul, o restante

se divide entre Guaramirim

e Corupá.
O número é 70% supe

rior ao ano passado, onde
foram registrados 13 casos

confirmados. "Os índices

nos preocupam. Já repas
samos o protocolo de aten

dimento com profissionais
de saúde, agora precisamos

,

que as pessoas realmente

tomem os cuidados", disse

o diretor de Vigilância em

Saúde, Jackson Jacobi.
Os principais sintomas

são febre alta com início re

pentino, acima de 38°, dor
muscular, de cabeça, gar

ganta e nas articulações, irri
tação nos olhos, tosse, coriza
e cansaço. Diante dos indí-

. cios o paciente deve buscar

os serviços de saúde, já que
adoença evolui com rapidez.

'

COMO SE CUIDAR EI Bradesco . LEILÃO PRESENCIAL E "ON·LlNE" DE TERRENO· CORUPÁ/SC
Local do Leilão: Av. Angélica, 1.996.3° andar - cj. 308 (Auditório) - Higienópolis· São Paulo/SP

'qSRI,1nt®W"MI,1 Valor mínimo: R$183.282,OO I
Edital de Leilão Presencial e "On-line" - FabioZukerman, Leiloeiro Oficial inscrito naJUCESP sob n2 719, faz saber, através do presente Edital,

que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob n2 60.746.948/0001·12, promoverá a venda em Leilão (12 ou 22)
do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. localização do imóvel: Corupá-SC.
Vila Isabel. Terreno c/ aprox. 202.5lOm'. Rua Felipe Schmidt, 2.41-5. Matr. 60.298 - RI Jaraguá do Sul-Se. Obs.: Sobre o terreno existem

edificações pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes da averbação da construção, correrão

por conta do comprador. Consta averbada, Reserva Legal c/ área de 40.502m' (Av. 4). Venda em-caráter "Ad Corpus" e no estado em que se

encontra. Ocupado. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS lEilÕES PRESENCIAL E "ON-lINE": Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Angélica n21.996,
32 andar+Conjunto 308'(Auditório), Higienópolis, em São Paulo/SP.l. Leilão: 1/8/2013, às llh30. Valormínimo para venda: R$183.282,00

(cento e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e dois reais). 22 leilão: 15/8/2013, às llh30 (caso não seja arrematado no 12 leilão). Valor

mínimo para venda: R$112.187,00 (cento e doze mil, cento e oitenta e sete reais). Condição de pagamento: À vista, mais comissão de 5% ao

Leiloeiro. Da participação "on-line": O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o leiloeiro, com 1 hora de antecedência

ao evento. Informações: (11) 2184-09000u e-mail: contato@zukerman.com.br

ZUNERMAN
LEILOES

• Cubra aboca e o nariz

com um lenço quando
tossir ou espirrar;

• Coloque o lenço usado no lixo.
, • Se não dispor de lenço, tussa

ou espirre no seu antebraço,
não em suas mãos, que .

são importante veículo de
contaminação.

• Limpe as mãos depois

de tossir ou espirrar,
lavando-as imediatamente.

• Lave as mãos com água
e sabão frequentemente,
secando-as com papel toalha.

• Evite sair de casa quando
estiver com sintomas de gripe.

• Mantenha as salas arejadas.
• Mantenha distancia de locais

com aglomeração de pessoas.

2' Leilão: Dia 15/08/2013, às llh30

Os interessados devem consultar o edital completo dis onível nos sites: www.bradesco.com.br 'moveis e www.zukerman.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Câmara'aprova texto original
REFIS Projeto mantém desconto máximo de 80% sobre juros e

multa, Dívida dos contribuintes ultrapassa os R$ 69 milhões

Carolina Veiga

Foi aprovado em vota
ção única na Câmara

de Vereadores, ontem, o

projeto de Lei Complemen
tar 4/2013, que autoriza a

abertura do Programa de

Recuperação Fiscal de Ja

raguá do Sul (Refis/2013).
A proposta passou no ple
nário com nove votos favo
ráveis e uma abstenção e

agora segue para sançãodo
prefeito Dieter Janssen_(PP).
A expectativa é a de que o

programa entre em vigor no
início de agosto. Omunicí

pio tem a receber mais de

R$ 69 milhões dos contri

buintes inadimplentes.
O vereador Jeferson

Luis de Oliveira (PSD) se

_ absteve da votação por de
fender que õ contribuinte

inadimplente deveria ter

direito a 100% de descon
to nos juros e multas dos
tributos não pagos. Ele
ainda apresentou emen

da para ampliar para 36 o

máximo de parcelas para o

pagamento da dívida com

o município. "Precisamos
dar condições para que as

pessoas realmente tenham
como pagar suas dívidas",
alegou. Apesar da defesa, a

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRCITFSIO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, e/co artigo995 do código deNorrnas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos

apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contardestapublicação, sendo facultado o direito àsustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do

prazo legal FICAM INTIMADOSDOPR=:

Apontamento: 252553/2013 Sacado: ADROAlDO KELLER Endereço: RUA
PAUl1NA BORTOUNI VIEIRA 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-296 Ce
dente: lNFRASUL - lNFRAFSl.1!U1URA E EMPREENDIMENT Sacador.
- Espécie:DMI - N°TItulo: 0232389001-Motivo: falta de pagamentoValor. R$
214,37 - Data parapagamento: 22/07/2013-Valor total a pagarR$294,83 Des

crição dos valores: Valordo título: R$ 214,37 - Juros: R$I,28Emoluroentos: R$
12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

emenda foi derrubada com

oito votos contrários.
Pela proposta aprova

da, o contribuinte que es

tiver inadimplente com o

pagamento dos tributosmu

nicipais (IPTIJ, ISSQN, taxas,
preços públicos e multas)
poderá negociar a dívida e

parcelar o pagamento em até -

24 vezes. Os descontos sobre
os valores de multas e juros
vão de 35% a 80% sobre o
valor total do imposto.

Esta foi a última sessão

antes do recesso, que terá

duração de 15 dias. Os ve
readores retomarão os tra

balhos no dia IOde agosto.

PAUTA Câmara fez última sessão antes do recesso ontem, mas volta a se reunir amanhã

.

Extraordinária discute fim do Codejas.
Ficou agendada para as

lsh da próxima quinta-feira
a primeira sessão extraordi
nária do Legislativo durante
o recesso parlamentar. Na

pauta está o projeto de lei

137/2013, que prevê o fi{n
da Companhia de Desen

volvimento (Codejas), de
autoria do Executivo. Para

discutir o projeto, a Comis
são de Legislação se reúne

hoje, extraordinariamente.
A sessões extraordinárias

não são remuneradas.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL'- ESTADO DESANTACATARINA

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

Trtulo:1598 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$161,5O - Data para paga
mento: 22/07/2013-Valor total apagarR$290,66Descrição dos valores: Valor
do título: R$161,50 - Juros: R$ 0,43 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução:R$37,6O - Diligência:R$ 55,78

Apontamento: 253197/2013 Sacado: llSE PFUEIZENREU1ER ME Ende

reço: AV.GEIULIO VARGAS, 164 - CEN1R0 - CORUPA-SC - CEP 89280-000

Cedente: FUNDICAO CBUZEIRO LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo:
14279/3 - Motivo: faltadepagamentoValor:R$1.478,00 - Dataparapagamen
to: 22/07/2013-Valor total a pagar R$1.61 1,16 Descrição dos valores: Valor do
título: R$1.478,00 - Juros: R$ 4,43 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital
R$ 23,10 Condução: R$37,6O - Diligência'R$55,78

.

Apontamento: 253248/2013 Sacado: INSfAlADORA MESCH LUZ DO DIA
L Endereço: RUA JOAO TOZINI, 2144 - JOAO TOZINI - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Cedente: MARQUES-RASMUSSEN LIDA Sacador. - Espécie: DMI
- N" TItulo: 1791 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 687,00 - Data para
pagamento: 22/07/2013- Valor total a pagar R$817,56 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 687,00 - Juros: R$ 1,83 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação
edital R$23,l0 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 253304/2013 Sacado: JUVENILXAVIER Endereço: RUA ClZI
NOGARCIA 119CASA - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89266-310Cedente: BANCO
PSA FINANCE BRASIL S/A Sacador. - Espécie: CBI - N° TItulo: 237982706
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 16.860,71 - Data para pagamento:
22/07/2013- Valor total a pagar R$17.690,29 Descrição dos valores: Valor do
título: R$16.860,71- Juros: R$ 741,8'7 Emolwnentos:R$12,25 - Publicação edi
tal:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 27,86

Apontamento: 253210/2013 Sacado: LEIlA C. N. WESCH Endereço: RUA
GER R NEGREIRO 354 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-745 Cedente: SI
COOB BLUCREDI SC COOP CRED l1VRE ADMIS Sacador. MARIO FIlMA
GENS LIDA ME Espécie: DMI - N" TItulo: 483 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 125,60 - Data para pagamento: 22/07/2013- Valor total a pagar
R$211,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 125,60 - Juros: R$ 0,37
Emo!wnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência:R$26,04

Apontamento: 249804/2013 Sacado: MARCELO ClOVIS CASIRO Endereço:
RUA 25 DE JUlHO 319 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: EZELINDO
LINZMAYERME Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 2112 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$1.000,00 - Dataparapagamento: 22/07/2013-Valor total
a pagarR$1.l31,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.000,00

- Juros:
R$ 2,33 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 253136/2013 Sacado: MARIA ClAUDEIE CHAVESDA SILVA
E CIA Endereço: RUA OSCAR FERREIRA MENDES 192 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89257-560 Cedente: FRANOSCO PEREIRA PACHECO EPP Sacador:
- Espécie: DMI - N" TItulo: 2575005 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
1,391,10 - Data para pagamento: 22/07/2013-Valor total a pagar R$1.501,33
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.391,10 - Juros: R$ 10,66 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên-
cia:R$39,72

.

Apontamento: 253137/2013 Sacado: MARIA ClAUDEIE CHAVES DA SILVA
.'

E CIA Endereço: RUA OSCAR FERREIRA MENDES 192 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89257-560 Cedente: FRANOSCOPEREIRA PACHECO EPP Sacador.
- Espécie: DMI - N° TItulo: 2575004 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
1.391,10 - Data para pagamento: 22/07/2013- Valor total a pagar R$1.515,24
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.391,10 - Juros: R$ 24,57 Emolu
mentes: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Díligên
cia:R$39,72

Apontamento: 253266/2013 Sacado: NANDA JU IND.TEXl1L IlDA ME En

dereço:RUAADEllAFISCHER 1003 :JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89256-400

Cedente: ARTE E IACOS INDUSTIliATEXl1L LIDAME Sacador: - Espécie:
DMI- N° Trtulo: 1.853 - Motivo: falta de pagamento valoc R$ 789,74 - Data

para pagamento: 22/07/2013-Valor total apagar)l$867,37Descriçãodos valo
res: Valor do título: R$ 789,74 - Juros: R$1,84 Emolwnentos: R$12,25 - Publi

cação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$15,94

Apontamento: 253202/2013 Sacado: R SILVA EQUlAPAMENIDS P/ PISC En

dereço: RUA GEBMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89256-200 Cedente: NBC BANI< BRASIL SA - BCO.MUU1PW Sacador.
R01l\INDUSTIliA LIDAEspécie:DMI - N°Trtulo:G80059/4 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 9.552,57 - Data para pagamento: 22/07/2013-Valor total

Apontamento: 25318112013 Sacado: ANALIA SANlDS DO NASCIMENTO

Endereço: RUA25 DEJUlHO 928 - SEMlNARIO - CORUPA-SC - CEP: 89278-
000 Cedente: INDUSTIUAE COMERCIO GREITER IlDA - M Sacadorr- Es

pécie: DMI - N" TItulo: 0511004 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 130,03
- Data para pagamento: 22/07/2013- Valor total a pagar R$259,15 Descrição
dos valores: Valor do título: R$130,03 - Juros: R$ 0,39Emolwnentos: R$12,25 -

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

Apontamento: 25329112013 Sacado: BC COMERCIODE PISOS LIDAME En

dereço: RROBERTOZIEMANN 201 SLOI- JaraguádoSul-SC- CEP: 89255-300
Cedente: GOEDE EXPORli\DORA LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N°TItulo'
GOE4129.3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 868,00 - Data para paga
mento: 22/07/2013-Valor total a pagarR$947,84Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 868,00 - Juros: R$ 4,05Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 253292/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS IlDA ME

Endereço: RROBERTO ZIEMANN 201 SLOI- Jaraguádo Sul-SC - CEP 89255-
300 Cedente: MADEIRAGOEDE IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo:
GOEI825.1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 651,48 - Data para paga
mento: 22/07/2013-Valor total apagarR$730,52Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 651,48 - Juros: R$ 3,25Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital
R$23,1O Condução: R$24,50-Diligência:R$15,94

Apontamento: 253192/2013 Sacado: CAlHAS MM LIDA Endereço: RUA
DOMINGOSANAC!EID GARCIA4784 - SANlDANTONIO - Jaraguá do Sul
SC - CEP 89266-300 Cedente: DPAVIUE DISfRlBUIDORA DE AllJMlNlO
LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: NFOO6913-I- Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 419,64 - Data para pagamento: 22/07/2013- Valor total a
pagar R$520,18 Descrição dos valores: Valor do título:R$ 419,64 - Juros: R$
0,97Emólumentos:R$12,25 - Publicaçãó edital: R$23,10 Condução:R$ 24,50
- Diligência: R$ 39,72

Apontamento: 253194/2013 Sacado: CAlHAS MM LIDA Endereço: RUA
DOMINGOSANAC!EID GARCIA 4784 - SANfOANTONIO - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89266-300 Cedente: COMERCIO DEALUMINlOSH LIDA Sacador.
- Espécie: QMI - N° TItulo: NF004008-2 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 984,23 - Data para pagamento: 22/07/2013-Valor total a pagar R$1.086,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 984,23 - Juros: R$ 2,29 Emoíumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$39,72

Apontamento: 253284/2013 Sacado:DUDCOMERCIO DEMOVEISEDECA
RACA Endereço: RUAPREFElTOWAlDEMARGRUBBA, 5249 - JARAGUADO
SUL - CEP: Cedente: REFRANESPUMASEBORDADOSLIDAME Sacador -

Espécie:DMI - N'Titulo: 000240 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 718,80
- Data Rara pagamento: 22107/2013- Valor total a pagar R$801,1O Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 718,80 - Juros: R$1,43Emolwnentos: R$12,25-
Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 21,02

Apontamento: 253277/2013 Sacado: ELEMAR MOKWA Endereço: ESTRA
DA IZABEL 4589 - IZABEL - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Cedente: RETI

MAQ RETIFICA DEMAQUINAS IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
2380310303 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 795,05 - Data para paga
mento: 22/07/2013-Valor total a pagarR$966,36 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 795,05 - Juros: R$3,97 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução:R$ 37,60 - Diligência: R$94,39

Apontamento: 253233/2013 Sacado: FLORlANl IND DE PECAS ESP FIBRA
LIDA Endereço: RUAANO BOM 2125 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Ce
dente: AFIACAO DE FERRAMENTAS GG LIDA Sacador. - Espécie:DMI - N"

a pagar R$9.655,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.552,57 - Juros:
R$ 25,47 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 253211/2013 Sacado: R SILVA EQUlAPAMENIDS P/ PISC

Endereço: RUAGEBMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP:
89256-200 Cedente: NBC BANI< BRASIL SA - BCO.MUl11PW Sacador.

R01l\INDUSTIliAIlDAEspécie:DMI - N"TItulo: Ga0058/4 - Motivo: falta de

pagamentoValor:R$ 9.370,03 - Dataparapagamento: 22/07/2013-Valor total
a pagarR$9.472,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.370,03 - Juros:
R$ 24,98 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 253195/2013 Sacado: R SILVAEQUll'AMENIDS P/ PISCINAS
ME Endereço: GEBMANO MARQUARDT 299 - VIlA lAlAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ATL\NIA FUNDO DE lNVFSTIMENTO
EM DIREITO Sacador. R01l\ INDUSTIliA LIDA Espécie: DMI - N" TItulo:
GaOO79/2 - Motivo:.falta de pagamentoValor: R$ 9.885,05 - Data para paga
mento: 22/07/2013-Valor total a pagarR$9.988,89 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 9.885,05 - Juros: R$ 26,36Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 253213/2013 Sacado: R SILVAEQUll'AMENIDS P/ PISCINAS
ME Endereço: GEBMANO MARQUARDT 299 - VIlA lAlAU - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP 89256-200 Cedente: ATL\NIA FUNDO DE lNVFSTIMENTO
EM DIREITO Sacador. R01l\ INDUSTIliA LIDA Espécie: DMI - N° TItulo:
G80094/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 9.000,73 - Data para paga
mento: 22/07/2013-Valor total apagarR$9.096,21 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 9.000,73 - Juros: R$18,00 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital:R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 25328112013 Sacado: R SILVA EQUlPAMEN1DS PARA PISC

Endereço: RUAGEBMANOMARQUARDT 299 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP:
89256-200 Cedenie: BANCO SOFISA SA Sacador. R01l\ INDUSTIliA LIDA

Espécie: DMI - W TItulo: G79985/2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
9.881,34 - Data para pagamento: 22/07/2013-Valor total a pagar R$9.978,58
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.881,34 - Juros: R$19,76 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Díligên
cia:R$17,63

Apontamento: 253198/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMEN1DS PARA PISCI
NASME Endereço: RUA GEBMANO MARQUARDT 299 - VIlA lAlAU - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP 89256-200 Cedente: BANCO SAFRA S/A Sacador.
R01l\INDUSFRlA LIDA Espécie: DMI - N'Titulo: 403210151- Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 9.885,05 - Data para pagamento: 22/07/2013-Valor

_

total a pagar R$10.OII,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.885,05 -

- Juros:R$49,42Emolumentos:R$ 12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

. Apontamento: 25320072013 Sacado: R SILVA EQUll'AMENlLlS PARA PISCI
NASME Endereço: RUAGEBMANOMARQUARDT299 - VIlAlAlAlJ - JARA
GUÁDO 5UL-SC-CEP: 89256-200Cedente: UN!PRlMENORIEDOPARANA
Sacador:R01l\ INDUSTIliA LIDAEspécie: DMI - N" TItulo: G8OO8112 - Moti
vo: falta depagamentoValor. R$ 9.766,73 - Dataparapagamento: 22/07/2013-
Valor total a pagar R$9.870,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$
9.766,73 - Juros: R$ 26,00 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, !O
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 253205/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMENIDS PARA PISCI
NASME Endereço: RUAGEIiMANoMARQUARDT 299 - VIlAlAlAU - JARA
GUÁDOSUL-SC - CEP: 89256-200Cedente:UN!PRlMENORTEDO PARANA
Sacador: R01l\INDUSFRlAIlDA Espécie: DMI - N'Titulo: G800Bo/2 - Moti
vo: falta de pagamentoValor:R$ 9.505,44 - Datapara pagamento: 22/07/2013-
Valor total a pagar R$9.608,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$
9.505,44 - Juros: R$ 25,34Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10

- Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$ 17,63

Apontamento: 253208/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMENIDS PARA PISCI
NASME Endereço:RUAGEBMANOMARQUARDT299 - VIlAlAlAU - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente:AIlANTAFUNDO DE lNVESTI
MENrO EM DIREITO Sacador: R01l\ INDUSTIUA IlDA Espécie: DMI _ N°

TItulo: G8OO91/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.503,12 - Data para
pagamento: 22/07/2013-Valor total a pagar R$9.599,6O Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 9.503,12 - Juros: R$19,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica

ção edital R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$17,83

Apontamento: 253209/2013 Sacado: R SILVA EQUll'AMENIDS PARA PISCI-

NAS ME Endereço: RUAGEBMANOMARQUARDT299-VIlAlAlAU - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: NBC BANI< BRASIl SA - BCO.
MUU1PW Sacador. - Espécie: DMI - W TItulo: G80097/1 - Motivo: falta de

pagamentoValor:R$9.371,87 - Dataparapagamento: 22/07/2013-Valor total
a pagarR$9.471,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.371,87 - Juros:
R$ 21,86 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 253193/2013 Sacado:RDASILVAEQUll'AMENIDSIlDAME

Endereço: RUAGEBMANO MARQUARDT299 - VIlAlAlAU - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-200 Cedente: NBC BANI< BRASILSA - BCO.MUU1PW Sa
cador. R01l\ INDUSTIliA LIDAEspécie: DMI - N° TItulo: Ga0098/1- Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 9.962,08 - Dataparapagamento: 22/07/20i3-Va
lor total a pagarR$10.062,80Descriçãodosvalores: Valordo título:R$9.962,08
- Juros: R$ 23,24Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 253283/2013 Sacado: R. SILVA EQUlAPAMENIDS P/ PISC

Endereço: RUAGERMANOMARQUARDT 299 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP:
89256-200 Cedente: BANCO SOFISA SA Sacador. R01l\ INDUSlRlA LIDA
Espécie: DMI - W TItulo: G79946/4 - Motivo: falta de pagamenio Valor. R$
8.502,32 - Data para pagamento: 22/07/2013- Valor total a pagar R$8.596,8O
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.502,32 - Juros: R$ 17,00 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$17,63

Apontamento: 253288/2013 Sacado: R SILVA EQUlAPAMENIDS P/PISC .

