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Divisão de Acesso Débitos
Sport Jaraguá Refis ajuda a
começa bem quitar dívidas

OCP em Brasília
Reforma política
entra em debate
Defendendo oVoto Distrital comomodelo
eleitoralmais justo, jornal acompanha
as discussões sobre o tema no
Congresso. PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Unimedll\
Leão do Vale estreou na
competição com uma

goleada de 4 a o contra o

Navegantes. PÁGINA 22

Adesão ao Programa de
.

Recuperação Fiscal de Jaraguá
do Sul iniciou ontem com

boa procura. PÁGINA 8

Prefeitura compra 10mil
• ••

vacmas contra a gnpe A
REFORÇO Devido ao aumento de mortes provocadas pela doença - seis óbitos na região -

Secretaria de Saúde investe R$ 280 mil para distribuir o medicamento às pessoas que estão
nos grupos de riscos, como idosos, gestantes e crianças. Doses chegam esta semana.

LÚCIOSASSI

As aulas na rede pública reiniciar.am ontem com ações preventivas contra a propagação do vírus. Na Escola Municipal
Jonas Alves, Jheimilly usa o álcool gel colocado na sala. Alunos gripados são orientados a ficar em casa nesse período. .

PÁGINA 17
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Quando a
burrice ajuda

Semanas atrás, um sorteio da Mega Sena, então acumu
lada em 43 milhões, teve um ganhador de uma cidade

zinha dos cantões doMato Grosso. Naquele sábado à noite,
quando a. notícia chegou à região, dois ladrões arromba
ram a única lotérica da cidade para roubar a fortuna que
o sortudo da cidade ganhou. Obviamente, na lotérica não
havia fortuna alguma e os ladrões foram presos.

Há alguns anos, meliantes roubaram o Museu de
Arte de São Paulo (Masp) e levaram telas de Tarsila do
Amaral e de Di Cavalcanti. As obras foram encontradas,
dias depois, enroladas e jogadas no lixo. Valiam milhões.
Motivo: os ladrões não sabiam o que fazer com elas.
Quase todo diamorre ladrão de cobre eletrocutado. Não
sabe mexer na. rede e torra ...

Nos sequestros, na maioria dos casos, a polícia en

contra facilmente a corja, por simples desorganização
dos bandidos. Sequer sabem o que a polícia consegue
fazer para investigar. Nem imaginam a ciência e a tec

nologia (ainda antiga) no trabalho policial; os toscos
mal planejam o mínimo. A polícia nem precisa de es

forço: basta ouvir informantes, pois os bandidos não
sabem agir discretamente.

Mas, com bom uso de dinheiro público na educação
(e em todos os setores), teríamos menos criminosos nas

ruas (os burros) e no Poder Público (os que se acham es

pertos) e um povo crítico, cobrando nas urnas.
O crime "comum" no Brasil é feito por gente muito

burra. Sorte nossa. O crime organizadõ brasileiro, em ge
ral formado por políticos e seus cabos eleitorais, é tam
bém muito simplório. Porém, todos os crimes contam
com a nossa falta de cobrança e um Estado-Sucata. Soa
até irónico: se a educação fosse melhor, os bandidos se-'

riammais criativos. Amá gestão educacional nos prote&e!

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Gredacao@ocorreiodopovo.com.br

Conhecimento
Palestra sobremoda

Para marcar os 10 anos do curso de
Moda da Católica de Santa Catarina em Ja

raguá do Sul, a graduação organiza diver
sas atividades e eventos com o objetivo de
integrar a comunidade. A programação ini
cia hoje, com uma palestra de Titia Aguiar
no auditório do Centro Empresarial (Ce
jas), a partir das 19 horas. Ela é autora de
livros sobre moda. A entrada para o evento
é gratuita e aberta ao público.

A questão são duas frases. Mas
.1'"\antes de dizer as frases, pre
ciso dizer que "desenhistas" de
muros, rabiscadores do patrimó
nio alheio, esses tais .grafiteiros
da desordem, precisam saber que
eles têm na minha delegacia uma
salinha bem boa para que "ten
tem" a arte deles ... É uma salinha
lá nos fundos, daquelas que o su

jeito quando dela sai nunca mais
vai esquecê-la. Ordinários.

As tais frases a que fiz menção
lá em cima foram vistas em dois
muros de residências em Floria
nópolis, claro, foram feitas por
vagabundos da noite. A primeira
frase diz: - "Amor livre"! O que
quer dizer amor livre? Bolas, é
amor promíscuo, com várias pes
soas, com quem "pintar", nada de
compromisso. Coisa, como se vê,
típica desses arruaceiros que an-

• Ausência
Pior que praga de madrinha é ser empresário no

Brasil. No Rio Grande do Sul, um camarada sumiu por
60 dias da empresa onde trabalhava, quando apareceu
foi demitido por abandono de trabalho. Faz sentido,
três meses sumido, a empresa tem o direito de consi
derar a ausência do funcionário, sem qualquer aviso,
como abandono de emprego. O tal funcionário recorreu
à Justiça e ganhou a causa. Sabes por quê? Ele estava

preso. AJustiça considerou que ele só faltou ao trabalho
porque estava preso; quer dizer, para a "justiça" não foi
abandono de emprego. Pode isso? É a palavra da "justi
ça". Não na minha empresa, não na minha ...

COMENTÁRIO

Frases de muro
ou compromisso, é desses tipos
que tratam a mulher como serva,
coisa menor, alias, bem como a

Igreja do Francisco, que diz que
a mulher como ministrante dos
"sacramentos" jamais. É por
ta fechada 'para elas, disse o tal
Francisco, escorando-se no que
já dissera o João Paulo II, que
agora vai virar "santo".

Desculpem-me as mulheres
mas muito, senão tudo, do que
os homens fazem com elas em

desrespeito e violência vem de
las mesmas; como mães que
educam "machinhos" que vão
virar covardes do espancamen
to de mulheres; e também culpa
delas que não se fazem respeitar
diante de um namorado que se

lhes afigura "interessante". Sa
bes de mais, leitora? Mais uma

vez perdi meu precioso tempo ...

lUIZ CARLOS PRATES

dam pelo Brasil fazendo protestos
contra o nada... Típicos ordiná
rios que querem catraca livre mas

que não trabalham de graça nem
estudam como deviam. Ferro ne

les. - Ah, e outra coisa, será que
foi uma mulher quem escreveu a

frase promíscua? Bolas, claro que
não, foi um calça frouxa.