Endereço: RUAGEBMANOMARQUARDT 299 - VIlA lAlAU - JARAGUÁDO
SUL-SC-CEP:89256-200Cedente:NBCBANI<BRASILSA-BCOMUITIPW

Sacador: R01l\ INDUSTIliA LIDA Espécie: DMI - N° Trtulo: Ga0056/4 - Moti
vo: falta depagamentoValor.R$ 8.778,08 - Datapara pagamento: 22/07/2013-
Valor total a pagar R$8.873,1l Descrição dos valores: Valor do título: R$
8.778,08 - Juros:R$17,55Emolwnentos: R$12,25 -Publicação editalR$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 253282/2013 Sacado: R. SILVA EQUll'AMENIDS P/ PISO
Endereço: RUA GEBMANO MARQUARDT. 299 - VIlA lAlAU - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO SOFISA SA Sacador: RO'll\
INDUSTIliA LIDA Espécie: DMI - N" TItulo: G79973/2 - Motivo: falta de pa
gamento V:alor. R$ 9.517,71 - Data para pagamento: 22/07/2013- Valor total
a pagar R$9.614,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.517,71- Juros:
R$19,03 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 2i!,10 Condução: R$ .

24,50 - Diligência: R$17,83
�------------------�----------------------------------------------._---------�-------------

Apontamento: 253287/2013 Sacado: RSILVA EQUll'AMENIDS P/PISCINAS
ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89256-200 Cedente: ATL\NIA FUNDO DE INVESTIMEN1D EM DI
REITO Sacador: ROTA INDUSFRlA IlDA Espécie:DMI - N°TItulo: G800351l
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 9.302,55 - Data para pagamento:
22/07/2013- Valor total a pagar R$9.398,63 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 9.302,55 - Juros: R$18,60EmQ]wnentos:1\$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$17,63

Apontamento: 253264/2013 Sacado: RAFAElA ROCHA Endereço: RUA MA

NOEL FRANCISCO DA COSTA 76 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-530 Ce
dente:COOPERATIVADEECONECREDMUTUODOSPROFCREA Sacador.'
RESIDENCIALVIllAGE S Espécie: DMI - N° TItulo: 202-05-13/0001 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 78,18 - Data parapagamento: 22/07/2013-Valor
total a pagarR$164,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 78,18 - Juros:
R$ 0,39 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$26,04

Apontamento: 253371/2013 Sacado:WPJUNIOR E CIA IlDAMEFlUAL En

dereço: AV,PREE WAlDEMAR .GRUBBA- 5249 SL 02 - CENTENARIO - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89256-502 Cedente: SCH!EWE COMERCIO S LIDA
EPP Sacador: - Espécie: DMI - WTItulo: 2960 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 205,20 - Data para pagamento: 22/07/2013- Valor total a pagar
R$286,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 205,20 - Juros: R$ 0,54
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 21,02

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCoIIÍliodoPovo'� nadatade 17/07/2013. JaraguádoSul (sq, 17 de julbode
2013.

ManoelGustavo GriesbacbTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 34
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Patricia Moraes

Inadimplentes no Serasa .

Paralelo ao Refis, projeto de recupe

ração fiscal, o secretário de Adminis

tração, Sergio Kuchenbecker (PMDB),
estuda a possibilidade de adaptar em Ja

raguá do Sul a lei aprovada pela Câmara
de Joinville, que permite ao município
endurecer na cobrança de impostos atra
sados, como IPTU, ISS, e diversas taxas,

EM FOCO

Carlos Dieter Werner, ex-vice prefeito
de Corupá, teve o nome confirmado

pelo PSDB como possível candidato
a deputado estadual. Dieter diz

que ficou lisonjeado com o convite
e prometeu conversar com os

correligionários sobre a possibilidade.

• • •

Força tarefa para tornar o sistema
de Ouvidoria da Prefeitura de

Jaraguá do Sul em um modelo
de eficiência está em andamento.

Responsável pelo-setor, Emanuela
Wolf passou dois dias atendendo os

telefonemas dos munícipes e prepara
as mudanças necessárias.

Licitação naArena
Setor jurídico da Prefeitura avalia a

proposta da FME de abrir concorrên
cia para exploração dos camarotes e

também do estacionamento da Arena.
A ideia: é de que uma empresa privada
faça os investimentos necessários e em

troca fique com a concessão por um pe
ríodo a ser definido.

Onódas
Fundações

A comissãomontada para ela
borar o edital de concurso públi
co da Prefeitura de Jaraguá não

será extinta com o fim do proces
so. O próximo desafio do grupo
será apresentar um novo concur

so, dessa vez para as Fundações,
que desde que foram criadas

funcionam irregularmente, ou

seja, com 100% dos servidores

cedidos por outras pastas. O pró
prio Ministério Público tem co

brado uma solução. "Vamos pas
sar um ano inteiro corrigindo o

.

que nunca existiu, ou foi sempre
ilegal", diz �a chefe de gabinete,
Fernanda Klitzke (PT).

.

.

via título de protesto em cartório. Os de

vedores passarão a ter o nome incluído

no cadastro do Serasa. Os inadimplen
tes devem hoje à Prefeitura cerca de R$

. 70 milhões, dinheiro que faz muita falta
frente às demandas da população por
infraestrutura e serviços públicos eficien
tes. Na maior cidade do Estado, a oposi-

QUARTA�FEIRA, 17 DE JULHO DE 2013

ção tentou barrar a iniciativa do prefeito
Udo Dõhler, mas foi derrotada pelo bom
senso. Pode não parecer simpático, mas
é preciso garantir tratamento igualitário
aos contribuintes, e no momento em

que uns pagam e outros devem, sem

que'qualquer medida seja tomada, isso
acaba não acontecendo.

LÚCIOSASSI

Nova autuação
Presidente do Procon, Luís Fernando Almeida, autuou

novamente a empresa Canarinho, ontem. Dessa vez, porque a

concessionária do transporte coletivo vem descumprindo a lei

limitando o pagamento do bilhete com nota de R$ 10. A autuação
é resultado da reclamação de uma usuária que foi convidada a se

retirar do ônibus por querer pagar a passagem com R$ 20. Segundo
Almeida, a limitação não é um instrumento permitido por lei.

Receitas próprias
Impulsionar o setor de serviços, aumentar a arre

cadação com o ISS e diminuir a dependência de re

passes constitucionais do governo federal é um dos
desafios da equipe de Dieter .Ianssen. Hoje, o ISS

representa apenas 8,13% da arrecadação municipal,
enquanto o ICMS bate na casa dos 45%. Um dos mo

delos avaliados é o de Curitiba, onde o imposto sobre

serviços é responsável por 60% da arrecadação.

Economia revelada-
Presidente da Fundação Municipal de Cultura,

Leone Silva (PT), apresentou ao prefeito DieterJans
sen (PP) os números que revelam a economia interna

realizada pela autarquia. Segundo relatório, a�des

pesas com a conta de água caíram 26% na compara

ção com o ano' anterior, a conta de luz baixou 17% e

1.554 horas extras foram cortadas.

Jaraguá se candidata
Presidente da Fundação Municipal de Esportes,

Jean Leutprecht (PCdoB), tem mantido conversas com

integrantes do COI (Comitê Olímpico Internacional)
sobre a possibilidade de Jaraguá do Sul receber uma

delegação na pré-temporada para as Olimpíadas 2016.
A estrutura apresentada por ele destaca aArena, as pis
cinas, a pista de atletismo, que já estará pronta até lá, e
ainda os hotéis e a localização, como pontos fortes.

Reforma do ginásio
Encerrou na manhã de ontem a primeirà etapa

para contratação da empresa que será a responsá
vel pela reforma do Ginásio Arthur Müller. Foram

abertos os envelopes com as intenções de cinco cons
trutoras, mas apenas uma delas preencheu todos
os requisitos, a Sifra Construtora. As empreiteiras
desabilitadas terão cinco dias para contestar o resul

tado. De acordo com o edital, o valor máximo desti

nado a readequação do ginásio é de R$ 870.354,45.
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Apresentações em Jaraguá do Sul
Além dos eventos na cidade sede, o Festival de Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo

Dança de Joinville estende a programação oficial apresentam 26 coreografias. Os ingressos antecipa
para Jaraguá do Sul, Pomerode e Blumenau. Na dos custam R$ 20, R$ 10 (meia) e estão à venda na

próxima quarta-feira (24), às 20h, no teatro da So-
-

bilheteria do Centro Cultural e no TicketCenter. No
ciedade Cultura Artística (Scar), grupos de Minas dia do evento o valor será R$ 30 e R$ 15 (meia).

QUARTA-FEIRA 17 DE JULHO DE 2013oCOBRElODOPOm

COREOGRAFIAS Seis grupos da região integram a programação do Festival de Dança de Joinville. Evento começa hoje.

Bárbara Elice

Bailarinos de Schroe
der, Massaranduba

e Jaraguá do Sul subirão
aos palcos do 31° Festival
de Dança de Joinville. O

evento, que começa hoje e

segue até o dia 27 de julho,
recebe bailarinos de 22 Es
tados brasileiros, Distrito
Federal e Paraguai.

Das mais de mil coreo

grafias que recheiam o fes

tival, 14 são de grupos do
Vale do Itapocu. O Projeto
Wald Oliveira Dança e Cia,
de Jaraguá do Sul, é o úni
co representante da região
na Mostra Competitiva. Na
sexta-feira, as bailarinas Lu
ana Vargas e Camila Brida
rolli Rosa apresentam "Di

vididas", em disputa com o

Ballet Margô Brusa (RS) e

Abydos Estúdio de Dança
(SC) no gênero dança con

temporânea. Na próxima
quarta-feira (24), Camila
Rosa volta -para a compe
tição com "Outro' Lado da
História". Ela concorre com

Grupo IOA Dança (SP) e

Andanças de Rita Candemil
(RS) no gênero jazz.

Em 2012, a coreografia
"Divididas" ganhou o pri
meiro lugar no Festival de

Dança de Blumenau. No

mês de maio, Wald Olivei
ra foi eleito o coreógrafo
revelação do 14° Festival
de Dança de Timbó.

Nos Palcos Abertos -

que ocorrem em locais pú
)

blicos - apresentam-se a

Cia Dentro da Dança, Liss
Studio de Dança, Projeto
Wald Oliveira e Grupo de

Dança By M, de Jaraguá
do Sul; o Grupo de Dan

ças Urbanas Skadoosh, de
Massaranduba; e Casa da

Dança Núcleo Schroeder.
"Nosso objetivo é mais

ligado à arte, não à com

petição. Até porque temos

um espetáculo fi é uma

linguagem diferente", con
ta o coreógrafo do Grupo
de Dança By M, Marcos

Marquesani.
-

O grupo le
vará "Terra" e "Silence", de
dança contemporânea, aos
shoppings, Feira da Sapa
tilha, Praça Nereu Ramos
e à Estação Ferroviária.
"Terra é toda dançada no

chão, como se elas fossem
elementos da terra. É bas
tante simbólica. E Silence
é sobre audição. Hoje é
tanto barulho,' tantas in

formações e mesmo assim

pessoas não têm audição
para certas coisas. Remete
ao silêncio", explica.

Schroeder participa do
festival de Joinville pela
primeira vez, neste ano. As
bailarinas Eduarda Jahn
da Silva e Caroline Pires do

Nascimento, de dez anos,
estão na programação dos
PalcosAbertos com a core

ografia "Em Volta": "Bus
camos experiência, uma

vez que o festival é uma

porta para o conhecimento
e o crescimento profissio-

AG�NCIA ESPETACULUMIDIVULGAÇÁO

nal. E a aprovação já foi
uma vitória, porque elas

dançam há três anos. Sig
nifiea que Schroeder pode
participar", afirma a pro
fessora Danielle Grossl.

Também para os palcos
espalhados pela cidade, a

Cia Dentro da Dança, do
núcleo Lisa JaworskijScar,
vai levar a coreografia "Um
Dia...o Sim". O Liss .Studio
de Dança fará dezoito apre
sentações com as coreogra-

fias "Não me Toque" e "To
Pedindo pra Sair".

O Grupo de Danças Ur
banas Skadoosh, de Mas

saranduba, estará em Join
ville nos dias 20 e 21 com

"Festa" e "Despertar para
Balançar". No último fim
de semana, Skadoosh teve

'

a coreografia "Connection
With the Music" premiada
com o terceiro lugar no 21° .

Passo deArte - Competição
Internacional de Dança.
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Aquilo que você não conta a ninguém
Omundo das senhas é belo, protegido.

Um lugar onde só o criador da senha
tem acesso. Como no universo de Harry
Potter passamos para o outro lado e

navegamos naquilo que só a nós pertence.
É a fantasia que todos têm: mundos virtuais
intransponíveis. Agora veio à tona que um
lobo mau nos observa, está à espreita. E
até o mais inocente segredo compartilhado
com outro ou outra, seja esse ou essa quem
for, não está mais preservado por uma
senha. Desde o surgimento da internet
achávamos que números e letras com seis
ou oito caracteres, criados por nós mesmos,
nos protegeriam de tudo, inclusive das
bisbilhotices alheias. Quanto engano. A

privacidade morreu. Teve direito a enterro.
O fim das informações guardadas por
senhas, agora tão banais.Talvez a vida
após a morte seja nossos valiosos e-mails
guardados nas nuvens. Sua vida não é mais
sua, minha vida não é mais minha. Ambas
pertencem à NBA, que é a sigla em inglês
da Agência de Segurança Nacional dos
EUA Você está sendo vigiado através dos
e-maíls, telefonemas e conversas on-line,
Eu também. A ação é para prevenir ameaças
de atentados. Cuidado com o que escreve

ou fala! Ah, mas eu não tenho segredos, -

minha vida é um livro aberto. Bobagem. No
fundo, bem no fundo, todo mundo tem um. <'

Mesmo para aqueles que nem sabe que o tal .

fundo existe ele está lá, o segredo, guardado,
quietinho, dormindo. Um dia sobe à
superfície. Além de você a NSA também
saberá.

- .

1 e anima

Amigas ou pessoas próximas diziam que
poderia ser um tipo de TOC - Transtorno
Obsessivo Compulsivo - ou mania de
perseguição. Sempre tive medo que lessem
meus e-mails enviados ou recebidos.
Toda vez que precisava escrever algo
confidencial ou tratar com o destinatário
alguma circunstância que ninguém mais
poderia saber ficava uma sensação de que .

poderiam estarme observando. Queria
tratar pessoalmente. Não, não tenho
segredos escabrosos nem escondo mistérios
que abalariam a opinião pública, é só gosto
pela privacidade. O mesmo acontecia com
telefonemas já que muitas vezes escutei, sem
querer, conversas estranhas do outro lado

Envie a foto do seu animalzinhO para contato@beatrizsasse.com.br
ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do
Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

..1' .\ ,. I 'I

da linha de pessoas que jamais saberei quem
são. Eu ouvia tudo, naquele momento, as
conversas daquelas vozes invisíveis. A linha
cruzada que atravessa um papo inocente de
final de tarde.

Ninguém mais será dono de suas próprias
palavras? Elas ficarão aprisionadas para
sempre? Não sei. Só sei que não tenho
nenhuma importância para o governo
americano: Minha vida regrada não oferece
nenhum perigo, mas tenho um amigo que
morreria de vergonha se Barack Obama
soubesse o que ele fez, há um mês, quando
voltava para casa num final de tarde. A
mulher estava viajando. Animado, ele me
contou tudo por e-mail.

AJUDA! Esses dois cãezinhos - Apolo e Nina - pedem
sua ajuda. Eles foram encontrados praticamente
mortos. Estavam debilitados com os corpos cheio de
feridas. Resgatados, passaram por tratamento, vacinas,
cirurgia e ainda continuam tomando remédios, porém
o tratamento teve um alto custo. A ajuda pode ser em
ração, medicamentos ou depósito em conta para custear o
tratamento. Mais informações com Marisa, no 9602-7934.

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2013

� .
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Aniversariantes

17n
Ademir Hintz
Adriani Nicolletti
Adriano J. Blank

Adriano Machado Júnior
Alexandre A. da Costa
Alexandre A. da Costa
Anderson Pires

Andre Cleber de Melo
Bruno Henrique Gerent
Caio R. Kuster
Dilmar Oldenburg
Edir Carlos Krahn
Eduardo N de Souza
Ellen S.P. Hansen
Flavio Knihs
Gabriela B. de Lima
Gustavo R. Barabas
Hilda Kreis
Isolde R. Schurnke
João Paulo Rocha
Katia Karine Kroeger
Lucas Persch do Amaral
Luiz F. Winter .:
Maitê S. Cardoso
Maria Cebila Kubnik
Maria N. B. da Silva
Marilene de Freitas
Melissa Obenaus

Miguel Scholl
Natan V. Miotto

Natanael F. de Lima
Nicole Pickler
Osnir Winter
Paula Vinkle Spredemann
Renato Melcheretto
Renato Melchiotto
Tamires Werbes
Waltraudt Witthoft
Wilems Paulo Pinto
Willian Werbes

Ronnie Von - Cantor
• Donald Sutherland - Ator

Curiosidade
17 de julho ...

... é o 1980 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 167 para acabar
o ano. 2007 - Queda
do Airbus A-320 da

companhia aérea Tam no

Aeroporto Internacional
de Congonhas (SP), com
186 pessoas a bordo.
Foi considerado o pior
acidente aéreo da história
brasileira, da América
Latina, e o nO do mundo.

.

Fonte: Wikipedia
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Poltrona de
.

amamentação·
Se houver espaço para colocá-la no quarto do bebê,

é válido comprar uma poltrona de amamentação, ape
sar do tempo limitado de uso. Nos primeiros meses de
pós-parto, as mamadas duram até uma hora e você,
provavelmente, terá que acordar algumas vezes du-

.

rante a noite. Então, ter um cantinho calmo para ama- .

mentar o filhote facilita o processo.
Existem diversos modelos de poltrona de amamen

tação: com e sem balanço, giratória, com revestimento
de couro ou outros tecidos, em estilo clássico ou mo

derno, com bolsos laterais e descanso para os pés. Pre
fira as com suporte na região das costas e com um en

costo alto para a: cabeça.'Escolha também um tecido de
fácil limpeza e cores mais neutras, assim você poderá
utilizar em outros ambientes e decorações.

'.�

...

Redutor
de vaso

. '" .
.

sarutano

Seu filho não vai ao banheiro? Talvez ele não se sinta

seguro e tenha medode cair, Os redutores de vaso
sanitário ajudam na 'confiança da criança. E se a

segurança formaior,
melhor ainda. A Tinok

lançou um redutor
.

de vaso sanitário
com escadinha. Além
de ajudar seu filho
a subir e descer o
.produto possui um
pinico adaptador.
É muito leve, não
necessita montagem,
dobrável e fácil de
limpar. Vendas no
baby.com.br,

e carina@ocorreiodopovo.com.br 13] www.ocponline.com.br/bloglmàmys-e-nenes

Uvros na gravidez

11/1,;'
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Não existe nenhum manual que a ensine a ser mãe.
No entanto, hámuitos livros que podem ajudar nes- ,

ta fase da sua vida. Aproveite os novemeses para descan

sar, pensar em si e no seu bebê, para ler e, quem sabe,
.

esclarecer as suas dúvidas sobre o que é ser mãe.

�A agenda da gravidez, de A. Christine Harris. Um
guia com informações práticas para levar uma gravidez
saudável.

• A bíblia da gravidez, Alice D Agostini Deutsch e

Wladimir Correa Taborda. Bastante atualizado, o livro reú
ne o conhecimento de especialistas conceituados nos cam
pos <la ginecologia, obstetrícia e pediatria, entre outros.

.• E depois do parto?, Flavio Garcia de Oliveira. O
autor é ginecologista e revela o que esperar no pós-parto,
.sugerindo como conciliar o papel de mãe com todos os

outros. Traz também orientações sobre beleza e saúde .

• Esperando pormim: diário d�uma gravidez,
Aline de CarvalhoMartins. O diário traz informações que
vão do planejamento da gravidez à chegada do bebê, e
orienta os pais a cultivar a relação com o filho, antesmes-

.

mo do nascimento.

Aplicativo: Memorinha
(Gaiinha Pintadinha)

É o tradicional jogo da memória, com a turma da Ga
linha Pintadinha, para celular. Educativo e divertido, este
jogo para iPhone e iPod Touch vaiJazer crianças e adultos
treinarem a concentração e ó senso de observação. Com
desenhos multicoloridos, sons divertidos, modo tempo e

modo relaxo Veja outros aplicativos para celulares em ga
linhapintadinha.com.br .

Acampamento
de férias'

Aproveite as férias do seu filho para se divertir
com ele. Faça tendas de tecido, coloque em cima da
rnesa de jantar e monte uma cabaninha para vocês
brincarem. Essa atividade muda a rotina da criança.
Deixe a sua imaginação dar forma a casinhas, barra
cas, carros. O pequeno vai adorar a brincadeira!

I,
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Bom díal
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quarta-feira, dia 17 dejulho de
2013. Dia de proteção às flores
tas. E vamos à coluna de hoje, que
está super bacana e com muitas
novidades. Antes, aquela frase
para você refletir: "Se a morte
fosse o fim de tudo, seria isso um
ótimo negócio para os perversos,
pois ao morrer teriam cancelado
todas as maldades, não apenas
do seu corpo, mas também de sua
alma" (Sócrates).

. �OU/Jfallme��
3370-3242

"
A fidelidade é uma virtude que
enobrece a própria servidão.

Barbosa Lima Sobrinho

,
<.:

Cerveja
Colonia ex cf 12 c350m'

Óleo de Soja
Cocamar 900m'

MAURICIO HERMANN

NIGHT Dan Pedron e Gil Floriani
conferindo o Cheers Iris, em Corupá

Gata completa
Linda, maravilhosa e sempre malhando e es

tudando é a arquiteta Sonny Thomsen, pois não
adianta nada corpo malhado sem uma cabeça boa
e com inteligência... Breve ela será destaque na

Revista NossaWeekend. Aguarde!
.

Fique ligado!
A Epic Concept Club será palco de um aconte

cimento único em nosso calendário social festeiro,
Dia 26 de outubro este colunista e os caps da casa,

'

os irmãos Rodrigo e Eduardo Fogaça e Nando Ra

boch, agitam a juventude dourada de nossa terri
nha na 13a Feijoada do Moa e nas comemorações
dos 15 anos da Revista Nossa! Posso garantir que
será a festa do século! Agendem!

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Eliane Minei, Secretária da Junta

de-Serviço Militar e responsável
pelo Posto de Identificação de

Corupá, ainda recebendo os

cumprimentos e carinho dos

amigos pela idade nova, ontem.
Tim tim pra você.
• • •

Pelo meu fio vermelho, fiquei'
sabendo que o amigo, Nivan

Correia, da Construtora Correia,
de Joinville, 'ainda este mês
pode estar desfilando com um

moderno helicóptero.
• • •

O meu amigo, Arnaldo Lemhert,
o popular Oca, já está ultimando
os detalhes para comemorar em

grande estilo o seu aniversário,
dia 27 de julho. Volto ao assunto!

Pensando bem
Meu brother, siga em frente, só dê ouvidos a

quem realmente gosta de você. Tudo o mais é bale
la, sem alvo e semmotivo santo.'Outra coisa: não te
preocupes tanto. com o que acham de ti. Quem ge
ralmente acha não achou, nem sabe ver a beleza dos
avessos que nem sempre tu revelas. Combinado?

Segredo.
Para comemorar os dois anos de suces

so, a Casa da Nonna está promovendo uma
big promoção. Quer sabermais? Dá um pu
linho até lá e fala com o meu amigo, Odinei ..
Conto o milagre, mas não o santo.

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2013

PRESENÇA O médico Vicente Caropreso
e sua Sally, na 9� Noite da Ilha

Até quando?
,

Nessa tecla todo mundo bate: a falta de respeito, inclusive no trânsito.
E sempre uma loucura. E neste mundo maluco, os maiores levam vanta

gem. Coitados dos pedestres e de quem circula sobre duas rodas! Sempre
levam a pior. Embora a gestão atual esteja investindo e se preocupando
em salvar vidas, pedalar ainda é um jogo de risco em Jaraguá. Ou desvia
dos carros, ou é atropelado. Eu que o diga!

23 de'julho às 20h
Grande Teatro da Scar

Informações: 47 2106..2210
www.unimed�com.br/jarlu·Juados�1

Patrocínio: m,dio '7r COSMOS @ filROMOQÀO, (t\�'� "�.�J\ttl"j,�/;I ...

��. ®Ir_ íL o-.t�:
viVI..!

�'
�ll@ill'll

1)1 olil:! IOIlOI�I\O
'.if ,,�.

-

,;r;, "..,(,

Stammtisch
Jaragua

A reunião com os li
deres de grupo da 110
Stammtsich Jaraguá, será
na próxima' quarta-feira,
dia 24 de julho. O local
escolhido foi o pavilhão
"A'rio parqueMunicipal de
Eventos. 11aisinformações
no fone 3370-2900.

• No sábado, dia 19, os pés famosos dos
DJs Angelo Francalanza e Gustavo Mota
subirão no palco da Epic. Não precisa nem _

consultar as cartas, a festa vai bombar!

• Josenei Jackson Borges é o grande
aniversariante de hoje. Parabéns!
Felicidades sempre. :

Tônemaí!
Fala sério! Na minha

opinião, que não vale
muita coisa, nada como

ter a cabeça feita, digamos
, assim, literalmente. Uma
linda garota, colega nos

sa, não está nem aí com
um babado. Mantém seu

namoro mesmo sabendo
que o love tem outra na

cidade natal dele. Disse
ela, 'quando contestada:
"o que vale é quando está

aqui, ele é só meu, tá!?".
Cada cabeça é seu guia.
Pronto!

Com essa, fui!

• Com apoloda Fundação Cultural, dia
31 de agosto vai rolar, no Clube Atlético
Baependi, uma homenagem ao espetáculo
"Tango Argentino". Mai�informações no

9979-1633.
'

:

• Desculpa, gente! Como imaginei, não
estou bem hoje. Sei que a vida segue,
mas ficar triste e sem muita motivação, faz ..
parte. Desculpeml Amanhã, será outro dia.

• Você já fez caridade hoje?
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Tirinhas

Piadas

Pregos Garcia
Um português abre uma filial de sua empresa de pregos em Roma.

Como propaganda, faz um outdoor com a figura de Cristo pregado na
cruz e embaixo escrito:

"PREGOS GARCIA - 2000 ANOS DE GARANTIA"
Foi aquele rebuliço. Um Bispo foi'pessoalmente conversar com o

_

português, explicar que não podia fazer isso.
Então o português resolveu fazer um novo outdoor. Colocou Cristo

com uma das mãos pregadas na cruz e a outra solta, dando "tchau".
Embaixo estava escrito:

"ADMNHE EM QUALMÃo FOI USADO PREGO GARCIA"
Meu Deus do céu!!! Até o Papa foi conversar com o português.
- Assim não dá! Não pode usar Jesus Cristo como garoto propaganda.

Invente outra coisa ...
, "Então vou fazer um novo outdoor... ", pensou o Português. Colocou a

foto da cruz vazia e embaixo estava escrito:
"SE O PREGO FOSSE GARCIA O CARA NÃO FUGIA....

"

Cínema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX1

,

'.O Homem de Aço - Aventura - Legendado -

143 min - Censura: 12 anos - sessões: 13h,
15h30, 18h20,21h'

ARCOPLEX2
• Universidade Monstros - Animação

- Dublado - 107 min - Censura: Livre -

sessões: 13h30
'

, .- O Cavaleiro Solitário - Ação - Legendado
'

- 149 níin - Censura: 14 anos -

sessões: 15h40, 18h30, 21h20
ARCOPLEX3
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação -

Dublado - 98 min - Censura: livre -

sessões: 13h50, 15h45, 17h40, 19h35
,

• GuerraMundial Z - Ação - Legendado - 116

min - CensUra: 14 anos - sessões: 21 h30

,

{
i

JOINVILLE
• GNC. GARTEN
• O Homem de Aço -13:1019:00 - �D DUB· Ação
• O Homem de Aço - 16:00 22:00 - 3D LEG - Ação
• Truque de Mestre - os Ilusionistas - 17:30 19:50 22:10 - LEG - Suspense
• Universidade Monstros - 13:20 15:30 : DUB - Animação
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:40 15:40 17:40 19:40 - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma P_eça - o Filma- 21 :50 - NAC - Comédia
• O Homem de Aço - 13:00 15:50 18:40 21 :40 - DUB - Açãó
• Minha Mãe é Uma Peça - o F'ilme -13:50 - NAC - Comédia
• O Cavaleiro Solitário - 15:35 18:30 21 :25 - LEG - Aventura
• Guerra Mundial z - 22:15 - 3D LEG - Ficção
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:30 15:45 17:50 20:00 - 3D DUB - Animação
• GNC MUELLER
• O Homem de Aço - 21 :20 - 3D LEG - Ação
• Universidade Monstros -13:30 - 3D DUB - Animação
• Guerra Mundial z - 15:45 - 3D DUB - Ficção
• O Homem de Aço -18:20 - 3D DUB - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:15 15:15 17:15 19:15 - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 21 :30,- NAC - Comédia
• O Homem de Aço - 13:00 16:00 19:00 21 :50 - LEG - Ação

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.

Também não se Rode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

2

4

5

7

9

, 1-2

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Tempo firme
em se
Nevoeiros namadrugada e

amanhecer e presença de sol no
restante do período. Temperatura
baixa ao amanhecer, com
formação de geada nas áreas altas,
principalmente no Planalto Sul,
que deve continuar com registro de

temperatura abaixo de zero.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 23°C Parcialmente

Nublado

, Palavras Cruzadas

..

SEXTA
MíN: 15°C
MÁX: 18°C

LUAS ,�
.NOVA 8{l .,.

.CRESCENTE 16{l SÁBADO
CHEIA 22/7 MíN: 15°C

MINGUANTE 29{l MÁX: 20°C

_,

Instável

N�blado

Chuvoso

Trovoada

•

•

•
•

•
•

• •
• •

-
•
•

•

2 3, 4 6 B 1 8 9HORIZONTAIS
1. Abreviatura de celularf Vestlgio
2. Deformar, deixahdo vinc'ôs'e dobras, em tecidos
3. Precipitaçâo de cri�t4is de gelo / Filho de um qes-

cendente 'de prijlleira ge�açao
.

, 4. A diferença de dinheii:,ó devolVida ao comprador que
pagou com v�ilo(superlor ao preço combinado i O
sujeito de rezais ou comeis

5. Zona do Nordeste do, B'ràsil! próxima ao litoral, entre
a mata e a caatinga, de s610 pedregoso e vegeta-
çãoxer'ófila ,

n. O níquel, para os químicos I, Livre de taxas, impos
tos etc,

7 . Diz-se de garot-o esperto e im.pertinente
8. (Fig,) O limite máximo I 2000, em algarismos ro

manos

9. O chefe da nação gnitacás, o bom selvagem, per
sonagem do romance "O Guarani" llndivíduo que'
.tem um ou mais filhos

" 1 Q. Número que não é Impar lAtinidade, ligação espi-
10

ritual em rel�çâo'a alguém, 11
11. Interjeição q'ue designa mi,va, desprezo / Dito de

'solOfVl
'O!S\)l,V 's:'ep"I.W01 'Ole1'8, 'Iwad 'suaAalS 'L 'la; 'osa1 'uoriÍ 'vf'eA�sso 'Bd 'S

'11'1' 'JaÁ!aoa!i't 'J.JJalV 10'.1:€ 'oaJjld 'J!fiJaw3 'Z 'eJrd 'õjÍ!éJui!:)'j :Slvoml3A
,

'sel 'IljJOV '€i 'OP.I!IBall 'U
'IllJO 'êJJI 'ü �O)aIV 'J1!d 'OI '!ed '�ad 'S 'WVl 'ola1 'S 'ossa�RJl '1 'oluasl '!N '9
'a)Sal6\! 'S 'S9A 'OOOJ1't 'olaN 'a,aN t ]l!)opeW1l 'z 'B1Sld :Illá'l :SIVINOZllIOH

Q!tlR10S '

fÍÃ'ç-et
,

A RECREATIVA
IlASSATEMPOS INTEliGENTES

viva voz

,12. Que alcançou todos os seus objetivos ou ideais
13. O maior' e mais importanle vaso do corpo humano 13
/ Precede Vegas no nome da cidade norte-ameri
cana famosa por seus cassinos.

VERTICAIS
t, Diz-se ele melodia que se deJ,taca em uma compo-

,siçao/ Fegueira tlretrtatõria , .

2. VóItar àsuperflcie da.ágWt1 G.orridacte cavalôs
à. Trapalho manu.ai I Gobrir com mistura d,e polos :e"

por vezes" fragmento$ deJoçba
4. (Mús,) Amplificador.e 'sintonlzadoneunidos e{Tl U'm

só aparelho / O melo do .. ,. salto
5. Sigla de um dos estados que faz divisa com SC
/ Região do Cáucaso, dividida entre a Rússia e a

Geórgia I Instituto Agronômico
,6. Atomo eletrizado I j;:sticadaJ Embocadura de rio
7. O músico inglês Cal IPlantação de certos frutos de

formá cônica
8: Um, dos cinco $entiôQs tMaS$R de .certo produto

hortenseverrneho, earriudo e lisó
9. A atFiz Ana Paula I (PoP,J b cérebro.
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KIAOPTIMA

KIAPICANTO

Cinto d� segurança salva vidas.

U [araguá do Sul: 47 3275�0808 Av. Prefeito waldemacGrubba 1346 • Baependi .

Power Imports
Blumenau • Bal. (amboriú • jara'guá do S.ul

joinville • Florianópolis· São José

Quantidade de 5 unidad�s para cada, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 31/07/13 para o Kia Cadenza Z555. Crédito sujeito a aprovação, Garantia de 5 anos ou 100,000 'Km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Frete não incluso no vaiare de RS 2.500,00

para o Kia Cadenza Fotos Ilustrativas, I .: I I, r , I,::; I':,'
.
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Como acalmar.crianças no carro
na viagem de férias

Mês de férias escolares que
se preze inclui uma viagem com

os pequenos 'no calendário. En
frentar a estrada sem deixar as

crianças entediadas, impacientes
ou irritadas é um desafio e tanto

para os pais: O iCarros preparou
um guia para não transformar um
passeio de carro em um· pesadelo
entre pais e filhos.