A outra frase, não longe da

primeira, dizia: - "Amor românti
co mata"! Será também que esta
frase foi pichada por uma mu

lher? Jamais. Também esta fra
se foi escrita por um vagabundo
que não quer saber de respeito

alguém legisle, rapidamente, para colocar ordem nos ci
clistas que não pagam impostos, não têm habilitação legal,
ocupamespaços folgadosno trânsito e,piorde tudo, andam
de fones nos ouvidos no meio do trânsito, e alguns ainda
levam criminosamente criancinhas, dois, três anos, na ga
rupa, expondo-as a riscos enormes. E ninguém diz nada e

ninguém legisla para pôr ordem na folia. Ah, mas está
explicado, eu falei lá em cima em Homens...

• Falta dizer
Santo Deus, vi um milagre ontem. Passei por uma

garota num canto do shopping e ela estava com um

jornal aberto. Fiquei curioso, o que estaria ela lendo?
Dei meia volta, passei de novo por ela, queria descobrir
o que ela estava lendo. Aleluia, pelo que vi ela estava
numa página de editoriais. Santo Deus, milagres acon
tecem, uma guria, um jornal, no shopping...

• Homens
Já que são eles quem fazem as leis, aonde andam os

homens? Perdão, quero dizer Homens... É preciso que

A CRíTICA DE
DONA VALfRIA

Moradora da Rua Doutor
, Arquimedes Dantas,
no BairroVila Lenzi, a

cadeiranteValíria da Cruz,
48 anos, reclama do estado

das calçadas na região
onde mora. A péssima

situação dos passeios fez
com que a cadeira elétrica
sofresse danos. Na últimà
manutenção, a aposentada

desembolsou R$1.650.
Já os consertos menores
são feitos com frequência

pelo sobrinho. Como a

construção de calçadas é
de responsabilidade dos

proprietários dos imóveis, a
,

Prefeitura se comprometeu
a encaminhar um fiscal

ao local para identificar as
irregularidades e notificá-los.

,íil I ,11IltllillílillltltllllllllllllllllllilI11l1111l1.

LÚCIOSASSI

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04785
1 º 96.076 500.000,00
2º 32.837 34.200,00
3º 02.975 33.600,00
4º 39.108 32.800,00
5º 44.475 31.940,00

QUINA
SORTEIO Nº 3256
32 - 34 - 46 - 47 - 80

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1371
01-13-16-18-24
35 - 39 - 41 - 42 - 44
57 - 60 - 69 - 71 - 73
79 - 86 - 90 - 94 - 99

MEGA.SENA
SORTEIO N° 1517
07 - 17 - 38 - 45 - 52 - 56

DUPLA SENA
SORTEIO N° 1199
Primeiro Sorteio
06 - 16 - 18 - 37 - 38 - 42
Segundo Sorteio
06 - 07 - 16 - 36 - 40 - 42
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EDITORIAL

Atenção constante., '

contra a gnpe

CHARGE
CUIDADO: o LEÃO ESTÁ SOLTO

A gripe A que atinge a região, espe
l"\cialmente Jaraguá do Sul, coloca em
prova 'a qualidade do atendimento do
setor de saúde. E pelo que se percebe, os
esforços estão sendo grandes para evitar
uma epidemia.

'

Canalizar a atenção às medidas pre
ventivas é a primeira ação. Quanto mais
orientada estiver a população, menos

risco ela sofrerá.' Porém, esse temor

pode ser evitado antes mesmo da chega
da do inverno, período em que a gripe se

apresenta com maior rigor.
Anualmente é feita uma campanha

de vacinação e sempre há uma dificul
dade para conseguir atingir os números
mínimos de atendimento da população.
Sempre há a necessidade de ampliar o
prazo de oferta dos medicamentos para
poder atender as metas propostas e, ain
da assim, com muita dificuldade.

Quando ocorrem as campanhas de
vacina contra a gripe, a população tem

de aproveitar para fazer essa imuniza
ção. É uma medida preventiva. E cabe
à estrutura de saúde facilitar esse acesso
para evitar que haja uma demanda por
esse medicamento no momento em que
surge um surto da doença.

"
Quanto mais orientada estiver a

população, menos risco ela sofrerá

Orientação, esclarecimento e ações
práticas que visam à promoção da saúde
são compromissos de todos, Poder Pú
blico e população. O que não se pode é,
nesse momento de tensão, esmorecer o
grau de alerta. Se as medidas tomadas
ainda não surtiram os resultados espe
rados, temos que aumentar a dose de
eficiência nesse trabalho, reforçando
ainda mais o atendimento médico em

todos os postos de saúde.
.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

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

A gripe é uma doença respiratória aguda e sua transmissão ocorre de pessoa a pessoa,
principalmente por meio de tosse, espirro ou contato com secreções respiratórias de pessoas

infectadas. Saiba como se previnir da gripe HINl adotando medidas simples:

Lave as mãos
frequentemente,
com água e sabão.
Use álcool gel.

Em caso de gripe, procurei
seu médico ou a unidade,de saúde mais próxima

I
para diagnóstico e

tratamento adequados.

•

Evite ambientes fechados
e com aglomeração de
pessoas. Deixe janelas
abertas em casa, no

trabalho e no ônibus para
o ar circular livremente.

Não'usarmedicamentos
sem orientaçãomédica.
A automedicação pode
ser prejudicial à saúde.

Ao tossir ou espirrar,
cobrir o nariz e a boca com
um lenço descartável.

Não compartilhar
alimentos, copos, toalhas
e objetos de uso pessoal.