Antes de botar o pé na estra

da, é válido preparar psicologi
camente as crianças, explicando
para onde vão e quanto tempo
elas ficarão no carro. A diretora
de arte Patrícia Papp, autora do
livro "Crianças a bordo: como

viajar com seus filhos sem enlou

quecer" e dona do blog "Coisas
de Mãe" explica a importância
de conversar com as crianças.
"Sempre procuro conversar com

meus filhos e contar sobre a via

gem. Faço isso desde que eles
são bem pequenos e antes mes

mo de entenderem o que eu es

tou falando" explica.
Ainda segundo Patrícia, o

conforto a bordo é fundamental,
"Na hora de sair, acomodo meus

filhos na cadeirinha com alguns
brinquedinhos, o travesseiro e al

guma coberta para eles entrarem
no clima". Escolher amelhor hora

para sair de casa também pode
evitar .que as crianças se estres

sem. "A melhor tática é evitar os
horários de pico, tanto na estra

da como na cidade" destaca Rita

Romaro, psicóloga especializa em
psicoterapia infantil. "Quando a

viagem é muito longa, o. ideal é
escolher os horários de sono da

criança, A presença de um adulto

no banco de trás também pode
tranquilizar o motorista", afirma.

Vale lembrar queo uso da ca

deirínhaé indispensável até os

sete anos emeio de idade. A regra
é estipulada no Código de Trânsi
to Brasileiro e., se desrespeitada,
pode render multa deRs 191,54,
sete pontos na carteira de habíli-

.

tação e apreensão do veículo.

Carro equipado
Quando se anda com crian

ças, é necessário estar preparado
para qualquer imprevisto. Mas, o
que levar no carro para conseguir
lidar bem com qualquer contra
tempo? Para as crianças peque
nas, um kit com fraldas, lenços
umedecidos e uma superfície
limpa (ou até mesmo um troca

dor portátil para carros) devem
estar sempre àmão para as trocas

emergenciais. Bancos de couro

também são uma boa opção, pois
são mais fáceis de limpar caso a

criança derrube comida ou al

gum líquido, por exemplo.
Para os bebês, levar um aque

cedor de mamadeira no carro

também é uma dica que aju
da, principalmente em caso de

viagens. longas. Patrícia Papp
também lembra de levar sem-

pre uma muda de roupa para a

criança. "Levar uma capa extra

para a cadeirinha também é bem

útil" destaca.
-

E na hora do lanche?
Fazer paradas regulares para

as refeições é. uma das formas
mais eficientes de manter as

crianças tranquilas. "Eu sempre
recomendo levar muita água, su
cos e alimentos leves e que não.

. façam muita sujeira, como fru

tas" sugere Patrícia Papp, A auto

ra também destaca a importância .

de fazer paradas regulares para
as crianças irem ao banheiro, e

ter sempre à mão algum remé
dio para enjoo. "É importante ao
pediatra qual medicamento ele
recomenda. Nunca use um re

médio pela primeira vez em uma

viagem", alerta Patrícia.

Passando o tempo
Uma viagem longa não preci

sa ser sinônimo de tédio a bordo.
A psicóloga Rita Romaro conta

. que a criatividade nas brinca
deiras é essencial na hora de

distrair os pequenos. "Cantar e

fazer brincadeiras como "Qual é
a Música", contar as placas e co

res dos outros carros ou histórias
funcionam bem nessas horas",
explica. Patrícia Papp diz sobre
a importância do convívio en

tre pais e filhos nesse momento.
, "Acho que as viagens são uma

boa oportunidade para conver-
.

Telas de DVD nos encostos

sar com as crianças com calma, dos bancos dianteiros são boas

sem as interrupções da rotina do distrações para as crianças no

dia a dia", declara. trânsito. Entre as opções, estão

E como reagir quando ocor- .os kits de encosto de cabeça com
rem brigas entre irmãos sem se telas de OVO embutidas. Amarca

desconcentrar no trânsito? k �'TO Go oferece um com telas de

paciência é a melhor amiga dos
.

7 polegada:s com entrada USB,

pais nesse momento: "é preciso cartão SD e para fone de ouvido.

respirar fundo e procurar não se Segundo a marca, o kit (com dois

estressar junto comeles. Assim, encostos) saiporR$-199.
vai sermais fácil acalmá-los". Ou- Para a psicóloga Rita Roma

tra dica da autora é oferecer um ro, no entanto, a tecnologia deve

doce surpresa ou até mesmo um ser . utilizada com. moderação.
brinquedo que eles não sabiam "Os eletrôriicos distraem e aju
que estava na bagagem. dam a aprimorar as habilidades

de raciocínio da criança'" explica.
"Mas sempre substituir o conví

vio entre pais e filhos pelo uso de
aparelhos eletrônicos pode aca

bar viciando as crianças nesses

recursos, prejudicando o relacio

namento", alerta,

Tecnologia aliada
Nem sempre só a criatívidade

dos pais é suficiente para entreter

os pequenos durante longas horas.
Aplicativos e tablets ajudam a dis
trair e ainda ensinam. O App Ba

ckseat Driver, por exemplo, desen
volvido pela Toyota para o sistema
iOS, permite pormeio do GPS, que
as crianças imitem a rota do CaITO
dos pais e tenham a sensação de
estar dirigindo-junto deles.

Também há outras opções de

_

entretenimento para as crianças
amantes da velocidade. O apli
cativo Hot Wheels é um jogo de
corrida em que a criança escolhe
o carro, monta seu perfil, custo
miza os modelos e compara seus

recordes com outros jogadores. O
aplicativo é gratuito e disponível
para os sistemasAndroid e iOS.

Mãe na direção
As montadoras também se

mostram em dia com a rotina de

pais e filhos dentro do carro. Uma

montadora, por exemplo, criou a

webserie "Mãe na Direção", que
mostra situações comuns na ro

tina de diversas mães com seus

filhos nas grandes capitais. Situa
ções como a ida e volta da escola
e dicas sobre como transportar
bebês e crianças maiores com se

gurança.e conforto são abordadas
nos vídeos, publicados no canal
damarca.
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NCHIADO
CONSÓRCIOS

.CRÉDITO
R$ 35.000,00
R$ 50.00,00
R$ 70.000;00
R$100.000100
R$120.000.00
R$ 140.000,00
R$180.000,OO·
R$ 200.000,00
R$ 260,517,26
R$ 318.409,99
R$ 376.302,71
R$ 405.249,07

PARCELAS
R$
RS
R$
R$
RS
R$ 987,78
RS1.270,OO
R$1.41'.11
R$U38,09
R$2.246,56
R$2.655,02
R$2.85',29

303,82
434,03
607,64
705,56
846,67

GRUPO ESPECIALCOM ATÉ
OITO CONTEMPLAÇÕES

MENSAIS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

CRÉDITO
R$ 150.000,00
R$160.000,OO
R$180.000.00
R$18S.000,OO
RS 195_000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000.00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
RS 260.000,00
R$ 270.000,00

PARCELA
R$ 1.253,57
RS 1.337,14
RS ',504,29
RS 1.546,07
RS 1.629,64
RS 1.713.21

'

RS U55,OO
RS 1.922.14
RS 2.047,50
R$ 2.172,86
RS 2.256.43

REmoESCAVAOEIRAS,TRATORES
EMPILHADEIRAS,BC

.CRÉDITO
R$1SO.000.00
R$160.000,OO
R$ 180.000,00
R.$185.000,OO
RS 195.000,00
RS 205.000,00

.

RS 210.000,00
RS 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 2S0.DOO,to
RS 270.000,00

PARCELAS
RS 1.710,OB
RS U24,OO
R$ 2.052,00
R$ 2.109,00
RS 2.223.00
RS 2.337.00
RS 2..394,1)0
RS 2.522,00
RS 2.1.93,'00
RS 2.964,00
RS 3.078,60

.M & J, CONS.ÓRCIOS
(REPRESENTANTE AUTORIZADO)

Rua Unda RuxMathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-015 - E-mail: mg_mec:anicaltda@hotmail.com

.00

• LelSOn Malhas conbô.i :0:;01'3urgênCIa Do�radeu", Ihal de
com e)l:penenclal (lUX el'lênoa
cartel t31hadO\�O::r�na Barra
Para trabalha�aláriO companve\
do RIO Cerro

t ressados enviar
+ beneficIOs I�.�atl rh@leisOn
l'urncul0 por Rua Pastor
com br ou tratar na

2. B era Fone
Albert Schneider,

88 - •

3376-1378.
• Farmácia Família �o;;:�� com .

balcon�sta: de pre2� de julho, 577.
ex-pcriencla. Rua 3371-7874
vila nQva. Telefone c

• Contrata-se sen-all:����:fle){. Te\. }
experiência. Empr . c

3376-5296- _

• Af Rodas _ Conserto �e rodas
írn )ortadas e nacionaiS: AutOeuce�ter (SllspenS��tZ:)���:�et�\a.
roda. balanceam,
Contato: 3371-3.040.

• Aulas particularês de, Lingua
Portuguesa para,��I:�oncursosfUlld�mental. :\�arileneMaria
núbhCo�. prof .:_� .... l"Oll.ct' �.ll\ail;

• Ateh
lera
431

�
. 'Marshal1

. :4\ � ve;�i�5���;��a\ar R$100?,O�.
was e �eminovOS COlÍl12ooi:6�'

rei.

���_����. -

.

3275_6531.ou9117- ..

oi Vende-se máqu�a!:��;:��\or a
'Iene, faz .Overlock e fiO;6_�7-4S Ester.
ontato: 3275- comblnar,33
lar\enc. l.oc"ç'ão de escora mel���3e
se pessoas. 3l1daime, conta��_��14 Ad'mir.
.dedoras, 9615-6097 ou

: queiram, • Vendo Est�ira El����o�:s��o.
��� !��í.ltlvo. 4500, sernt �O�ntato 3370-8684
har ate RS �����I:��;�93S_B7511u\ianc.
lal'ci�tl) ou ressor de ar Shu\t.<;
nês. perlodo • Vende·se com�1 1':00 tratar com

óprio c/ baixo lObar, valor fOl�;B85 32750128.
retorno. Alexandre 9

292/9988-
• Vende-se filhotes

de Pinscher. Tr-;

nheiro@}'3hoo. � ........ '>? �."1

sALACOMERCIAL
oi Alugo sala comercial c��o�O,
quitinetcS, val.or

R$ 1 � 2280
Na Rua Valdemar

gsu, .

T.el: 3371-6968.

.. Á venda, franquia de �ini à
sanduiches assad?S, s\tuadoda
rua Reinoldo gau. Inaug�ra.
em \ulho de 2012.Tratai.
479709-0649 ou jaJ'�g\la@
vininha.com.br.
A Associação_Recreativa•

dos Servidores PúbliCOS

1-A.unicipais lARSEPUM),. ue
Informa aos' interessados �

d'lSPQJl{vel para tccaçao
ra do"GinásiO de

s no período matutino.
ades entrar cm

conL'lto

cfone 3371-3232.

-se sala co�e�:�:�30m2

com clll.lrGIsqueira. Entrada
.

de R$1.0.000•0? �ai:�;�4��S. .

125.000,00. Tr. IY .

.. Vende-sc'Apartament;
no

artes,
Bairro Ami�de com �a
cozinha mobilí3:�a, saca as de
om churrasque.n'a, 2 vag

.

c!aragem. R$130.000,OO. r-.�104-8600. Crefi 14492 .

CASAS
oi Vende·se casa, em Ba�� ::r;��ê.
loteamento Baobá, r

2 3
róxlmo ao posto. 97 m .

�uartos, sendo 1 suit�������elro
:��11ú:�:����:la. semi n�v< ,

ValorR$120.000,OO -t-pr�s. ,
de 1 salário mínimo,

acelt7 �

carro ou caminhonete
no

Telefone 33�3-3511�
S'dc(�'
\\.TP

resa

Procurando por um automóvel?
As melhores ofertas e

variedades você

encontra aqui!
rsil
co

ndub
Os

r

IfiÇ�
-

t/33• -a rh
m

'9-rat.calf
de 400'

76-210'

Alumit
.das,cOl

'lião. f()�
;ertoSe
1665/9702-9U")j

.. :��'go casa de alvenaria (fundOS)
sala/cozinha, 02 quartOS,

da
banheiro, lavanderia, vanlOde·

,
.

o à Casa da Culturaprcxtm
.

írn Valor a combinar.

�����';�_1435/9979434. ,..

Falar com Aurea.
2

• Vende-se casa ��n�2:r�no de
terreno de esq : Ia co:t..inha·
45lhn't, 3 q\lartll�'l::da. valor
garagem, lodo"o �ratar com Al\ton
R$200.000, .

9103-3926,
:Vende-se casa gC\11Inada,

rtos

10\2ame�to Fir���I, ;m:��ea�till
sala, cozmha, ga g

'amento
70m2• En'tr3�a � r�����926

'

R$ 1.40.000. fel. 91.
-

Amon .

• Aluga-s� cafnl'll��:�3bnnhelrol
quartos, Sol a, co.

",

ua Rio
lavanderia, gara�em. �e casal�
de Janeiro, 87.S0t���9.171S.R$700.00. Te\: 47

�i����ombinar. Tratar 90:'-'+:
2206.

V de-se berço Inrant�1 com•

c��chão. Valor a combmar. Tel:
os de podas de 3370-0983
L5S-0019. • v;udO ofjcm�elétr���:'i°e bombas
çc tcrceiritado p;;lra seguimento e ";01' ado para dar

o dia todo. Tel: 9'119- com pessoal qua �rl�alho Valor
. continUidade n� '3273-661:5
es _ faça a sua rese'rv-J. R$50,OOO Con to

ênCl3 Tel 3375-2006 • Vende-se a;tesa�a���:°V::s.\
madeira- tábua \>�'Ison 33.76-
etc. Tratar com

1

0726.

emáquina de COSl1lra
e

j;'l\ Overloch RSSOO.OO
;380,00 3370-0963 ou

• Terren� ein.Cll����:��;��nz
ao se1Tl1l1ÚflO• '2 ... V Icada, e 1, lote_de �;���. 8�lo: e
a ç011"1binar. porte:

33752520-
. Vendo Lote l5x26, frente para

•

'filfto escriturado, pode ser

��lal1ciado. local alto. Valor
R$95.000.00, 'tratar

47 9955-

0833lrineu.
• Vende-sé terreno

em �chl'�:(\er
I Vila Paraíso, casa

nllsta
o

i5x30ml, terreno estrutura:r..
Valor a negociar ou troc��au\o
casa na praia. Tratar

COI

33'74-2252 ou 8825-3163.

• Vende-sde '�er�::��r::om 450
gchrce ei -

'00000
mZ escritur<tdo, RS 9:: 182

.

1'r� q._1.04-8600. CrcCI l4-< .

• Vende-se terl'e.no
em Ne�eu, .

RalTIOs,5 hecl'nre.s de, teira.
fr.

3276'0264/8800-9,146-
Vende�se lote com 324m'!,

•

12x27, l,ot, Gadotti
IH - �a��o

Santo Antônia. �$ 6°'��oí7
.

Aceito troca. 1'1'.
9979 -

"na - hosp-cdagem,
üog, atividades,
:t sttrer (cuidamoS do

na sua casa). T.I': 9181·
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Daniel Dauer

Corretor de Imóveis

(47) 3084-0408 (47) 9655-5663..
(47) 9103-7819·fl
(47) 8429-9334 J

contato@dauerimoveis�com.br
vendas@dauerimoveis.com,br

Acesse: www.dauerímovels.com.br

Suíte com.hldromassaqern, 2 dorm, sala, cozinha mobiliada, BWC

mobiliado, sacada com churrasqueira, 2 vagas de garagem.

.,
,'.

li ,'/ <
'

, .

Aceita troca por casa- Excelente localização ·110m2.privativos

Rei: d259

Toda legali�ada - Pronta para financiar - Ótima localização Casa com 155m2 - Toda murada - Portão Eletrônico

Suíte, 2 dorm, sala TV/Estar, cozinha mobiliada, BWC's
mobiliados, á.�ea de serviço, garagem e amplo terreno e jardim.

Suíte, 2 dorm, sala: cozinha mobilia�, BWC, área de serviço,
.' garagem para 2·carros.

"

.. ,',. ,./,' R,$·250.000,OO : .

'.' ':',. . R$ 350.000,00 ." .R$198.000,00., .»: ", .:�" .. <��
_=- ..!.. � .��"__J!_ _ ���:._.l�_...::._ ...:��l -'__ �

� --..::. � � __ ::._ '_ _ '____ _ _ _ _

. � __ ;_�__

'�" � _ _:_:: �:_�� _

�� ..:-=-:__ �"1_.):·1l-I

Rei: d264Ref: d256 >Amizade < Rei: d128>Amizade< Rei: d279

Suíte, 1 dorm, sala. TVI Jantar,
cozinha, BWC, área serviço, sacada
churraq. e área de festas IAP: 71m2

Suíte, 1 dorrn, sala, cozinha, BWC,
sacada com churrasqueira:

Excelente acabamento / AP: 80m2

Rei: d265

.

Suíte, 2 dorm, BWC, cozinha, área
serviço, sacada com churrasqueira,
sacada nos lundos I A.P: 88m2

Suite, 1 dorm, sala, cozinha, área
de 'serviço, sacada churrasqueira.

A.P: 77 m2

1 dorm, sala, cozinha, área de

serviço e. garagem. Terreno CQm

301m2

2 dorm, cozinha, sala, BWC, sacada,
área de-serviço, 1 vaga de garagem.

AP: 62m2

, I

. R$ 135.000,00 I c R$ 173.000,00 ��,�},,��?,�2:�9 R$ 159.800,00 R$129.000,00 R$ 144.900,00
____ �

� __
_ '_ _ _

L :_____ _ __
_ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _

__ _

Rei: d257 ReI: d188
> Centro <.Rei: d260 > vii� Nova < Rei: d277 Rei: d246 Rei: d274

Apto novo com 2 dorm, sala,
cozinha, área de serviço e sacada
com churrasqueira I A.P: 62m2

Suíte, 2 dorm, cozinha, sala, BWC,
área de serviço, sacada com

churrasqueira I A.P: 88m2

1 suíte, 1 dorrn, sala, cozinha, BWC,
.

área de serviço. Localizado na Vila
Nova I A,P: 71m2

Suite master cl hidro e closet, 1

dorm, salas integradas, cozlnha,área
de serviço e sacada, AIP: 91 m2

Suíte, 2 dorm, sala, cozinha, área de

serviço, garagem. Próximo ao

Angeloni Novo I A.P: 110m2

Suíte, 2 dorm, sala, cozinha, área de

serviço, BWC, garagem. Ótimo
acabamento.

Ref: d253 Rei: d272 Ref: d267 > Fundos LMG Roupas <

Terreno pronto para construir
Minha Casa Minha Vida
R$ 5.000,00 de entrada

Terreno de esquina com 322m2 sem

benfeitorias, murado e plano. Pronto
para construção

Terreno com 880m2, Ótima
localizaçãc, no Jaraguá Esquerdo.
Próximo ao Supermercado TOP

Terreno na Barra do Rio Cerro com

750 m2• Viabilidade de Construção
residencial e comercial

R$ 80.000,00 R$ 300.000,00 R$ 150.000,00 R$ 280.000,00 R$ 119.900,00 R$ 55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Top Pilates contrata

urgente: Instrutor de pilates
(fisioterapeuta ou educador
físico) 'para o' período da'
manhã. Tratar: 8831-8128.