Ministério da
Saúde

SeoreitarilO lMunõ_?p<l11DASAUDE
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UMA MULTIDAO
DE AMIGOS

SOCIEDADE
Tradicional festa de integração de Jaraguá do Sul e região reuniu cerca de 14 mil

pessoas, sábado, no Parque de Eventos. Arrecadação de R$ 11, 7 mil será doada à Apae

Lorena Bianca, Laura Silva, Luciana
Francine, Cristina Coelho, Synara Diniz

Jordana Lavich, Gustavo Kaizer,
Tiago Baggio, Simone Rieger

� A._'�__� ��

Amanda Mycaella, Maiara junkes, Talita Ruysam

TheWay

Leandro Neto, Reges Hornburg, Jackson Coelho

Crislaine Olinger, Andressa Daiane, Ana LigiaNunes

OCP4e5
www.ocponline.com.br

Gustavo, Juliana, Bernardo Callai Tais Welk, Tainara Engel, Viviani Lescowiscz
•• -1"

.�

Moa e Beto
Immerlustig

Marce.la Tissi, Morghana Passos,
Giovarina Suzigan, Betina Tissi

Super Nova

Hoje eu to delícia
Barraca da Dilma

Minha Malvada Favorita
Erick Sebold, Fernanda Drews, Guilherme Mueller,

Mariana Franzoi, Guilherme Marinho

Natalia Henn, Fernando Bortoli, Luiza Henn

Pão com Bolinho

Empreendimentos Irnobiliári0s
�� sz. . T.., � ._:.�.'"

• ••• 0.0 •••••••••••••• , •• o •• :

DieKumpel

�CASSIUS� CORRETORA DE SEGUROS

Você, tranquilo.
! .

(47) 3370�0212

·3 3'72 . , 6 1 Ô
"'� .

MEGAEMPREENDIMENTOS.COM
Rua Guilherme Dancker, 16� • Sala 3

Centro • Jaraguá do Sul
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MISSAO: COBERTURA
/

DA REFORMA POUTICA
Hoje dou início a mais um desafio daqueles na minha

carreira de jornalista. Graças à estrutura oferecida
pelo jornal O Correio do Povo, parto para Brasília onde fico
até sexta-feira. Com a missão de promover o desenvolvi
mento social, econômico, cultural e político do Vale do Ita
pocu, este veículo de comunicação quase centenário, que
faz parte e ajudou a construir a história e o crescimento de
urna das mais importantes regiões do Estado, decidiu que
participar do momento político enfrentado pelo Brasil da
atualidade e revelar ao leitor os debates em tomo da re

forma política é essencial. Por isso, aqui estou na capital
federal tentando descobrir o que os 14 deputados que com
põem o grupo de trabalho especial estão preparando. A
primeira impressão é que dessa vez vai ser para valer. Mas
é claro, tudo vai depender da pressão popular, sem ela, di
ficilmente os políticos de carreira vão alterar o sistema que
até hoje os beneficiou.

As mudanças no sistema eleitoral não respondem por si

só a todos os anseios levados para as ruas por milhões de
manifestantes, mas, com certeza, se realizadas a fundo, com
interesse verdadeiramente público, e não coorporativo, são
capazes de alterar a lógica cruel de hoje que acaba refletida
em urna representação pobre, urn modelo corrupto e caro,
além de desigual. O sentimento externado pela população
através da frase 'os políticos não me representam' (e suas

variações) é mais urna das provas de que é necessário mexer
nesse balaio. Outro indício bastante contundente é a cha
mada 'amnésia eleitoral', Estudos comprovam que cerca de
70% dos eleitores não lembram em quem votaram quatro
anos antes para deputado federal. Uma das razões para este

esquecimento se deve ao modelo em voga, em que dezenas
de candidatos a deputado (seja estadual ou federal) se apre
sentam ao eleitor. Fazem campanhas extremamente caras,
porque precisam viajar o Estado inteiro em busca de apoios,
e depois não conseguem representar a contentourn tão vasto
contingente eleitoral. Chegou a hora de mudar esta história.

As opções para o sistema eleitoral

Distrital
Os Estados e os municípios são divididos em

distritos, nas microrregiões, que escolhem seu

representante pormaioria de votos. É o sistema que
garante representação a todos, diminui os custos

das campanhas, pois os candidatos só podem pedir
votos na sua região, e proporcionamaior poder de
fiscalização ao eleitor, que estará mais próximo de

seu representante. Neste modelo, oVale do Itapocu
teria urna cadeira garantida no Congresso e duas ou

três naAssembleia Legislativa.

Distritão
São eleitos os

candidatos mais
votados da cidade

ou do Estado,
acabando com

coeficiente eleitoral. Proporcional
com lista
flexível

o partido elabora uma
lista com candidatos, mas

o eleitor também pode
escolher um nome; os
votos da legenda vão
para o político qu� .

'

. encabeçar a lista. '1>

Distrital misto
Combinação do distrital com o proporcional
(podendo ser esta segunda parte eleita ou

em lista aberta ou em lista fechada)
Dois

turnos
Proporcional

com lista fechada .

Primeiro o eleitor .

define quantas
cadeiras cada

partido terá direito
e depois escolhe o

nome do candidato.

O eleitor vota no partido, que
organiza uma listagem; e o vencedor

é definido pela ordem na relação.

Os temas em anál ise
São muitas as questões que o Brasil precisa dis

cutir. Porém, o próprio presidente do grupo de tra
balho da reforma política, Cândido Vaccarezza, tem
dito que acredita que o financiamento das campa
nhas, o sistema eleitoral e as coligações são os temas

possíveis de serem colocados em votação ainda este

ano pelo Congresso. Quanto ao financiamento, são
três opções: somente público, público e privado, e

público com doações apenas de pessoas físicas. So
bre as coligações, a maioria dos integrantes defende
o fim da ferramenta na disputa parlamentar.

Você também pode participar
Desde a semana passada, através do endereço

www.camara.leg.br, no link e-democracia, todo cida
dão brasileiro tem o direito de participar dos debates
sobre a reforma política. Dá para enviar sugestões, per
guntas e críticas. Só não vale ficar ausente de urn assunto
tão importante para toda sociedade. "Eu farei chegar aos
deputados o que for discutido na comunidade", garan
te Cândido Vaccarezza (PT), presidente do grupo de
trabalho. Então vá lá, acesse e mande sua dica.

Audiência pública
A programação desta semana prevê a realização de

urna audiência pública, na sede do Congresso, quinta
feira, às 9h. Outros dois grandes encontros devem ser

realizados antes da apresentação da proposta final, que
deve ser votada pelo Congresso até o fim do ano. As no
vas regras, segundo o que têm dito os parlamentares até
agora, passarão a valer apartir do pleito de 2016, porque
ainda devem ser submetidas a urn referendo popular.

Cronograma de trabalho
o grupo foi oficializado no dia 16 de julho e terá

90 dias para apresentar uma proposta de reforma
política ao Congresso. São 14 deputados que inte

gram a comissão, respeitando a proporcionalidade
de partidos. De Sarita Catarina, o único integrante é
Esperidião Amin (PP).
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.. Hora da colheita
o deputado federal Mauro Mariani, (direita) esteve em

Jaraguá do Sul na manhã de sábado, onde participou da
inauguração da primeira horta comunitária, no bairro Ilha da
Figueira. Acompanhado pelo deputado Carlos Chiodini,Ma
riani oficializou ao prefeito Dieter Janssen e ao presidente do
PP,Ademir Izidoro, a liberação de uma emenda de sua auto
ria para a Secretaria deAgricultura comprar dois caminhões..

Paralisação dos médicos
Idezides Resende Filho, vice-presidente regional da

Famesc, emitiu nota de esclarecimento em relação à pa
ralisação dos médicos. Segundo ele, na última quarta
feira, diferente do que foi previsto pela Secretaria de
Saúde, cerca de 400 consultas deixaram de ser realiza
das apenas nos seis postos visitados. No documento, a
postura da Associação Médica, que não avisou sobre a

adesão ao movimento, também foi criticada.

Com inscrição prévia
Presidente da Câmara, José de Ávila, anunciou a obri

gatoriedade da inscrição prévia dos vereadorespara uso da
Palavra Livre. A norma, apesar de estar prevista no Regi
mento Interno, vinha sendo ignorada. Pela regra, a inscri
ção deve ser feita no início da sessão até a abertura da or
dem do dia. O tempo máximo do discurso é de 10 minutos.

Aprovação investigada
Promotor Ricardo Viviani de Souza ins

taurou procedimento investigatório contra os

vereadores da legislatura 2005 a 2008 para
apurar a aprovação da renovação de contrato
com a empresa Canarinho e também os adi
tivos ao documento. Tanto Dieter Janssen
quanto Jaime Negherbon faziam parte da
Casa. Segundo Dieter, na época, a orientação,
do Ministério Público foi pela aprovação. "O
que .estipulamos foi uma multa alta para o

descumprimento do contrato, o que já temí
amos que acontecesse, só que a administra
ção anterior anulou apenalidade", recorda.
Também são citados Afonso Piazzera Neto,
Eugênio Garcia, Jurandir Michels, Maristela
Menel, Pedro Garcia, Ronaldo Raulino, Ru
dolfo Gesser eAdemar Possamai.

EM FOCO,
Saiu a autorização oficial do Ministério

da Saúde para construção de três Unidades
de Pronto Atendimento (UPAs) em Santa
Catarina. Nos municípios de Garopaba,
Rio do Sul e Jaraguá, além da ampliação
da estrutura já existente em Joinville.

• • •

o presidente da Fatma, Gean Loureiro, voltou ao

trabalho, depois de 45 dias afastado, em função
de acidente que sofreu no dia 19 de junho. Com
o retorno, a região espera avanço no processo de
instalação de um escritório em Jaraguá do Sul.

• • •

Deputado Carlos Chiodini avalizou no último
fim de semana 40 novas filiações ao PMDB.

• • •

De aniversário ontem, o vereador Jair
Pedri (PSDB) passou o dia recebendo

cumprimentos na casa amarela. Entre as

visitas, a de Dieter Janssen, Jaime Negherbon
e o deputado federal Marco Tebaldi.

THl.EME&
MAI{I\IEW1CZ GÜl

Sinsep avalia laudo
Resultado do laudo realizado pela empresa Securi, refe

rente aos casos de insalubridade e periculosidade na Prefei
tura de Jaraguá do Sul, foi entregue ao presidente do Sin
sep, Luiz Cesar Schoener, na tarde de sexta-feira. Ontem,
à coluna, o líder sindical afirmou que só se posicionaria
publicamente depois de avaliar com cautela o documento
e também após receber parecer do jurídico. Mas segundo
dados da Secretaria deAdministração, o novo estudo apon
tou a necessidade de pagamento de insalubridade a 519
pessoas, sendo que 22 servidores teriam direito a receber o
adicional por periculosidade. A maioria dos casos envolve
funcionários da Secretaria de Obras e Saúde. O impacto da
mudança ainda está sendo avaliado.

Há 33 anos a Santinvest oferece aos
servidores púbticos catartnenses seus doiS

maiores produtos: crédito fácile confiança.

• ir 0800 '80506
SANTINVEST - opçAo 1 - CRÉDITO PESSOAL -

SISTEMA fINA"'Cfl�()' lI!rArÍll.�.���_all!ãl;m
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No 1o dia, mais de
50 pessoas aderem
REFIS Expectativa
da Prefeitura de

Jaraguá é arrecadar

R$ 4 milhões até o

fim de agosto

Carolina Veiga

Começou a ser aplica
do ontem o Programa

de Recuperação Fiscal de

Jaraguá do Sul 2013 (Re
fis Jaraguá). Apenas no

primeiro dia de inscrições,
o setor de tributação da

-

Prefeitura atendeu, até as

14h30, mais de 50 pessoas.
Entre elas, Aparecida Re

gina da Silva, de 45 anos, e

Dinarte Schroeder, de 46.
"A oportunidade é exce

lente", salientouAparecida.
Ela aproveitou o Refis para
pagar tributos devidos des
de 2001, quando o irmão
abriu em seu nome um ne-

EDUARDO MONTECINO

OPORTUNIDADE Programa oferece descontos para quem quer zerar as dívidas

gócio para a venda de lan
ches. "Em 2003 o comércio
não existia mais, mas ele
não pagou o alvará", ex

plicou. A dívida total, de
cerca de R$ 1200, já estava
sendo cobrada no Fórum e,

com a oportunidade, Apa
recida vai quitar o débito
em duas parcelas de apro
ximadamente R$ 420.