• Comida da Hora oferece

marmitex, com serviço de tele

entrega de segunda a sábado.
Localizada no centro de
Schroeder. Tratar (47) 3374,-·
0741/9221-0087 com Sidnei.

.

• Disk Diarista: Limpeza
residencíal, escritórios,
�mpresas e condomínios.
,Limpeza de toldos e vitrais.

Tratar fone (47)8427-5016
com Daniela.

• Renda extra: Ganhe dinheiro
honestamente em pouco
tempo. Franquia com 100%
de retorno imediato. Mercado
em expansão nacional e
internacional. Não temos
concorrentes. 100% lucrativo.
Ganhos de R$ 80,00' a R$
720,00 por mês durante um

.

ano. Garantidos totalem um

ano de R$ 960,00 a R$ 8.640,00
de lucro. E o melhor de tudo,
a empresa ofereceformas de

ganho ilimitados com trabalho
em equipe: Não perca tempo,

. ligue agora "faça acontecer
um futuro digno em sua vida,
Contato Deyvíd (47) 9140-5014
/.(47) 8836-6000.WWW.bbom.
com.br. Deus seja louvado.' ..

�

• Contrata-se costureira com

pratica para overlock. Horário e

salário a combinar. Contato: 47

3058-oi.o6 ou 47 9127:5323
Falar com Rosane.

• Serviços de corte e podes de
árvores. Telefone 9158-0019.

• -Contrata-se técnico em
ínfermátíca com habilitação
A8. Telefone 9972-6065'Mundo.
Eletrônico.

'

• "Melhores os seus ganhos
fazendo o que sempre fez . .;".

Seja pago para fazer o que você
já faz todos os dias sem receber
nadá por isso. Faça postagem

.

de anúncios na internet e
receba em dólares". Mai'ores

'

informações: Juares Luz 47.
8426-2019 (Oi) /479693-
5560 (Tim). Skype: juaresluz,
www.telexfree.com/juaresluz

• Façomontagem e

desmontagem de móveis
·

para lojas e particular, tenho
experiência e referência. Tratar'
8475-2510

• Estamos contratando:
Vendedor Projetista de Móveis

c/ experiência em Promob
e Montadores de Móveis,
Interessados ligar para (47)

3273-0792 ou enviar currículo

p/ e-mail: monica.silva@
lojaespacomoveis.com.br

• Excursão 'para compras em São

Paulo, na 25 de Março. Valor R$
200,00. P/ mais informações
8412-0129.

• Ganhe dinheiro postando
anúncios na internet,
interessados entrar em contato

com Irineu no 47 9955-0833 ou

ibudendorf@gmail.com
• Excursão: Gravatal (águas
termais] 'saídadia 11/10 (pela
manhã - Iaraguá do Sul) e'
netorno dia, 13/10 após almoço.
Valor por pessoa R$ 495,00,
inclui, viagem, '2 diárias hotel
com café almoço e jantar. Tratar
- 3371 3993 - 99738281.

• Serviços gerais, grama, pintura,
etc. Tratar 8846-7168.

• Fretes e mudanças, R$l,OO o

km, a partir de R$50,00. Tratar
9993-4422

'

• Precisa-se de mensalista,
disponível no horário 'das 8h

·

às 13h. (Barra do Rio Molha).
Próximo à Prefeitura (Com
referência). Contato Priscila ou

· .Felipe (9918-72:68 / 9929-,
2469).

, ,,>..,
.

0.' Trabâlho como diarista, 20
anos de experiência, ótimas
referências. 9178-1437 / 8436-
9283

• Pacote de viagem: -Peru:
Macchu Picchu c/ Cusco, Puno
(Lago Titicaca) ,Arequipa e

Lima. 08/10/13.A 18/10/13
- 11 dias /.09 noites (aéreo
+ terrestre). A partir de U$
1.990,00 + U$ 250,00 de txs,

parcelados. Tratar: 3371 3993
- 99738281.

• Viagem Pacotes Reveillon: -

Patagônia Argentina: aéreo +

terrestre 26/12 a 03/01/14
Buenos Aires I EI Calafate
(opcional Torres Del Paine],
Ushuaia. A partir de U$

,

- '2.540,00 por pessoa já com

taxas! parcelados. Tratar:
3371 3993 - 9973 8281.

• Viagem Reveillon México

(cidade México) / Puerto
Vallarta, Guadalajara e Morelia.

27/12 A 07/01/14 - 12 DIAS

/10 noites - aéreo.+ terrestre
U$ 3.59'0,00 + 200,00 já com

tx. por pessoa, parcelados.
Tratar: 3371 3993 - 9973
8281.

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato:
3275-4315 ou 9194-2435
Marlene.

• Renda extra, Procura-

se' pessoas dinâmicas e

empreendedoras;maiores 18

anos, que-queiram desenvolver

.

um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua

.

casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial)
ou acima de R$ 2.000 mês,
período integral; n.egócio
próprio c/ baixo investimento
e alto retorno. Contato 47
84i8�3292 / 9988-2844.
bemestaredinheiro@yahoo.
corn.br

• Vende-se Orbitrek Polishop,
valor R$1.300,00. Novo.
Telefone 84.64-0424 / 3373- .

2615 falar· com Luíza.

• Vende-se Elevacar cóm

plataforma para carregamento
de contaínere carga seca,

completa com painel. 3.000kg.
Tratar 3376-1481 / 9973-8743
Edemar,

.

• Vende-se Carrinho de Bebê, cor
cinza, marca Burigotto (modelo
tucano). R$ 200,00 e Bebê

Conforto, marca Galzerano R$'
70,00. Os dois em bom estado.
Fone 8847-8329.

• Vende-se aparelho de TV 29

polegadas, em ótimo estado

Philips. Valor R$350,00.
Telefone 9969-5540 Valmor

• Vende-se secadora de roupa 10

kg, Brastemp, um ano de uso.

Valor R$ 1.000,00. Tratar 3373-
4105.

. • Vendo aparelho elíptico para
ginástica da marca Athletic Way
em ótimo estado por.Rs 550,00.
(47) 9969-3009.

• Vende-se bicicleta masculina
Mountain bike 21 marchas com
amortecedor, em

• ótimo estado 'por R$ 350,60.
Mais bicicletafeminina de

, passeio 18 marchas por R$
100,00. (47) 9969-3009.

• PlayStation 3 Slin 160 Gigas
com 2 Controles Wirelles.
+ 4 jogos: Gran Turismo 5 -

Residente Évíl- Kílzone 3, 3D·
Português - Medal OfHonor

Edição Limitada, Brindes; Cabo
HDMI e Filme Manda Chuva 3D.

Preço: R$ 1.000,00. Contato:
Evandro 47 9662-0985

• Vende-se bicicleta elétrica,
marca Two Dogs, cor branca, 2
meses de u�p'. .: J z J I ; ; I , : I

• : I J: :

Valor: R$ 1.950,00. Contato:
9173-4247.

• Vende-se adubo de aves. Faz

entrega. 3275-2354 / 8813-
5808.

• Vende-se triturador de

podas (galhos e folhas), valor
R$780,OO. Tratar 9178-0878

• Vendo casinha de boneca

grande em bom estado. Valor
R$ 1.000,00 (negociável).
Telefone" 3.376-3089 (após as
17:30) Elizete.

'

• Vende-se ponto comercial,
· Churrascaria e Pizzaria no

[araguá 99. Mais' informações
telefone' 32-76-1513 [andir,

COMPRA-SE

• Compra-se Relógio Ponto.
3273-0884 Evani.

.

• Procuro imóveis coin potencia]
para investimento. 479670
8770. rogerioebe@gmail.com

• Procura-se lavação de carros

para alugar ou vender. 9616- /.�_."
,

6303 ou 9157-1978.

• Compra-se ou aluga-se, uma
garagem no Edifício [araguá ...

'

Paga-se à vista. Ap 5_4: Falar
com Suzan ou Dulce 337'0-
7160 .

DOA-SE

• Doa-se cachorros de um mês,
de porte médio, pelo curto, sem
raça. 3370-1550/9929-8922
Ilda.

• Doa-se um Lábrador Marrom,
.

e dois porte médio preto e

marrom. 3371-8952 Cristina

• Aluga-s.e apartamento com 2

quartos, cozinha, sala, banheiro
e área de serviço, localizado
na ruaMaxWhílhelm, 837,
Baependí, prédio azul. Fone

-

3371-6021.

• Vende-se apartamento beira
mar em Balneário Camboríú,
3 suítes + dep de emp., ampla
sala com sacada, mobiliado, 2
vagas, Edifício Dan Alvarez. R$
2.500.000,OÓ. Contato 47 9967
1500.

• Alugo quitinete peça única c/
banheiro 30in2. Rua: Ernesto

_

, Lessmann,n° 615 Bairro Vila.
.

Lalau próximo áWeg 2. RS
,.

0,90:�0:r tP��TJ!urf?nT,: II '"

3635-4443 9608-4484

• Prócura-se moça para dividir
. apartamento, Baependi.

.

-

Valor:R$ 375,00 + Lu� e

Condomínio. Apartamento
'

.

mobiliado, Faltando apenas
a mobília do quarto que será
locado. Se tiver interesse ligar
para Sandra: 9115 ?126(oi)
96�3 0218 (Tim) cml3274 .

2332.

• Aluga-se casa no bairro
Garibaldi. Livre de luz e água,
Fica a 200 m do asfalto. Tem
garagem separada da casa.

Possui uma horta. Para casal

R$250,OO, individual R$200,OO.
3055-8262·Lenir ou 8480-8262
Alemão.

• Alugo quitinete peça única
3,omQ c/ banheiro Rua: Ernesto
Lessmann nQ p15 Bairro Vila
Lalau próximo ao posto de
saúde. RS 300,00 + ÁGUA E LUZ.

(9608 4484 E 3635 4443)
.' Procura-se moça para dividir
apartamento. Sala, cozinha, 2
'banheiros, sacado, garagem.
Travessa com a Rio Branco, Rua
Leopoldo Malheiro - Centro.
Falar com Ana ou Márcia, 9641-
0082/3275-5000.

• Alugo quítínete peça única,
30m2, c/ banheiro. Rua: Ernesto
Lessmann ,nQ615, bairro Vila
Lalau, próximo aWeg 2. R$
375,00. C/ água. Fone: 9608-
4484 ou 3635-4443 .

• Vendo sobrado com área
de 182 m2, próximo ao'
Hospital [araguá. 3 quartos
(sendo uma suíte com

closet e hídromassagern),
cozinha modulada, despensa,
çhurrasqueira e garagem ampla
para dois carros. Piso em

porcélanato, portão eletrônico,
aquecimento solar. Quintal nos
fundos com amplo gramado.
Pronto para ser financiado!

, Tratar com Rosana: celular (15)
8156�7373 ou fixo (15) 3031-
5356.

• Aluga-se Quitínete com

garagem, Emma Rumpel Bartel,
Baependí, R$460,OO; Local bem
seguro. Tel 9134-5434.

• Aluga-se apartamento com 2

quartos 75m2, garagem, Miguel
Salai 75, Centro. R$700,OO.
Edifício Gamaliel. Tratar 9134-
5434.

• Aluga-se apartamento com
.

.

2 quartos 75m2, garagem,
Francisco Piermann 404, Vila'
Lenzi.R$670,OO. Te19134-
5434.

'"

• Vende-se Apartamento no
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dono, apenas 103.000 km,
impecável. Com pneus novos,

para 7 passageiros. Apenas R$
23.900,00. Tratar 9128-5957 /
3376-1378.

• Vende-se Meriva ano 2003,
prata, completa. 3371-9157

• Vende-se Kadett 98, GL 1.8

gasolina, em ótimo estado.

R$8.000,00 aceito carro de
.maior valor (Celta, Ford Ka ou

Corsa Hatch). Tel 9226-5009
Antônio.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 206
Presence, 1.4 2008, total flex.
IPVA 2013 pago, completo, som,
farol de neblina. R$19.500,00.
3275-3538/9931-9410.

• Peugeot 207 1.4 XR Sport -

2011/2011- branco 30.000 km

ar; direção, vidros, travas, mp3
player, rodas de liga. 26.400,00
(preço FIPE) sem troca. Marcel
- 9912-4880 ou 3371-2106.

• Vende-se Peugeot 206,ano
2010,4 portas, preto. Único
daná. Entrada de R$1.800,00
+' 48 x de R$598,00. Telefone
3370-5591/9927-9944
Wilson.

• Vende-se Passion 207, 20'09

completo, R$23.000,00. Tratar
com Denner (47) �981-3102.

V-OLKSWAGEN

• Vende-se Gol 97 M.I em bom
estado por R$ 7.800,00 cor
Vermelha. Contato: 47 3058-

6106 ou 47 9127-5323 Falar
com Rosane.

• Assumo financiamento de Golf

acima de 2010 ou caminhonete
a diesel. Dou de entrada um
Strada Adventure 2008. Tel 49

9805-1302/9993-9826.
• Vendo Gol LO - ano 1994 em

ôtímo estado por 7.000,00.
Tratar no 3372-1303 ..

• Vendo Saveiro 2009, completa,
legalizado xênon e rebaixado

aro 16 por R$ 27.000,00, TR:
99317136

• Vende-se Saveiro quadrada ano
95, verde, motor AP 1.8. A aba do
filé. Telefone 9995-6372 Osni.

FIAT

• Vende-se Uno Mile Fireflax

.2008,4 portas, completo, único
dono. R$ 16.000,00. Tratar
9979-0403.

• Vende-se Pálio Adventure,
2.011, completo, ABS, airbag,
com manual, todo revisado,
prata. Valor R$37.500,00. Tel47
-9149-4929.

nova. Valor R$120.000,00 +

prestações de 1 salário mínimo;
aceita-se carro ou caminhonete

no negócio. Telefone 3373-

3511.

• Vende-se casa de alvo com 125

m com laje, garagem para 2

carros, 3 quartos, sala, cozinha;
copa, portão eletrônico,
interfone. Próximo de Mercado,
Faculdade. R$ 225.000,00. Fone
9919-1152 ou 3376-3089 (após
horário Comercial)

CHÁCARA/SÍTIO
• Vende-se chácara no Garibaldi,
São-Pedro, medindo 240m2,
casa mista ranchos, cercas,
lagoa, água corrente, 6.000 pés
de eucalipto, oportunidade
de investimento, aceito troca
terreno e veículo. Tratar 9185-

4615/3376-0081.
• Vende-se sítio em Tijuca, à 20

minutos das praias de Itapema.
4.700 rrr'. Valor R$ 70.000,00.
Telefone 47 9699-7862.

• Vende-se chácara em Campo
Alegre, sobrado com 200 m2,
tanque 'de peixe, garagem

,

co.m churrasqueira, demais
dependências, 48.000m2• Valor
a combinar. Tel47 9993-9826.

• Vende-se chácara no Garibaldi /
São Pedro, medindo 240.000m2,
casa mista, ranchos, cercas,
lagoa, água corrente, 6.000
pés eucalipto. Oportunidade
de investimento. Aceito troca
terreno e veículo. Tratar: 9185-

4615/3376-0081

SALA COMERCIAL

• Aluga-se sala comercial, na Rua

José Picolli, 133, bairro Estrada
Nova. 4x12 m2• Aluguel a
combinar. 3372-0166 ou.9951-

3317.

• Vende-se loja de utilidades

domésticas. Produtos de

marca nacional. Nome da loja
conhecida na cidade. Ótima
localização. Estacionamento
próprio. O comprador assume
contas a receber, contas a pagar,

estoque, mobiliário. ValorR$ 15

mil. Contato pelo telefone 8819-
3193 ou 8819-7489.

.

• Aluga-se galpão novo na Barra

do Rio Cerro, com 330 m2
ou 660 m2, próximo a Leison

Malhas, eficiente localização.
Tratar 9185-4615/9655-6743.

• Vende-se um acervo de uma
vídeo locadora com 689 filmes

por apenas R$ 3.445,00. Quem
tiver interesse entra em contato

entra em contato com Gilson

pelo fone 47 3084-0023 ou 47

9935-9307.

• Aluga-se sala comercial, perto
Museu Weg, com 30 rrr', e BW.

R$ 450,00. �275- 2264

• Aluga-se sala comercial na
Barra do Rio Cerro, Rua Pastor
Albert Schneider - próx. Leison
malhas com estacionamentos

e boa movimentação. Medindo.
150m2 total ou 75m2 metade.
Ótimo ponto comercial. Tratar:

9185-4615/9655-6743.

TERRENOS/LOTES
• Vende-se terreno com 412m2,
Loteamento Mass, Rio da Luz,
acesso asfaltado, contrato
direto com proprietário. Aceito
veículo. Tratar 9128-5957 r
3376-0081.

• Vende-se, aluga-se ou troca

terreno comercial com 1.070

m2, com-área de mercado com

475 m2 de obra construída,
sala com 203 rrr', contém 2

apartamentos no píso.superíor
Bairro Três Rios do Sul. Valor
a combinar.Aceito terreno ou

casa no negócio. Telefone: 47
3273-5674 com Dolores ou

Mario.

• Vende-se terreno Água Verde
com 1000 m2, sendo 600 m2 de
área útil, final de rua, pertoda
Samae em [araguá do Sul. R$
190 mil. 9953-5554

• Vende-se terreno Rua Alfonso

Nicolucci, Água Verde, 341 m2,
valor a combinar. Tratar 9642-

:1,720

• Vende-se 1 terreno na praia de

Itajuba Barra Velha escriturado.
e aterrado R$ 50.000,0.0 aceita
carro, 500 m do mar Fone
9936-7400.

• Vende-se terreno com

aproximadamente 11 hectares

(143mx800m -114400 m2). Há
em cima do terreno arrozeira,
ribeirão e poço artesiano.

Apenas 1 km da SC 474. Aceita

se casa e carro de menor valor.

Preço: R$ 360.000,00. Telefone
Residencial: 337Q-3458/9935-
9307

• Vende-se terreno em Nereu

Ramos, 5 hectares de terra. Tr:
3276-0264/8800-9346.

CHEVROLET

• Vende-se Zafira 2.0 CD, ano
2002, completa, preta, 2°

I"W "

BALCAO DE NEGOCIOS

RENAULT

• Vende-se Clio RT ano

2002/2002, cor cinza, completo.
Telefone 47 9979-6043.

TOYOTA

• Vende-se Corolla 1.8 2004/2005,
completo, preto, sensores de
estacionamento (dianteiro/
trazeiro). Licenciado 2013.

R$26.900,00. Eleio 9937-0955 /
Elisabete 9937-0655.

CAMINHÃO .

cozinha, sacada, 1 vaga de

garagem. R$ 129.000,00. TI':
9104-8600. Creci 14482.