Já Dinarte Schroeder
foi renegociar dívidas com

o Imposto Predial e Terri-

torial Urbano (IPTU) ven
cido há três anos. "Procurei
a.Prefeitura semana passa
da e me informaram sobre
o Refis. Achei uma ótima

oportunidade de quitarmi
nha dívida", concluiu.

Meta é arrecadar R$ 10milhões até o final deste ano
Com uma dívida ati

va equivalente a R$ 69
milhões, a Prefeitura de

tIaraguá do Sul, segundo
o diretor de Tributação,
José Benedito de Campos,
pretende recuperar R$ 10

milhões até o fim de 2013.

<'

"Esperamos ter no caixa
até o fim de agosto, R$ 4
milhões", completa.

O Refis é válido para
o pagamento de impos
tos atrasados como IPTU,
ISSQN, taxas diversas, dé
bitos com preços públicos

e multas. Os contribuin
tes que possuem dívidas
vencidas até dezembro de
2012 terão a oportunida
de de negociar os débitos
com até 80% de descon
tos sobre os juros e multas

aplicados no valor original

do tributo. O valor total a
ser pago poderá, ainda, ser
parcelado em até 24 vezes.

Os contribuintes têm
até 29 de novembro para
aderir ao programa e, para
tal, devem procurar o setor

de tributação da Prefeitu-

Ex-prefeito
Guaramirim se despede de Victor Kleine

Morreu na madruga
da de ontem, por volta das

zhao, em decorrência de
insuficiência renal, o ex-pre
feito de Guaramirim, Victor
Kleine. Ele estava internado
desde a última quarta-feira
no Hospital Padre Mathias
Stein e tinha 79 anos. O ve

lório acontece na Câmara de
Vereadores e o enterro será
realizado na manhã de hoje,
às 9h, no Cemitério Muni

cipal. Ele deixou esposa, fi

lhos, netos ebisnetos.
_��"=,-,==-",,,liit@.as coisas

que ele disse foi que morria completaria exatamente um

feliz. Morria feliz por ter ano desde que Victor sofreu
tido poucos filhos, mas fi- um infarto. "Desde então,
lhos que ele nunca viu bri- a saúde dele não foi mais a

gar", disse emocionada a fi- mesma. Ele enfraqueceu.
lha Marisete Maria Kleine, Mas, lutou bravamente",
de 51 anos. Tido como um conclui.Naquele dia, segun
"pai maravilha", segundo do o vereador Junkes, Klei
Marisa Kleine Mello, 56, e ne pediu que o médico e en

corno um "apaziguador", tão candidato a vice-prefeito
segundo o vereador Evaldo ficasse próximo a ele. "Ele
Junkes (PT), o ex-prefeito disse: chama o Veloso aqui
participou das últimas elei- perto. Pouco depois, ele en

ções apoiando a candidatura fartou", lembrou.
de Lauro Frõelich. Kleine comandou o mu-

I

Ho�, I dia 6. d�l ,!��(j), L! IPcípi<i>,�:n,1il1e os anos de 1993

e 1996 e foi responsável pela
construção das atuais sedes
da Prefeitura e da Câmara
de Vereadores. Também foi
vereador durante os anos de

1977 e 1983. Na presidência
do Legislativo, ficou de 1979

\

a 1981.
Estava agendado, para

o próximo dia 27, o retomo
de Kleine à Câmara deVere
adores, Na ocasião, ele seria
homenageado e receberia a

Comenda Peabiru, palavra
indígena que significa "abri
dor de caminhos".

HCHO NBURG
CARROCERIAS FRIGORiFICAS

TABELAS DE DESCONTOS:
• Tabela I: Anistia por número de parcelas*

N° de Multa de . Juros de
Parcelas Mora (%) Mora (%)
Única 50 50

Em até 6 40 40

De 7 a 24 30 30

* Para pessoas físicas, as parcelas terão valor mínimo de 50% da
Unidade Padrão do Município (UPM), enquanto para as jurídicas, o

valor será de uma UPM, equivalente a R$ 129,88.

• Tabela" - Ani�tia Adicional - Por incentivo à adesão

N° de Parcelas Multa de Juros de
Mora (%) Mora (%)

30 30

15 15

10 10

5 5

Até 30 de agosto
. .

De 2/9 a 30/9

De 1/10 a 31110

De 1/11 a 29/11

ra, em horário. comercial,
com os· documentos de
Identidade e CPF (pessoas
físicas) e CNPJ e -contrato

social da empresa (pessoas
jurídicas). Lembrando que

quando mais o prazo se es-
-

ticamenor será o desconto.

CONTRATA-SE'
,

BABA
Com experiência
e referências,

que goste de crianças.
Entre 25 e 35 anos.

Salário a combinar.
Tr: 9991-9818

EDUARDO MONTECINO

ADEUS Corpo de Kleine é velado na Câmara de
Vereadores. Sepultamento será hoje, às 9 horasAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Literatura para divertir e pensar
NOVAS OBRAS Escritores de

Jaraguá do Sul lançam livros

nesta terça e quarta-feira, na
biblioteca municipal'

Bárbara Elice

-p""

TERÇA-FEIRA, 6DE AGOSTO DE 2013

Aliteratura jaraguaense ganhará duas obras nesta semana. Hoje à noite, Daniel Ricardo Behnke lança o seu segundo
trabalho, o livro de aforismos "Aviões de Papel". Amanhã (7) a vez será deMarcelo Lamas, com a coletânea de crôni

cas "Arrumadinhas". Os dois eventos acontecem mi Biblioteca PúblicaMunicipal Rui Barbosa, às 19h.