• Alugo quitinete peça única

30m quadrados c/ banheiro.
Rua: Ernesto Lessmann nQ 615,
Bairro Vila Lalau, próximo a

Weg 2. RS370,00 C/ Taxa de
água. Fone: (47) 3635-4443 e

9608-4484.

• Vende-se 1 Apartamento 72m2
em construção suíte mais 1

quarto, 50 metros do mar R$
170.000,00 estuda proposta
aceita-se carro Fone 9936-

7400.

.

• Vende-se apto novo na Estrada

Nova com 2 quartos, sala,
sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor
de R$ 129.000,00. Tr: 47 8499-

4778.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de

. garagem. B,$ 129.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

CASA

• Vende-se casa com 250m2
construída, terreno 750m2•
3371-8952 Cristina.

• Vende-se casa no Rio Cerro

II, com 120 m2 em alvenaria,
local alto e plano. Valor
R$120.000,00. Entrada
+ parcelas, direto com o

proprietário. Te13058-2999 ou

9208-1727.

• Vende-se. casa de alvenaria
com 92 mZ, sendo dois quartos,
cozinha mobiliada e demais
cômodos. Localizada no

bairro Nova Esperança em

Guaramirím. Valor: 120.000,00
(aceita-se carro na negociação).
Contato: Wagner ou Gil pelos
fones 9210-1415, 9655-8551
ou 9610-4736.

• Procura-se casa para alugar na
Vila Nova. Tratar 8840-1242

• Oportunidade: Vendo casa

próximo ao centro, rua

asfaltada: Rua Adolfo Antônio

Emmendorfer, 1450, bairro'
Rio Molha. Terreno com 800

m2, 20x40. 1,5 km Prefeitura,
2 minutos do Centro. Valor

R$95.000,00. Aceito carro

na negociação. Não faço
parcelamento. Tratar com
Rafael 9948-1,648.

• Vende-se casa, em Barra do

Sul, loteamento Baobá, Rua
Perequê, próximo ao posto, 97
m2, 3 quartos, sendo 1 suíte,
banheiro social, garagem p/ 2
carros, mobiliada, murada, semi

• Vende-se caminhão Iv.eco, ano
2005, com baú, capacidade 4.000
kg. Todo revisado, com tapeçaria
.nova. Manual. Vendo ou troco por
carro utilitário (Fíoríno, Furgão, ...).
Tratar com Ivo 3373-6360 /
8485-2375.

• Vende-se caminhão Volkswagen
17210, ano 2001 toco, graneleiro.
Valor a combinar. Troca por outro
caminhão menor. Tratar Itacir ou

Valdemar 3373-0190.

• Vende-se moto Honda CG 150

Titan KS 2007, vermelha, único
dono, com 43.000 km, impecável,
com baú, manual e chave reserva.
Quitada com IPVA pago até

2014/ pneus bons. Apenas
R$3.900,00. Tratar 9128-5957 /
9655-6743.

• Vende-se Yamaha XT 600E, .

preta, IPVA pago, aros de

alumínio. Valor R8.500,00. Aceito

propostas de carro. Aceito moto

grande para assumir dívida.
8890-9854 Marcos.

'

• Vende-se CG Titan 150 ESD, 2008
com partida elétrica, freio a disco,
aro de alumínio, moto revisada
e já documentada. R$ 4.000,00
com Marcelo 9239-0509 ou

9137-1115.

,

• Vende-se Renault Fluence 2.0

Dynamíque, Cambio Mecânico 6

marchas, 2012, Preto Metálico,
Completo + 6 Air Bag + ABS/
EBD + Piloto Automático -

R$54.900,00. (47)3275-4500
Falar com Osni

• Vende-se Nissan Frontier SEL
Turbo n'iesel4x4 Bloqueada,
câmbio mecânico 6 marchas,
2008, Cinza, Completa +

couro + Air Bag + ABS + Piloto
Automático - R$85.900,00 .

(47)32?5-4500 Falar corri Osni
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ClTROEN
C3 PICASSO 2014
GL 1.5 FLEX

NOVO
CITROEN (3 2014

: Air bag duplo • Freios A'BS • Ar-condicionado
• Direção hidráulica· Vidros elétricos dianteiros e muito mais!

• Exclusivo para-brisa Zenith [exceto versão Originei • Novo motor VTi 120 Flex Start 122cv
• ABS e Air bag duplo de série em todas as versões e muito mais!

A PARTIR DE

R$42.99d
VERSÕES A PARTIR DE

'R$39.9901
À VISTA

\

I

BANCOS DE COURO

il.�b�GRATIS
�,/'

,

10,000 40:00020,000 30,Opc
4XR$81.00 4XR$135:00 4XR$127.00 4XR$135,OO

"
.

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN
.4XR$99.00 4XR$152.00 4XR$132.00 4XR$'152.00

. ,

CREATIVE TECHNOLOGIE
CITROEn

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 51.990,00 e coe realizado pelo Banco Safra com entrada de 50% + 36 parcelascom taxa 0,99% a.rn + IOF. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista'de R$ 39.990,00 e coe realizado pelo Banco Safra 'com entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên C3 PicassoGL 1:5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 42.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Te de R$ 629,00 para Banco PSA e TC de R$ 820,00 para BancoSafra, Confira a CET da operação em uma de nossaslojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelos bancos: PSA Finance ou Safra,
• ": ,

,

Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 24/07/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas, Faça revlsoes em seu veiculo regularmente.

�
>
o
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Taís aconselha Amaralina a ter responsabilidade ao con

duzir os turistas. Lindaura fica preocupada cama contratação
de Amaralina. Cassiano e Duque contratam Alaor e alguns sa
lineiros para explorar a mina. Ester e Lindaura dão por falta de

Samuel e vão à sua procura. Lindaura avisa a Ester que Sa

muel foi sequestrado. Arruda prende Samuel em um compar
timento de serviço de um navio, e arrebenta o cano de água,
que começa a tomar conta do local. Isabel consegue rastrear

.

o celular de Samuel. O nível da água começa a subir e Samuel

se desespera, preso no compartimento.

• SANGUE BOM .; GLOBO· 19H
Emnia defende Malu, e Amora se irrita. Salma expulsa Bár

bara de sua casa. Wilson afirma a Damáris quevai reconquis
tar Charlene. Tina e Vitinho se beijam. Brenda 'pede carona

a Nelson para provocar Rosemere. Filipinho tenta convencer

Xande a arrumar um emprego. Bárbara reclama de ter que se

esconder na casa de Madá. Wilson implora que Charlene re

ate com ele. Bento não atende o telefonema de Amora. Kévin
aconselha Malu a tomar cuidado com Amora. Renata chora

quando Érico pede para ela apressar a venda de seu aparta
mento. Maurício conhece Margot. Irene se apavora ao ver sua

foto no programa de Sueli Pedrosa. Filipinho reconhece Irene.
Amora pensa nas declarações de Malu sobre Bento. Filipinho
conta para Plínio que Irene está no Rio de Janeiro.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
No capítúlo 050, terça-feira, 16 de julho - Patrícia se en

furece com Michel, que tenta se explicar. Paloma conta para
Paulinha que elas terão que fazer um novo exame de DNA.

Ordália tem um mau pressentimento quando Bruno fala sobre
o exame. Glauce concorda com o plano de Félix: Michel tenta
invadir a casa de Patrícia. Valdirene entra no banheirccorn Lu

ciano Huck. Rafael ouve Pilar e Bernarda falando sobre o mis

tério que envolve o nascimento de Paloma. Leila avisa a Thales

VARIEDADES
OCP13

Saramandaia

Zico engana Helena, mas esposa pega fazendeiro no pulo
Depois de ouvir o marido dizer que está na cidade resol

vendo coisas com Carlito (Marcos Pasquim), Helena (Angela
Figueiredo) encontra o sobrinho na fazenda e puxa assunto.

Opublicitário conta que apurou sobre o plebiscito e descobriu

que os saramandistas têm tudo para ganhar, por isso quer

conversar com o padrinho. Ela estranha:. Nessa hora, Zico
(José Mayer) chega e não vê Carlito. A esposa sonda mais
uma vez para descobrir aonde ele foi. O formiguento mente e

conta que estava acompanhado do sobrinho, que tosse para
dar um toque ao tio. Xiii... Foi pego na mentira!

sobre o jantar que Pilar vai preparar para ele. Vivian fala para
Marilda procurar a polícia. Michel se desentende com Adoni

rarn por insistir em sair com Patrícia. Valdirene é expulsa do
avião e pede ajuda a Márcia, que manda Carlito resgatar a fi
lha. Ordália tem outro mau pressentimento quando o material

de Paulinha é colhido. Leila coloca uma das joias de Nicole nos

pertences de Lídia. Elenice vê Glauce trocar os frascos para o

exame de DNA e as duas se enfrentam. Elenice morre.

• CARROSSEL - SBl . 20H30
As meninas descobrem que Laia (Mharessa Fernanda) re

cebeu uma carta de seu pai com a notícia de que estava tudo

bem e que eles estavam ganhando a guerra. Firmino encontra
com as garotas e diz que está sentindo falta de todos oS alu

nos. As meninas o convidam para conversar e tomar um chá.
Na casa do porteiro, Laura deixa escapar sobre a história de

Laia. As amigas contam a Firmino sobre o diário que acharam
e mostram o objeto e o cartão da sorveteria ao porteiro. Firmi
no, ao olhar o cartão, diz que conhecia essa sorveteria e que
foi lá quando era mais jovem, Valéria, Alícia e Maria Joaquina
vão à casa de Jaime e pedem ajuda ao amigo. As garotas con
tam ao garoto que a mecãnica de seu pai era uma sorveteria

no passado. Rafael confirma a história e diz queo antigo dono
do imóvel deixou um baú cheio de coisas guardadas.

• DONA XEPA - 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. Dorivaldo pede que Ângelo procure o documento

que comprova a compra do lote de terra vendido por Es

meraldino, mas Galeto os interrompe e conta sobre o novo

ataque da mulher da fronha rosa. Yasmin teme que Meg
mude o conceito do evento e fica nervosa quando Catherine
a questiona sobre a visita de François. Cintia reclama da

implicãncia de Lis com Édison, mas a estudante de história
a ignora e elogia Benito. Isabela descobre que está grávida
de gêmeos e Vitor Hugo se preocupa ao saber que a gesta
ção da noiva é de risco. Pérola desabafa que está preocu

pada com a filha e Feliciano tenta confortá-Ia. '

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Rodrigo Faro quer ser
líder dos domingos

Rodrigo Faro fez ensaio para a revista

Poder, nas bancas desde segunda-feira. O
ex-ator global, que há cinco anos apresenta
O Melhor do Brasil, na Record aos domingos
disse na entrevista que, apesar de saber o que
o esperava, aceitou o desafio proposto pela
emissora. E avisou que deseja ser o líder dos
dominicais. A atração comandada por Faro

passou a ser exibida aos domingos desde a

saída de Gugu, que deixou a emissora no co

meço do mês passado.

FernandaVasconcellos
'diz que quer sermâe

Na novela Sangue Bom, exibida na faixa
das 19h, na Globo, Malu já se declarou para
Maurício (Jayme Matarazzo) e agora decidiu
lutar pelo amor de Bento (Marco Pigossi).
Fernanda Vasconcellos, que interpreta a es

tudante na novela das 19h, diz se identificar
com as atitudes da personagem. A atriz, que
fez laboratório em ONGs de crianças carentes
para o papel no.folhetim, chegou a pensar em

adoção durante o processo. Porém, os planos
para maternidade estão distantes. "Eu quero
muito ser mãe, mas a prioridade sempre é o

trabalho", diz Fernanda, que namora o apre
sentador Cássio Reis desde o início do ano.

Horóscopo

�Áries cc

� 2013a1914-Fogo
Canalize suas energias no que

possa contribuir com o seu cres

cimento. Você estará motivado(a)
a conquistar o que julgava impos
sível. Esta é uma boa noite para

chegar a raiz dos problemas. Mu
danças são necessárias e trazem a

chance de renovação. Cor: preto.

i.,
Touro

.

2014 a 2015 - Terra
•

Bom dia para aprofundar os

seus conhecimentos, por isso se

você pensa em voltar a estudar, a
hora é essa. O astral é de grande
solidez no campo sentimental. Até
mesmo uma relação recente pode
ganhar ar de compromisso sério

agora. Cor: tons escuros.

Gêmeos
2115 a 2016 - Ar

Jogue suas energias no traba-
,

lho e veja como seu humormelho
ra a olhos vistos, Nada vai sair do
céu, mas em compensação tudo o

que conseguir será devidamente
valorizado. O desejo de agradar a
quem amavai favorece os vínculos
mais estáveis. Cor: vinho.

Câncer
2116 a2117 -Agua.

A motivação que precisa virá
de terceiros, por isso trabalhar em
equipe será a suamelhor opção. O .

dia pode ser produtivo se puder
trocar ideias, partilhar projetos
e contar com a colaboração de
terceiros. Romance recente pode
deslanchar. Cor: verde-escuro.

Leão
2217 a 2218 - Fogo

Boa fase para quem trabalha
em casa oupor conta própria. Este
é o momento de cuidar dos seus

próprios interesses. Terá facilida
de para se concentrar e planejar
suas atividades de rotina. Bom as

tral para estabilizar compromissos
afetivos. Cor: amarelo.

Virgem
2318 a 2219 - Terra

Bom momento para expressar
o seu lado mais criativo. Mercúrio
favorece o entendimento com as

pessoas do seu círculo social, pos
sibilitando alguns acordos e recon
cíliações, A fase é ideal para dar
maior solidez ao relacionamento
com seu par. Cor: rosa.

Faça algo que transforme o tempo em .

seu aliado e n{íomi seu inimigo.
Paulo Coelho

Libra
2319 a 22110 -Ar

O dia pode ser vantajoso para
quem trabalha em casa ou por
conta própria. Até o final da tar

de, você pode obter uma vitória

significativa no trabalho, podendo
realizar suas ambições. No campo
afetivo; o astral revela confiança e

entusiasmo. Cor: vermelho.

Escorpião
2311Oa21111-Agua

Hoje, você estará mais convín
cente do que nunca, daí o seu su

cesso em tudo que envolva comu

nicação. Há chances de aumentar
a sua clientela. Na paixão, o seu

entusiasmo será visível. O mo

mento é ideal para consolidar uma

esperança afetiva. Cor: pink.

• S
. / .

._: 'aquario
22111a21112-Fogo .

, Quantomais discreta for a sua
atuação profissional, maior será o

seu alcance. Assuntos que envol
vam pesquisa ou investigação vão
fluir com facilidade. Não perca a

chance de proteger a sua privaci
dade no campo afetivo: a hora é
essa. Cor: vermelho.

Capricórnio
22/12a2011-Terra

Confie na sua força interior.
Tudo indica que você saberá exer
cer o seu domínio sobre os outros.
À noite, você vai estar mais sociá
vel. O desejo de ficarperto pessoas
da sua estima vai falar mais alto.
A dois, o clima é de comprometi

. mento, Cor: cinza,

Aquário
2111 a 18/2 �Ar

Sua autoridade natural está em
evidência, mas é preciso agir com
sutileza e discrição no trabalho.
Há indícios de sucesso nas tarefas
que estejam ligadas ao intelecto, à
comunicação e ao transporte. In
teresses em comum vão.fortalecer
o romance. Cor: bege.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Suas ideias estão fervilhando
e podem motivar colegas, sócios
e clientes. Não perca a chance de
somar forças com aqueles que têm
os mesmos objetivos e projetos
que você. Confie na sua força in
terior. No romance, o seu sucesso

será absoluto! Cor: verde.
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HISTÓRIA E IDIOMA
QUARTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2013

Silvia Kita
Historiadora

Instrução pública
faz a diferença

No início da década de 1950, o prefeitomu
nicipal tinha psr tarefa visitar as escolas do
'município. Muitas vezes esse roteiro era parte
integrante da banca de avaliação dos alunos.
no final de cada ano. Nas visitas às escolas, os
professores também era avaliados por diversos
profissionais, pais e alunos. Ao melhor mestre
do ano era ofertado um prêmio em dinheiro.
Em 1953 a escolhida foi a professora Onda

Maier, da Escola da Estrada Rio Paulo, fio Dis
trito de Hansa (Corupá), Havia nomunicípio 17
escolas, com.681 alunos. O inspetor escclat era
Aleixo Dellagiustina. Neste ano também teve
início em abril o funcionamento da 1a Série Gi
nasial feminina. Funcionava em casa alugada
pela prefeitura, com administração do Colégio
São Luiz. No ano seguinte, passou para,a gestão
das Irmãs da Divina Providência.

<'
ACERVO ARQGNO HISTÓRICO/FAMÍLIA PlAZERA

, Colégio São Luiz, década de 1,950

Incêndio noMorro
No primeh:q/dia de junho de 1972 os jâra

sos r?los de fum�ç�
.

a (embora alguns ai
chamem dê

..,'ouPico Jaraguá). Umirieên-" '

dio, que não, se.sabe â causa, assolou à regiã(),
afetada pela seca. Alertado o IBDF, helicópte
ros da Base Aérea de Florianópolis estiveram
no município para verificar a situação, mas
nada conseguiram fazer. No segundo dia do in
cêndio, fort.es chuvas caíram na região e ajuda
ram a apagar o fogo. Mas o rastro de desttui,çãa
havia deixado sua marca.

icende Itáliane.........-
o redacao@ocorreiodopovo.com.br

Vorrei proporvi la lettura di brani delle lettere
scritte da Albino Luciani - Patriarca di Venezia
(diventato Papa col nome di Giovanni Paolo I nel
1978 conosciuto anche come Papa Sorriso). Sono
estratte dal Suo libro illustrissimi (Ed. Messaggero
Padova). Per occasione del centenario della nascita
di Marconi cosi ha parlato con lui:

A Guglielmo Marconi*

INe vedreste
ell 'belle!

IllustreMarconi,
Stiamo celebrando i cent anni

dalla vostra nascita (1874-1974).
Con I' ingegno che avevate,

e stata una grande fortuna per il
mondo che vi siate dedicato fin da -

fanciullo ai problemi, per Voi àffa
seinanti, della físicamodema.

A 21 anni - senza l' aurea,
senza neppure una licenza liceale
- avevate già scoperto la radiote

legrafia, trasmettendo segnali elet
triei a distanza. Vennero negli anni
successivi, a valanga, studi nuovi
con nuove scoperte.

Nel 1924 riuseiste a perfe
zionare la radiofonia, facen
do pervenire la voce umana

dalI' Inghilterra alI'Australia.
Con la scoperta delle onde corte

e delle micro-onde assicuraste
nuovi sviluppi alla televisione.