"Tudo é muito frágil em relação te, intolerante.' Tento, com esses

às palavras. Explicar sentimentos livros, passar a mensagem de que
através de palavras é como tentar as pessoas tem que ser mais maleá
voar em um avião de papel", diz o veis, mais tranquilas", afirma.
escritor Daniel Ricardo Behnke. "Avião de Papel" é a segunda
Aos 27 anos, ele lança seu segundo publicação de Behnke e deriva da

. trabalho e o primeiro livro de aforis- primeira, "Dois Mundos & Outras

mos da região: "Avião de Papel". Crônicas". No livro de crônicas,
Em' 64 páginas, o autor com- / lançado em 2012, ele apresenta

partilha pensamentos expressos o perfil de provocador com críti

em pequenas frases. São reflexões cas aos problemas da sociedade.
sobre situações cotidianas e, con- Desses textos surgiram reflexões
forme Behnke, carregam o objetivo pontuais do autor, que, juntas,
de estimular os leitores a refletir compõem o livro de aforismos. "A
também sobre as pequenas coisas. ideia não é chegar a conclusão ne
"Gosto de tentar tocar as pessoas, nhuma, só fazer pensar. Tem coi

de fazer com que mudem um pou- sas que escrevi e já não concordo

quinho o seu estilo de ver para um mais. Mas isso é bom, porque tudo
jeito mais leve e não, principalmen- está em movimento", comenta.

Arrumadinhas, de Marcelo Lamas

Editora Camus

80 páginas
R$ 20 .

EDUARDOMONTEClNO

Avião de Papel,
de Daniel Ricardo Behnke

Design Editora

64 páginas
.R$ 20

Fragmentos dos últimos qua- go que terminou o relacionamento
tro anos da vida de Marcelo Lamas e me pediu para fazer a carta para
estão registrados em "Arruma- a namorada. A menina acabou
dinhas". Histórias que brotaram achando que a carta era minha.
no' cotidiano - como relatos de Ou, às vezes, escuto uma palavra,
amigos sobre situações divertidas,. como 'discernimento', e dela sai
relacionamentos ou futebol - ga- a ideia de um texto", explica. Na
nham nova representação sob o noite de lançamento alguns dos
olhar do autor. "Eu não sou o me- personagens citados no livro vão
lhor contador de histórias da mi- recontar a história para o público.
nha família, mas eu sou o que as O título da publicação é.homô-
escreve", brinca. nimo a uma das crônicas de autor.

Lançado pela editora Camus, "Quis escolher um nome relativo
o livro reúne 26 crônicas ao longo à mulher, para fazer uma home
de 80 páginas. Durante um ano, nagem. No meu primeiro livro de

. aproximadamente, Lamas reuniu crônicas, 'Mulheres Casadas Têm
os textos que escrevia pará compor Cheiro de Pólvora', também fiz
esse trabalho. Algumas crônicas isso", afirma. Engenheiro eletricis
são inéditas, mas as publicadas ta por formação, Lamas tem como

no jornal O Correio do Povo ou escritores favoritos Millôr Fernan
no blog Por Acaso foram editadas. des e Mario Quintana. A obra des-.
"Todas as histórias são baseadas se último é tambérri objeto de pes-

_ em fatos reais. Tem a de um ami- quisa do cronista.
,',,'011111 IHti�1I1111 '1101 ", I dll 10- . I " ." III" '. 111

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Daniel Medeiros

�,

Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica ê daniell.cinema@gmàil.com

Qprimeirofilme solo.
do Wolverine
(intitulado
X-Men: Origens
- Wolverine)

deturpou grande parte da história
do icônico herói em função de um
entretenimento que simplesmente

- não aconteceu. Passados alguns anos,
muita expectativa foi gerada em
relação a esseWolverine - Imortal,
que supostamente seria algo
realmente digno do personagem.
Não foi isso que aconteceu. Apesar
de não cometer os mesmos erros do
seu antecessor (como duvidar da
inteligência do espectador), esse novo
longa também não acerta muito mais.
Escrito porMark Bomback (O Vingador :

do Futuro) e Scott Frank (Marley &
Eu), o roteiro inicialmente coloca o

protagonista no meio da 2a Guerra
Mundial, sendo mantido refém do .:

exército japonês na cidade de Nagasaki
pouco antes do ataque nuclear. Quando
a bomba atômica atinge a cidade, Logan
salva a vida do jovem soldado Yashida.
Muitos anos depois, o herói vive em
exílio após os eventosmostrados em
X-Men 3. É quando ele é localizado pela
jovem Yukio, que o leva até 'Ióquio para
conversar com o agora velho e doente

Yashida, que pode lhe conceder uma

€lique animal

Wolverine - Imortal
vida normal e mortal."
É claro que isso é apenas uma parte
da trama, que ainda envolve a Yakusa

(máfia japonesa) e um exército de

ninjas. O problema, nesse caso, é que
essas duas vertentes não se completam
nem se complementam, sendo que
uma delas serve apenas para encher
o longa de sequências de ação - e é

completamente descartada depois
de cumprir esse propósito. O outro

problema do roteiro reside na sua

previsibilidade. Apesar de tentar guardar
algumas "surpresas" para o terceiro ato,
fica visívelmuito antes disso as intenções
dos roteiristas, o que toma totalmente
dispensável todo o suspense gerado para
culminar naquele momento.
O eclético cineasta James Mangold
(Encontro Explosivo) até se esforça
para dar certa
dinâmica ao filme,
comandando-o de
maneira elegante (o
uso do contraluz é
belíssimo), porém
falta-lhe a crueza

e visceralidade

que são inerentes
ao personagem. E
ainda que tenha

alguns momentos
interessantes (como
o desejo de morte

do protagonista, representado pela
imagem da finada Jean Grey), o restante
do longa parece querer agradar a todos,
algo que tira completamente o herói
mutante da sua zona de conforto (e vê-lo
falando frases de efeito como "não bata
nos meus amigos" também não ajuda).
Wolverine - Imortal apenas comprova
(mais-uma vez) que o personagem

-funcíona muito melhor quando
trabalhar em equipe:Não pgr acaso;
o melhormomento do filme é a cena

depois dos créditos, que fazreferência
ao vindouro X-Men - Dias de Um
Futuro Esquecido.

Direção: JamesMangold. Elenco: Hugh
Jackman, TaoOkamoto, Hiroyukí Sanada,
Rila Fukushima, Brian Tee,WillYun Lee.