Ricordo con quale interesse il
mondo intero Vi seguiva: ero un

povero ragazzo, ma sapevo che nel

1912, proprio in grazia delle vOstre
invenzioni, s' era potuta salvare
la maggior parte dei passeggeri
del 'Titanic' eh era, affondato in

pochissime ore per aver urtato

un 'iceberg'; sentivo parlare della
vostra 'Elettra', nave-laboratorio,
come di, um vascello fantasma;
faceva impressione vedervi in fo-

,

tografiãaccanto a Pio XI e sentire
che ad un semplice vostro segnale
's erano accese simultaneamente
le migliaia di lampade a Sidney;
che avevate attraversato ben 87
volte IOceano per le vostre espe
rimentazioni.

Pareva che píú avanti di cosi
non si potesse andare. Invece?

Invece s e continuato a pro
gredire rapidamente. Se tomaste
almondo ne trovereste delle cose

nuove, dal 1937, anno della vo

stramorte!
Funzionano la televisione a co

lori, le vídeo-cassette, il transistor,
,

il salteUite artificiale, il radar, la
penicillina, la stanza di rianima-

,

zione. Negli stabelimenti ci sono
macchine a integrazione, che sfor
nano gli oggetti dopo esserseli la
vorati dal principio alla fine senza _

che i vari pezzi siano stati nemme
no toccati dalla mano dell uonio.
Le macchine a controreazione
controllano i prodotti in modo
che eventuali difetti vengano au

tomaticamente scoperti e corret

ti. CerveUi elettroniei registrano
informazioni ed eseguiscono le

píú varie operazioni in brevissimo
tempo. Gli uomini sono andati piú
volte sulla Luna e stanno proget
tando viaggi su altri pianeti. Sia
mo in piena era tecnologica, post
industriale e interplanetaria!

(....) Illustre Marconi! Nel

campo della scienza, Voi esigeva
te giustamente la certezza fisica e

matematica. In altri campi pera vi
siete accontentato della certezza

deI buon senso e del senso comu
ne, eh e pure una certezza. lo so

benissimo che di Dio non posso
parlare nel modo che Egli merita,
ma bisogna pure che ne parli in
qualchemodo.

Faccio come quella madre che,
rinchiusa in una prigione senza

finestre, partori un figlio, il quale
crebbe con lei senza mai vedere il
sole. Per dargliene unidea, quan-

,

do aveva sei anni, la madre glimo-
stro la lucerna .accesa dal carcerie
re. "Ecco - disse - il sole e come

quelIa fiamma: fa luce, riscalda,
ma il sole emolto, molto piú gran
de!". Era poco, era un analogia,
ma era meglio che niente.

( ...) Illustre Marconi! La vo

stra vita intensíssima, vissuta per
la ricerca e per la rea1izzazione
fino allultimo giorno, si riassu
me in questa frase:

' Poche parole,
tanti fatti'. Sotto questo aspetto
insegnate qualcosa anche a noi,
che sembriamo oggi inclinati alla
tendenza contraria molte paro
le (scritte o parlate) e degli scarsi
frutti pratiei.

-

1I1ustrissimi
léUetl!: ai Grandl'deipMsato

Responsável pela publicação:
Iria Tancon - Professora de Lín

gua Italiana pela Università Per·
Stranieri di Perugia, Presidente da
Associazione BellunesíNelMondo
- Famiglia Jaragua do Sul.

..
Breve síntese emportuguês:
Trechos do livro Illustrissimi, escrito porAlbino Luciani enquanto Patriarca de Veneza. Trata-se de cartas que ele
escreveu a personagens importantes da história, da literatura, da ciência e das artes. A carta de hojefoi endereçada
à GuglielmoMarconi, cientista italiano de Bologna que conseguiu aplicar na prática osfenômenos estudadospor
Hertz eMaxwell, realizando o primeiro aparelho para a radiocomunicação a distância. Foiprêmio Nobel em 1909.
Luciani conversa com ele enfatizando seusfeitos e informando sobre as novas descobertas e realizações. Pontua sua
rigidez na certezafisica e matemática no campo científico e que nos demais campos usava somente o bom senso ou o

senso comum.Afirma que Deus, mesmo sendo uma certeza, para poder compreendê-lo usamos analogias.
Finaliza resumindo a intensíssima vida deMarconi nestafrase: "poucas palavras, muitosfatos".

, I;. '.1. ;, :<:11)111 [;�I'l ,�dfllllmHHWUHiI j1bi'�," 11 ",'"
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Crescimento
A mais recente previsão do mercado para

o crescimento da economia brasileira em

2013, publicada no boletim Focus do Banco

Central, aponta para 2,31%. Embora a queda
em relação à previsão anterior não tenhasido
grande, a tendência continua pessimista.

+HAVEG
Completa hoje 16 anos de atividades esta
empresa que possui lojas de destaque
no mercado de materiais elétricos.

• KARSTEN MÁQUINAS
Essa empresa completa hoje 13 anos

de atuação no mercado de máquinas e

equipamentos para diversas finalidades,
além da preparação de superfícies metálicas.

• LIVERPOOL
Em 12 anos de atuação, a Liverpool se
tornou uma das mais destacadas.
fornecedoras de baquetas e outros

produtos destinados ao segmento musJcal.

+QUALVS
Instalada em ·17 de julho de 1995, a
Qualys Ambiental faz parte do dia-a-dia
de todos os jaraguaenses.

Lourival Karsten

MERCADO
CPI da telefonia
Odeputado Car�os_ Chiodini re�a�

. tou na Associação Empresanal
(Acijs) foco e andamento da CPI na

Assembléia Legislativa do Estado que _

busca soluções para a prestação de

serviços inadequados por parte das
concessionárias de telefonia. De uma

base de 800mil linhas em 1997, a rede
de telefonia foi para 265 milhões de

ligações. Trata-se de um crescimento

explosivo, mas que apresentou uma

queda na qualidade do serviço pres
tado. Outro problema é que 82% da
telefonia móvel é pré-paga. Isso deixa
o usuário sem controle dos seus gastos
e sobre o que está sendo cobrado pela
operadora. O deputado disse que o

custo das ligações telefônicas no Brasil
só perde para aÁfrica do Sul. Os brasi
leiros também pagam 45% de impostos
na conta de telefonia.Valor alto para ser

viço de baixa qualidade.

Celulares em SC
Segundo o deputado Carlos Chiodini, existem atualmente habilitados em San

taCatarina 8,5milhões de celulares e 2.276 antenas. As empresas de telefonia que
atuampor aqui empregam apenas zoo funcionários. Isso é um dosmotivos pelos
quais qualquer reclamação sempre fica presa no irnpessoal Call Center.

LÚCIO SASSI/ARQUIVO OCP
------------�-----------------------------------

Smart cities
O presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de-Iaraguá do Sul

(Ipplan) Benyamin Perharn Fard (foto) tem o plano de inscrever Jaraguá do Sul
no universo das cidades inteligentes que contam com uma sólida infraestrutura
de transmissão de dados. Isso servirá de atrativo para a implantação de empresas
que necessitam de grande velocidade de banda larga. Espera-se atrair este tipo de

empreendimento para o Distrito de Inovação e, por isto, está buscando junto ao

governo federal a inclusão da cidade em algum plano piloto para implantação de
telefonia 4G, que está planejada para chegar aomunicípio apenas em 2017.

Internet via rádio
-

Edson Schmidt defendeu a ligação de internet viá rádio como Uma alternati
va viável em bairros mais distantes. A empresa - TDA -liga a uma antena entre

35 e 40 assinantes. Isso permite velocidade real de 4 mega com relativa facilida
de. Em caso de enlace a velocidade pode ficar acima de 40 megabits.

oePIS
www.ocponline.com.br

iNOICE PERloDO
SELlC ·8;5% 10.JULHO.2013
TR 0,000% 16.JULHO.2013

CUB 1.289,50 JUL�0.2013
BOVESPA +0,28% 16.JULHO.2013

NASDAQ -0,25% 16.JULHO.2013

AÇÕES PETR4 15,75 +1,35%
VALE5 27,87 +1,86%
BVMF3 12,27 -3,54%

POUPANÇA 0,5000 . 17.JULHO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT +0,22% US$110,350
OURO 0,0% US$ 1292,650

CÀMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2534 2,2544 +1,35%
DÓLAR TUR. 2,1600 2,3000 -1,29%
EURO 2,9642 2,9651 +2,22%
LIBRA 3,4150 3,4170 +1,92%

_,.,-

Fios e cabos
Em relação à grande quantidade

de cabos que hoje podem ser vistos

em todo canto da cidade nos postes
de energia elétrica, o presidente do

Ipplan, Benyamin Parham Fard,
revelou que está nos planos da ad

ministração colocar todo este cabe
amento em galerias subterrâneas
nas principais vias da cidade. Tra
ta-se de uma intervenção que trará
diversos transtornos pela necessi
dade demuitas escavações, além do
custo ser elevado. O principal ga- <

nho é visual e o maior controle so

bre a implantação e manutenção de
redes. Depois de implantar as gale
rias subterrâneas ficará mais fácil,
instalar novos cabos terrestres.

Micro-ondas
Uma das questões centrais

em relação aos celulares e ou

tros equipamentos de trans

missão de dados é o fato de

operarem com antenas que
transmitem os dados através de
_micro-ondas. Atualmente, os

- aparelhos trabalham com cada
.

vez menor frequência. Por isso,
as antenas precisam ser mais

potentes. O grande risco para a

saúde está associado aos traba
lhos de manutenção.
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Relacíonamento
de polícia

•

VIra caso
CRIME Adolescente de 13 anos grávida voltou para a casa da
mãe e o companheiro de 25 anos vai responder por estupro
Débora Remor

Uma menina de 13 anos,

grávida, foi mandada
de volta para a casa da mãe,
emGaruva, namanhã deon
tem. Ela veio morar em Ja

raguá do Sul há cerca de três
semanas, com o namorado,
de 25 anos, que encontrou

. trabalho em umamadeireira
da cidade.A relação do casal)
que morava na Barra do Rio

Cerro, virou caso de polícia
na tarde de segunda-feira,
quando o homem foi detido

pela Polícia Militar, acusado
de estupro de vulnerável.

O suspeito foi liberado

depois de prestar depoimen
to na Delegacia de Polícia,
já que não houve flagrante

LÚCIOSASSI

CENTRO DE ATENÇÃO Unidade que atende jovens
grávidas está localizada no Bairro Nova Brasília

do crime. De acordo com

informações do Conselho'
Tutelar, que acompanhou o

caso, a mãe da adolescente
sabia do relacionamento dos
dois, que dura quatromeses.

Até os 14 anos, os jovens são
definidos como vulneráveis
e qualquer ato sexual é con-

_

siderado estupro, mesmo

quando há o consentimento
do adolescente.

A responsabilidade é do
adulto, por isso o homem
deve ser indiciado' por estu

pro de vulnerável, cuja pena
prevista é de oito a 15 anos. O
caso será apurado pela Dele:
gacia de Proteção à Criança.
e Adolescente, e segundo a

delegada Milena de Fátima
Rosa a investigação pode
ser arrastar por alguns me

ses. ''Nestes casos é preciso
relativizar, pois para a ado
lescente-e a criança que ela.
espera a prisão do suspeito
pode não ser o procedimen
to ideal, já que. assim ela
perderia o apoio emocional e
financeiro", declarou.

Gestantes adolescentes recebem atendimento
Para acompanhar :

as

meninas de Jaraguá do Sul

que engravidam precoce
mente,

.

o Centro de Aten

ção à Mulher (CAM) faz
reuniões quinzenais .

com

-gestantes de até 19 anos.

O grupo é aberto e contí-

nua, e recebe jovens em

qualquer fase da gestação.
"As mais novas que já par
ticiparam tinham 13 anos e

a gravidez veio de uma re

lação afetiva, não de ato de
violência ou estupro", con
tou a terapeuta ocupacional

Miriam Alves de Carvalho
Menel, que acompanha o

grupo de gestantes adoles
centes com uma assistente
social. "Como a gravidez
precoce se tomou comum,
damos prioridade às jovens
de até 16 anos, ligando para

G
.•

uarammm

Rapaz é apontado como traficante
_pm ponto de tráfico

de drogas foi alvo de uma

operação conjunta entre as

polícias Militar e Civil de

Guaramirim, na tarde de

segunda-feira, no Bairro RiQ
Branco. Apontado como res
ponsável pelo comércio de

entorpecentes, um adoles
cente de 17 anos assumiu a

posse da droga e deve com

parecer a uma audiência
com o Ministério Público
nos próximos dias.

É a segunda vez em me

nos de um mês que o jovem
é apreendido pela PM. No

primeiro flagrante, no dia

29 de junho, ele foi denun
ciado por porte de arma.

Desta vez, ele' foi denun
ciado por tráfico de drogas
e por conduzir: uma moto
cieleta sem ser habilitado.
"Ele negou o comércio de

drogas, mas as evidências
apontam para o crime", dis
se o delegado Uriel Ribeiro,
que recebeu a ocorrência.

Na residência, na Rua
.

José Rover Belegante, fo
ram encontradas pequenas
quantidades de maconha,
cocaína e crack, além de
um revólver calibre 38.
Parte da droga e a arma es

tavam enterradas no pátio
da casa e foram localizados
com a ajuda da equipe do
canil do 14° BPM. Objetos

suspeitos de furto, como

esmerilhadeira, furadeira
e perfume, também foram

recuperados e entregues na
Delegacia de Polícia.

Dois usuários, uma ado- ..

lescente de 15 anos e um ho
mem, de.zê, também foram
encaminhados para a De

legacia dePolícia. O adulto
assinou um Termo Circuns
tanciado, se comprometen
do a comparecer em audi
ência no Juizado Especial
Criminal, e foi liberado. Os
adolescentes foram libera
dos com a chegada dos pais
e devem comparecer em au

diência com o promotor de
justiça nos próximos dias.

elas e convidando também
as mães para virem nos en

contras".Apróxima reunião
será realizada amanhã de
manhã, no CAM, na Rua
João Planincheck, n". 1571,
Bairro Nova Brasília. O tele
fone de contato é 3374-2760.

Canhâezlnhc

Idoso é ferido
por arapuca

Um homem de 77 anos

ficou ferido depois que uma
armadilha de caça disparou
acidentalmente e perfurou a

testa. O caso aconteceu por
volta das 16h de ontem, no
Bairro Imigrantes, emGua-.
ramirim. A esposa chamou
os bombeiros. Eles encon

traram o idoso inconsciente.
Avítima foi encaminhada ao

hospital da cidade e depois
transferida para o São José,
de Jaraguá. A PM suspeita
que o acidente foi provocado
por uma armadilha conheci
da por canhãozinho, em que
o projétil da arma de fogo é

acoplado.em uma arapuca.

BR..280

Pedestremorre atropelado
Será sepultado às çh de

hoje, no Bairro Nereu Ra

mos, em Jaraguá do Sul,
o pedestre atropelado en

quanto cruzava a BR-280,
na noite de segunda-feira.
José Rostofe dos Santos, de
60 anos, morava no Braço
do Ribeirão Cavalo e atra-

vessava a via, por volta das

zih, quando foiatingido por
um Crossfox; com placas de
Jaraguá do Sul. O motoris
ta, de 37 anos, não se feriu e

- acionou os bombeiros, mas
quando o socorro chegou,
estava sem vida. Santos dei
xa esposa, filhos e netos.

Capotamento
Motorista sai ileso na·Se-IOS
o motorista de um Ci

troen C3 seguia em direção
à Blumenau pela SC-108 e

perdeu o controle do veícu
lo, saiu da pista e capotou
quatro vezes, por volta das

9h30 de ontem. De acordo
com os Bombeiros Volun
tários de Massaranduba, o
condutor, de 27 anos, não
se feriu, mas o carro ficou
completamente destruído.

"A Empresa Design Comercio Ltda Me declara a quem possa
interessar que o Titulo de Credito de. responsabilidade de FER
NANDA CRISTINA VOLTOLlNE, Endereço RUA MIGUEL SALAI
122 APTO 104, Jaragua do Sul-SC - CEP: 89251190 teve seu

pagamento efetuado. Ocorrendo um ERRO INTERNO da Baixa
do Mesmo, que resultou no envio ao Cartório"

Helenice Vieira dos Santos-Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL,

GUARAMIRIM, CORUPÃ, SCHROEDER E MASSARANDUBA.
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345, Jaraguá do Sul - SC.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 22-06-2013

Às 9 horas e 50 minutos do dia 22 de junho de 2013, em segunda
convocação - em sua sede social, na Rua Presidente Epitácio Pes-
-soa, 345 - Centro, na cidade de Jaraguá do Sul - SC, reuniram-se os

integrantes da categoria profissional para, de acordo com o edital de
convocação, publicado no jornal Correio do Povo, edição do dia 11
de junho de 2013, na página 20. sessão de publicidades/publicações
legais, jornal este de circulação regional, abrangendo. os municipios

'

de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba
(base territorial desta entidade de 'classe), afixado na sede do sindi
cato e, publicado no boletim Alerta de número 227, veículo de co

munícação do Sindicato, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: Fixação do valor a ser descontado de cada trabalhador da

categoria abrangida, de acordo com a letra "e" do artigo 513 da CLT
e artigo 80, Inciso IV, da Constituição Federal, em favor da entidade
sindical. Paga pelos membros da categoria profissional representada,
para aplicação na campanha salarial, administração geral e serviços,
garantindo ao trabalhador não associado. o direito de .oposíção ao

desconto da contribuição, mediante manifestação individual e por es
crito, por ocasião da realização daAssembleia ou no período de 24 de
junho á 28 de junho de 2013 e de 01 de julho á 05 de julho de 2013.
na sede do Sindicato Profissional, no horário das 8 horas às 12 horas
e das 13 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos. Nestas datas o

Sindicato Profissional colocará formulário próprio á disposição, sendo
que o trabalhador não associado deve comparecer pessoalmente a

Assembleia ou a sede. do Sindicato Profissional para manifestar sua

opção pelo direito de oposição ao desconto da contribuição assls
tencial, estando vedada a representação por procuração. Iniciada
a Assembleia pela -Presidente, Sr". Helenice Vieira dos Santos, foi
lido o edital de convocação e, em seguida, posto em discussão, ficou
aprovado pela maioria dos presentes, que a contrlbulção exposta na

ordem do dia será de 1% (um por cento) descontada mensalmen
te de cada trabalhador da categoria abrangida, independente de ser

associado ou não da entidade representativa, sobre a sua folha de
pagamento. Desconto este, extensivo a todas as verbas de natureza
salarial (exceto sobre o mês de março, o 13° salário e sobre o

acréscimo do terço constitucional das férias), no período de 01 de

agosto de 2013 á 31_ de julho de 2014, a título de CONTRIBUIÇAO
ASSISTENCIAL e recolhida pelas empresas, aos cofres do Sindicato
Profissional. através de guias próprias disponibilizadas pela entidade
de classe, até dia 10 de cada mês subseqüente, devendo ser paga

\
na Caixa Econômica Federal, agência de Jaraguá do Sul, nas Casas
Lotéricas ou na sede do Sindicato Profissional. Os descontos deverão
ser efetuados independente de convenção coletiva de trabalho, para
que não venha a inviabilizar a prestação de assistência à categoria
profissional, em caso de ajuizamento de dissídio coletivo. Também.
ficou aprovada pela maioria dos presentes, a garantia ao trabalhador
não associado, do direito de oposição ao desconto da contribuição,
ora aprovada, mediante manifestação individual na Assembleia e/ou
conforme edital de convocação, Nada mais havendo a tratar, às 11
horas e 20 minutos foi encerrada a Assembleia-e lavrada a presente
ata que vai assinada por 'todos os presentes, através da lista de pre
sença.Jaraguá do Sul, 22 de junho de 2013.
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Olympya sela
•

parcena para
jogar o Estadual
TRISTE ROTINA Pela segundo ano consecutivo o 'Time de Meninas'
recorre a atletas de outras cidades para conseguir entrar em campo

Lucas Pavin

A ssim como aconteceu

r\em todas as edições do
Campeonato Catarinense

de Futebol Feminino até

hoje, a Associação Despor
tos Olympya, de Jaraguá
do Sul, fundada em 2001,
confirmou sua participação
no torneio deste ano. Po

rém, por falta de apoio no

município, o clube 'teve que
buscar recursos em cidades
vizinhas e acabou fechando
uma parceria com a FURE,
de Blumenau, no qual cerca
de quinze atletas da institui
ção irão representar o clube
jaraguaense na competição.