,4;I!)OiJiE!1 Doze cães adultos foram covardemente
abandonados em Corupá. Eles estavam num

carro tipo pick-up e foram deixados numa

estrada do interior. A fêmea foi atropelada
e morreu. Dois deles são ariscos e ficaram
escondidos no mato. Um morador de bom

coração os recolheu, porém tudo o que tem

para oferecer corno abrigo é um galinheiro
pequeno, onde ficam fechados e dormem na

serragem. Esses cães (fotos acima) precisam
urgente de alguém que lhe dê amor e carinho.
Quatro já foram adotados. Se você puder adotar
algum, ligue para Márcio, no 3375-0129. Quem
testemunhou a pessoa que os abandonou pode
denunciar o caso à polícia.

Amizade'
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Abel Jesus Garcia
Adirlene Kahn

Carnila Bertof
Ederson Roberto Lorenz de

Oliv.eira

Elisangela M. Raimundi

Franciele Hedler

Francisco Bossani

Geni Farias
Isabeli Raulino
Isaumir Rutz

Isolete B. Dama

Jean C. Floriano
João Batista da Costa

Laura Safanelli Moserd
Maicon Carvalho

Maicon Carvelho
Marilene Voigt

. Max Hindemayer
Michele de P. Correa

Mônica H. Cizeski
Osmiria Riegel
Ricardo L. Stinghen
Ricardo_Luis Stinghen
Rodrigõ dos Santos

Rodrigo Klemtz

Rodrigo Klemtz

Samuel Rodrigues
Samuel Rodrigues
Sandro Jonas de Paulo
Sandro Jonas de Paulo

Susan Oeschler
Tâime K.Zezuino

Valtrudes Stenghen
Verônica Zimmermann

Victor Bauer
Wilson da Silva-

• Milton Neves - Apresentador
•Vanessa Gerbelli - Atriz
• Geri Hl!lIiwell - Cantora

Curiosidade
6 de agosto...

... é o 2180 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 147 paraacabar
o ano. 1890 - William·
Kemmler é executado por
eletrocussão numa cadeira

elétrica, naprimeira
utilização histórica deste
método de execução 1996
- A banda Ramones se

apresenta pela última vez.

2012 - Pousa emMarte
.

com sucesso a roverMars
Science Laboratory.

Fonte:Wikipedia
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Di m
Hello girls, que tal saber o que estará em alta
nopróximo inverno (isso mesmo) e aproveitar
para usar antes?A Vogue deu a deixa, e a gente
aproveita o embalo! Quem sabe não ditamos
modapor aqui, hein?Anotem aí, vejam o que
combina com vocês e arrasem nas ruas!

IR !)E PES - A sobreposição
de peças rendadas com cas�cos pesados é
uma tendência que vai pegar (bastante!).
Vestidinhos que lembram lingeries ou tops com
rendas podem sim serem usados com' texturas

quentinhas, ok?

MINI E J\.L..\xI - Aposte na brincadeira do
mostra e esconde. Casacos com comprimento
três quartos ficam uma fofura com minissaias.

CASA: O FECHADO COMCINTO - Cintura
marcada é o que há no inverno 2014. Se você,
for usar casaco fechado fazendo a vez de

vestido, arremate com um cinto acinturado.

BOTACALÇA - Quer sair de saia nos dias de
temperatura baixa, mas não quer passar frio?
Se joga nas cuissardes (botas longas e justas),
que aliás estarão mais altas e mais justas

e micamacho@monalisadebatom.com [:J mún�sadebatom.ocponline.com.br
POTOS REPRODUÇÃO

, use antes!
fazendo a vez de leggings com salto.

PINGENTE DE BOLSA: As bolsas também
merecem um destaque, não é? Então, que tal
fazer a linha moderníssima com um pingente
de bolsa?

... o.LETo.M PELUDO.: Hit do inverno pela
segunda temporada,o moletom aparece ainda
mais luxuoso e quentinho, tudo .isso graças ao
acabamento de pele.
"IINISSAIADELUXE- Ejá que a medida do
inverno será mini, vamos sair do lugar comum
e das minissaias basiquinhas e apostar nas
drapeadas, metáliccas ou texturizadas?

PÉMETALIZADO: Quem foi que disse que o

dourado é para ser usado apenas no verão em
rasteiras e sandálias? Na próxima estação ele -

domina as botas, girls. Então, se vocês acharem
e gostarem, invistam sem medo, viu?

ELEGÂNCIAAOQUADRADO. - O inverno

2014 marca a volta do xadrez. E ele vem em

várias versões!

É isso meninas! Gostaram de alguma
tendência?Então se joguem!

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com

perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

super terça-feira, dia seis de agos
to de 2013. Começamos mais um
dia com muita energia e pensa
mento positivo, afinal, é para isso

que estamos aqui: viver como se

fosse o último dia de nossas vidas,
viu! E vamos à coluna de hoje, que
será lida por mais de 30 mil pes
soas, fora os virtuais. Antes, uma
frase bem legal para você refletir:
"Nunca troque o que 'você quer na
vida pelo que você mais quer no
momento. Momentos passam, a

vida continua"(Renato Russo).

Valeu, galera!
A 11 a Stammtisch Jaraguá,

realizada no último sábado, su
perou todas as expectativas. In
discutivelmente foi a melhor de
todas as edições. Público recor

de, gente bonita e animação per
feita. Uma super festa para ficar
na história da cidade.

Saia justa
O babado do finde foi fortís

simo ... E deu em confusão. Um

rapaz, que havia terminado o

namoro de cinco anos no meio
da semana, inventou de levar
uma "amiga" a um determina
do local público e, ao chegar de
mãos dadas, deparou com a ex

no mesmo lugar. Uma infeliz
coincidência. Foi uma saia justa!
Pelo que se comenta nas rodas,
nem benzimento com ovo fará
os pombinhos voltarem.