Apesar das especu

lações de que o 'Time de
Meninas' iria mudar de

ares, o Olympyacontinua
rá atuando no município e

.

provavelmente no Estádio
João Marcatto, conforme
revelou o técnico Luiz Po

lenta. "Pela falta' de patro
cínios, não tínhamos como
manter uma equipe sem

pre treinando, renovando

e teríamos hoje um plantel
muito reduzido. Por ou

tro lado, eles (Blumenau)
também queriam entrar

no campeonato, mas acre

ditam que o time é muito

inexperiente. Então, con

versamos e resolvemos nos

unir para o bem dos dois

times", disse Polenta.
A edição 2013 do Es

tadual terá as equipes do

Kindermann, de Caçador,
Beira-Rio, de Itapoá, eVas
to Verde/Metropolitano,
de Blumenau, além é claro
do Olympya/FURB, de Ja
raguá do Sul. Na quinta
feira da semana passada
(11), os representantes dos

quatro clubes estiveram reu

nidos com o Departamento
- de Competiçõesda Federa

ção Catarinense de Futebol,
para o Conselho Técnico da

categoria que definiu a fór-
-mula de disputa e o regula
mento do certame.

Três fases
O Campeonato Catari-

. nense começará no dia 10

de setembro e será dispu
tado em três fases: turno,
returno e finais. As quatro
equipes se enfrentarão no

sistema de pontos' corri

dos, em turno e returno. As

duas primeiras colocadas
estarão classificadas'para

a terceira fase, a decisão.
A equipe que somar mais

pontos nas duas primeiras
fases terá a vantagem de '

decidir o título jogando em '

casa. A final será realizada
no dia 20 de outubro.

A estreia do Olympya
será contra a grande favorita
ao título, a Kindermann, em •

casa. "Nós sabemos que o

Kindermann vem sendo e é
o favorito para ser campeão,
justamentepelo investimen
to que eles fazem. Então,
não temos muito o que fa

zer, pois temos uma equipe
amadora e que só joga nos

finais de semana", ressaltou
o treinador Polenta. No ou

tro jogo da rodada, o Vasto

Verde/Metropolitano viaja
até ltapoá, onde enfrenta
o Beira-Rio. Vale lembrar,
que o 'Time de Meninas' foi

primeiro campeão estadual

feminino, em 2007.

"
Conversamos e

resolvemos nos unir para
o bem dos dois times.

Luiz Polenta,
técnico do Olympya

Homenagem

Corupá estampada na camisa-do Avaí
A cidade de Corupá foi

homenageada pelo Avaí.
No sábado, dia 6, a equi
pe da capital catarinense
estampou na camisa de

goleiros a imagemde uma

da cachoeira, que simboli
za as belezas naturais do

município. A homenagem
está inclusa a um plano
de marketing dos dirigen
tes da equipe, que visa à

valorização das cidades
catarinenses. O·objetivo
é estampar em todos os

confrontos a imagem de

pontos simbólicos de cada

município.

OCPI7
www.ocponline.com.br

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Olympya, de Marina (E), e Kindermann irão abrir o Estadual Feminino

MENOH TAXA
DO MERCADO
NO SEGMENTO
AUTOMOTIVO

SEU VEícULO
USADO VALE
COMOLANCF

� twitter CO @HSConsorcios
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Você, tranquilo. !

ao- 'e 'enco - a
'

:,'(47) 33rO-0212 l

ALA/PIVÔ ii: GOLEIRO 'Oitomeia', éx-Interviú, e Erick, que estava
no Palmeiras, são os novos integrantes da equipe jaraguaense

Lucas Pavin

Qp.er��do chegm: às fasesdecisivas da liga Fut

sal, aADJ (CSMjPré-Fabri
carjMannesjFME) acertou

a contratação de mais dois
atletas para a sequência da

temporada. Trata-se do ala/
pivô "Oitomeia" e dó golei
ro Érick, que tiveram suas

contratações oficializadas
'ontem demanhã e já se uni
ram ao elenco.

Natural de São Paulo

(SP), Uheliton Bonfim é

popularmente conhecido
como "Oitomeia". O atleta

começou sua carreira na

ADWimpro, de Guarulhos,
e hoje, aos 27 anos, tem no

seu currículo passagens
por vários clubes do Brasil
e do Exterior, como o Ba

nespa Fiumicíno- Futsal S
(Itália),'Palmeiras, São Ca
etano Futsal, São Paulo e o

São Miguel do Iguaçu (PR).
No primeiro semestre des
te ano, o defendeu o lnter

Movistar, da Espanha. "É
uma satisfação enorme es

tar chegando ao Jaraguá,
porque é uma equipemuito
tradicional e vencedora no

futsal.A expectativa émuito

boa, 'estou muito feliz com

a minha decisão e aeredi
to que vai ser uma grande
temporada, não só para
mim, mas para a equipe do

, Jaraguá também", disse.
Erick Mendonça Mora

Ieda, de 36 anos, também é
natural de São Paulo (SP), e

já passou pelos times do São
Caetano e Palmeiras, além
de experiências internacio
nais pela Bélgica, Rússia e

RCG Garça. Em 2011,- ele
teve uma rápida passagem
por Jaraguá do Sul, onde

junto com a equipe chegou
a decisão do Campeonato
Estadual. Lesionado, não
atuou na final. "É muito
bom retomar e poder fazer
parte de um grupo tão forte
como est�. Espero contri
buir bastante, ajudar o téc
nico Sergio Lacerda no .que
precisar, e também os com

panheiros, nesta reta final
da liga", afirmou.

IRIANE PORTO/AVANTE!

RECEPÇAC Recém-chegada, ala/pivô Oitomeia (E) recebe as boas vindas dos novos companheiros de equipe

,

Schroeder

Classificados
No domingo passado

(14), foi realizada a sétima
rodada do Campeonato,
Schroedense de Futebol.
No Tupy, no centro-Norte,
os donos da casa perderam
para os Amigos da Vila, por
2 a 1. Na sequência, Néki e,
União empataram sem gols.
No campo do Aliança, o In
dependente surpreendeu os

donos da casa, por 3 a 1, de
, virada. Fechando a rodada,
o Unidos derrotou o lanter
na Nordeste por 2 a o.

tnterbatreos

Inscrições
A Sa Copa Interbair

ros de Futebol teve suas

inscrições prorrogadas. A
competição que tem o

objetivo de incrementar
o futebol amador e pro
mover a integração entre

os bairros, teve seu con

gresso técnico agendado
para o dia 14 de agosto, às
19h, na 'Arena Jaraguá, e

as inscrições-se encerram

no dia 31 de julho, pode
participar apenas um time

por bairro.

Atletismo

Balanço de SP
Acompanhados do téc

nico Adriano Moras, três
atletas jaraguaenses repre
sentaram o município, no

40 Campeonato Brasileiro
Interclubes Juvenil (Sub-
19), realizado em São Pau

lo, que reuniu cerca de 600
atletas. Roger Wanderwe

gen ficou em nono lugar nos
400 metros rasos, Eduardo
Peters ficou em oitavo no

. lançamento de martelo e

Oziel da Silva ficou em sexto

lugar nos 800 metros rasos.

Bicicross

NoMundial
Beneficiário do pro

grama de bolsa-atleta, o

'biker' Felippi Gonçalves,
da Sociedade Coríntias

Esporte Clube, participa
do Campeonato Mundial
de Bicicross, que acon
tece de 24 a 28 de julho,
na cidade ,de Auckland,
na Nova Zelândia. Aos

17 anos, Gonçalves tem

como objetivo terminar
a prova entre os oito me

lhores atletas da catego
ria 'Junior'.

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que-compõem a comarca: Jaraguá do sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis -da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que
RUDI BUTTENDORFF, CI n° 817.747-3-SESP/SC, CPF n0436.423.499-
00 e sua esposa ROVE�A BUTTENDORFF, CI n° 1.351.226-9-SESP/
SC, CPF n° 436,427.569-72, brasileiros, aposentados, casados pelo
'regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domiciliados na Rua lrineu Franzen n° 881, Tifa Martins,
nesta cidade; requereram com base no art. 18 da Lei 6.766/79, o

REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 633-lrineu
Franznere Rua 1256-Das Palmeiras, bairro TifaMartins, perímetro urbano
de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Muncípio
de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n° 116/2012, expedida em

11/05/2012 e revalidada em 18/01/2013, Proc. n" 643/2013, assinando
como responsável técnico, o engenheiro agrônomo Ronald Marcial

Kruger, CREA n° 34158-6, ART n°:A314142-2,,{) desmembramento
é de caráter residencial, possui a área total de 3,782,00m2, _sendo
constituído de 3 (três) parcelas, sistema viário 'e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados
da data da última publicação do presente edital, e deverá ser

apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, n° 414, centro,
Jaraguá do Sul/SC,
JARAGUÁ DO SUL (SC),
24 de Junho de 2013,
AOFICIALA

COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S/A
CNPJ nO 84.429.810/0001-58 NIRE 4230000951-2

JARAGUÁ DO SUL - SC
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10
DE JUNHO DE 2013.
DATA: 10/06/2013; HORA: 09:00 horas; LOCAL: na sede social à
Av. Getúlio Vargas, 268, Centro, CEP 89251-000, em Jaraguá do Sul/
SC; PRfSENÇA: a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas
no Livro de Presenças, CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da

presença da totalidade 'dos acionistas nos termosdo parágrafo 4° do

artigo 124 da Lei nO 6.404f76; MESA DIRETORA: Bruno Breithaupt -

Presidente; Maicon Doege - Secretário; AVISO DE ,QUE TRATA OART.
133 DA LEI 6.404/76: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa
Catarina, edição n° 19,587 de 04/06/2013 e nO 19,588 de 05/06/2013,

DELIBERAÇÕES TOMADAS .POR UNANIMIDADE (conforme Ordem
do Dia): I) Aprovados o Relatórió da Diretoria. as Demonstrações
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Martinelli
Auditores S/C, referentes ao exercício findo em 31/12/2012, os quais,
se acham publicados no Diário Oficial do Estado de SantaCatarina, edição
n.? 19.590 de 07/06/2013, folhas 65 e 66 e [10 Jomal Folha sé, edição
nO 658 de 07/06/2013, folha 6; II) Aprovada a destinação do prejuízó do
exercício no valor de R$ 21.697,396, para a composição dos Prejuízos
Do Exercicios anteriores; III) Aprovada a lavratura da presente ata em

forma de sumário e a sua publicação com a omissão da assinatura dos
acionistas, ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa
a reunião pelo temp6necessário a lavratura da presente ata. Reabertos os
trabalhos, a presente ata foi lida e achada conforme, sendo assinada por
todos os presentes, dando-se por encerrada a Assembléia Geral Ordinária.

\ Ass.: Bruno Breithaupt - Presidente. Maicon Doege - Secretário; Acionistas:
Administradora Hancar LIda, representada por seus procuradores Bruno

Breithaupt e Roberto Breithaupt; Participações, Empreendimentos e

Agropecuária RB LIda, representada por seu Diretor Roberto Breithaupt;
.'

Administradora Jano LIda, representada por seu Diretor Bruno Breithaupt;
BRACOL - Comercial e Importadora LIda, representada por seus Diretores,
Bruno Breithaupt e Roberto Breithaupt. Certificamos que a presente ata
é cópia .fiel daquela lavrada no livro de Atas das Assembléias Gerais
n.? 02 , às folhas 51v e 52, registrado na JUCESC sob o n." 2062 de
29 de outubro de 1977. Jaraguá do Sul (SC), 10 de junho de 2013,
Bruno Breithaupt Presidente JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA. CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/07/2013
SOB N°. 20131688642, PROTOCOLO: 13/168864-2, DE 27/06/2013.
DEOCLESIO BECKHAUSER SECRETÁRIO GERAL EM EXERCíCIO.
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Atlético-MG

Galo inicia hoje a
final da Libertadores'
Agência Avante!

OAtléticO-MG vive um

sonho na noite de

hoje. Pela primeira vez na

história, o clube mineiro
entra em campopara dispu
tar o título da Copa Liberta
dores da América. Enfren
tando a tradicionâJ. equipe
do Olímpia, do Paraguai, o
Galo joga a partida de ida,
hoje, às 2lhSO, no Estádio
Defensores Del Chaco.

Para esta partida, o

técnico Cuca não poderá
contar com o meia Ber

nard, que- cumprirá sus

pensão automática por ter
recebido o terceiro cartão
amarelo na partida contra
o Newell's Old Boys, da

Argentina, pela semifinal.
Com isso, o jovem Luan
deverá ser o seu substitu
to. O zagueiro e capitão
Réver ainda é dúvida para

o duelo, já que sofreu uma
lesão na partida contra o

Corinthians, pelo Brasilei
rão. Porém, o comandan
te tem a volta do volante
Leandro Donizete que
está recuperado de uma

entorse na coxa direita
e estará, pelo menos, no

banco de reservas.
Em busca do seu pri

meiro troféu na competição
sul-americana, o Galo deve
entrar em campo com Vic

tor; Marcos Rocha, Réver

(Gilberto Silva), Leonardo
Silva e Richarlyson; Pierre,
Leandro Donizete (Josué),
Ronaldinho Gaúcho, Diego
Tardelli é Luan; Jô. 'Com o

time completo, o Olímpia
deve ser escalado pelo téc
nico Ever Hugo Almeida
com Martin Silva; Manzur,
Miranda, Candía e Silva;
Benítez, Aranda, Pittoni e

Giménez; Bareiro e Prono.

BRUNO CANTlNIICAM

CARINHO Herói contra o Tijuana e o Newell's, Victor é assediado pelos torcedores

Libertadores daAmérica

Segundo jogo da. final será noMineiráo
Se a CBF tenta ajudar

o Atlético-MG a ter o In

dependência como palco
da final da Libertadores, a
paraguaia também atuou

nos bastidores para que

a grande decisão entre

Galo e Olímpia aconte

ça' no Mineirão. E, por

enquanto, prevalecerá o

que a Conmebol já havia
determinado: o estádio

de Minas Gerais para a

Copa do Mundo de 2014
vai receber o jogo, já que
o Independência não tem

capacidade para receber
.

40 mil pessoas.

Internacional
. Retorno'

O meia Alex, campeão
do mundo' pelo Inter

nacional, pode voltar ao

Beira-Rio em breve. A in

formação foi confirmada

� pelo vice de futebol colora

do, Marcelo Medeiros, em
entrevista à Rádio Gaúcha..

onde afirmou que o joga
dor é um dos reforços que a

equipe tentará trazer até o

próximo sábado, quando se

encerra a janela de transfe
rências para o exterior.

Superliga
Ausência

Sem patrocínio para a

t�ÍÍÍporada, o Florianópo
lis anunciou que não dis

putará a Superliga Mascu
lina de vôlei. Coordenador
do projeto do time catari

nense, o ex-jogador Renan
Dal Zotto não encontrou

um patrocinador master

até a última segunda-fei
ra,

. data limite estipulada
pela CBV.

Antes de vir para àAPAE as pessoas não me entendiam. Aqui naAPAE, as pessoas me ajudaram a ser

compreendido. A APAEme ajudou�astante na vida. Foi aqui que eu aprendi a ler e escreverme ajudou num sonho que eu

tinha que era trabalhar em uma empresa. Hoje estou trabalhando em uma boa.empresa, mas sempre procuro as pessoas
.

da APAE para pedir conselhos. Eu não me arrep_endo de ter Ilíndo para a APAE, é aminha 2a casa. Aqui não é um lugar de
"louco" épara ajudar as pessoas.

PEJ.A DiGNIDADE DAvla�

jaraguadosul.apaebrasiLorg.br

Wendel!l" Jhon Zandonatto I Ex-educando

.

I' APAE
• Jaraguá do Sul- se

. I J[
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KARSTEN Máquinas e Equipamentos
completa 13 anos
Constantes investimentos, qualidade, seriedade e respeito são a base do crescimento alcançado
por esta empresa jaraguaense.

A Karsten Máquinas e Equipamentos Ltda., fundada em 17 de Julho de 2000, entrou no mercado com
o objetivo de oferecer a Jaraguá do Sul e Região serviços especializados de caldeiraria, [atearnento e

pintura, com uma ampla diversidade de produtos para movimentação de materiais,armazenamento
e sequrança, A empresa fabrica. tudo em aço sob medida, conforme a necessidade, um diferencial
que resulta em maior organização, produtividade e economia para o cliente. Com veículos próprios,
também oferece agilidade nas entregas.

HISTÓRIA DE SUCESSO
No início de suas atividades, a Karsten Máquinas e Equipamentos contava com um galpão de 78
metros quadrados, Atualmente, possui' uma área construída de 750 metros quadrados, no Bairro
Garibaldi, em Jaraguá do Sul. Os empresários destacam que "esses 13 anos de atuação no mercado
foram possíveis graças a constantes investimentos, qualidade,seriedade e respeito':

AKARSTEN AGRADECESEUSPARCEIROS,FORNECEDORES,CLIENTES,AMIGOS ECOLABORADORES!

. KARSTEN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Rodovia Municipal JGS, 9.930 - Garíbaldí-: Jaraguá do Sul

(47) 3055-8255 (47) 3055-8349

comercial@karstenmaquinás.com.br
financeir,o@karstenmaquinas.com.br
Visite nosso site:www.karstenmaquinas.com.br

'.
\1"
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