\
1\

�l

-------------------------------..�=-=-==-=�'==-=-==--�=��---�--------------------�

CarneSuina
Com pele e osso

Cerveja
]taipava ex cj 12 350m'

e,

MAURfcIO HERMANN

• Mérito Lojista
A-noite da última sexta-feira come

morou os 45 anos da CDL de Jaraguá do
Sul e serviu para homenagear empresá
rios que fazem o terceiro setor da nossa

cidade ser a potência que é. O encontro,
realizado no Baependi, reuniu inúme
ros nomes importantes da sociedade e

prestou homenagem especial a Ronaldo

Kõhntopp (foto). A entidade agraciou
ainda demais empresários com o Troféu
Mérito Lojista 2013.

o amor é a causa do movimento do Universo.

Os convites para o lançamen
to do livro "Arrumadinhas", do
escritor Marcelo Lamas, já estão
aterrisando nos melhores endere
ços de nossa terrinha. Ele vai rolar
amanhã, às 19 horas, ria Bibliote
ca Pública Municipal. Nomes vi
pados do-nosso high vão marcar

presença. De nada!

Chique
Quer uma dica de glamour e requinte

para o seu pai? Dê o perfume assinado

por Banderas, The Secrétl Esse é a nova

sensação dos chiques. Se você é um ho
mem chie e atualizado, tem no s� living
o The Secret, De nada!

PA'\A4� Jair Pedri, que posa com a esposa
schelta, foi o grande aniversariante de ontem

337 �3242

Moa Gonçalves

NAS RODAS
o empresário, Moacir Sens,

também arregaçou as

mangas, literalmente. Sábado,
.

divertidíssimo, fez parte da

equipe da Apae, que comandou
a portaria da 11 ª Stammtisch, no
Pavilhão de Eventos Municipal.

., ..

Márcia Vieira, ao lado do filho,
Leonardo, foi conferir as delícias
de Guatemala City, capital e a

maior cidade da República de
Guatemala. Retorna dia 15 de

agosto. Na bagagem, além do
meu ti punch.rnuitas novidades

da América Central.
.. . ..

Ontem quem colheu mais uma

rosa de seu lindo jardim foi minha

amiga, Janice Fabris, leia-se
Optica Safira. A ela, os maiores

cumprimentos da coluna.

·Tim tim
Não ousem esquecê-la:

Josiane Chrystine Gonçal
ves é a grande aniversarian
te de. hoje na cidade. Quem
tem o celular dela, por fa
vor, ligue! Ela vai adorar
saber que foi lembrada.

Parabéns, minha sobrinha!
O meu desejo é que você e

toda a sua querida família

sejam plenamente felizes.

Passaporte
Já a super Rosiane Borba anda programando férias in

ternacionais. A fofa está pesquisando os melhores lugares
turísticos da Grécia e a viagem está sendo formatada para

quando outubro vier. Rosi Borba é uma das pessoas mais
bacanas da urbe e merece uma folguinha.

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2013

ê moagoncalves@netuno.com.br
\

SHOW Jota Sacht, o cantor
Luan Santana, Jean Stahelin
e Charles Lux no camarim do

cantor, sábado, na Arena
TE CONTEI

• O Dia dos Pais está chegando e a cidade

já está com o clima diferente em todos os

sentidos.

• Hoje à noite, o cozinheiro de mão cheia, Nei
Lombardi, movimenta a cozinha do famoso

grupo Loks. No cardápio, costelinha de porco
agridoce e Yakisoba.

• Você sabe o que significa o dito popular
"soltando gente pelo ladrão"? Pois bem, isso
mesmo que você entendeu: casa lotada. Foi
isso que rolou na noite de sábado no Gardem
da Epic. Todos os nominhos famosos foram lá
curtir o after da Stammtisch.

Por aqui
Quem passou o final de semana entre nós foi

.

a tudo de bom, Caline Batista, mami do Pauli
nho e da Roberta Batista. Aproveitou o-aniver
sário da irmã, Carla, e esticou o finde em nossa

terrinha, onde curtiu a Stammtisch. Sempre
sorridente, é amiga deste colunista de longa
data. Fofa, venha mais vezes!

Dia 17 de agosto vai rolar a tradicional

feijoada da Sociedade João Pessoa. Os
convites estão à venda no valor de R$ 20.

• Você já fez caridade hoje?

FIGURAS A 11@ Stammtisch,
a maior festa dos amigos,
foi um desfile de estilos

• Com essa, fui!

"Ex�neração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação n�mérica entre os�elos do se€":ento de veiculas médios no 20F�lil Vehicle Owneship Satisfation Study_da
j.D.Power. O estudo foi baseado emmais de 6500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veiculas de passeo no BraSil Os resultados do estudo sao baseados em experiências e percepooes
de clientes pesquisados nosmeses de abrila setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. VIsite o site www.jdpo.verdobrasil.com.Fonte:j.D.PowerandAssociates.Mals Alta Satisfação
Geral doOiente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível emmnformídade com a Portaria Inmetro n' 010/2012.

,II I

Power Import!
Blumenau • 8al. Camboriú • Jaraguá do Sul

[oinvllle • Florianópolis' São José

Respeite os limites-de velocidade.
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Piadas
Fio dental
o Manoel está de férias num restaurante do Rio com um amigo carioca.
Acabada a réfeição, o amigo sentiu que.um fiapo de carne ficara preso
entre os seus dentes e, como não havia palitos sobre a mesa, perguntou:
- Manoel, você usa fio dental?
- Não, de jeito nenhum! Tenho a bunda muito peluda!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Wolverine: Imortal Ação - Leg. - 128 min - Censura: 12 anos - Diariamente - 14h,
16h30,19h,21h30

ARCOPlEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre - Diariamente -1 3h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30

ARCOPLEX3
• Turbo - Animação - Dub. - 95 min - Censura: Livre - Diariamente - 13h30 '

• O Homem de Aço - Aventura - Leg. - 143 min - Censura: 12 anos - Diariamente - 21 h1 °
• Meu M91vado Favorito 2 :Animação - Dub. - 98 min - Censura: livre

- Diariamente - 15h25, 17h20, 19h15

JOINVILLE
IGNCGARTEN
• Os Smurfs 2 - 13:30 15:40 17:50 20:00 - 3D - DUB - Comédia
• Os Smurfs 2 - 22:00 - 3D - LEG - Comédia
• Meu Malvado Favorit,o 2 -13:00 15:00 17:00 - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 19:00 21 :00 - NAC - Comédia
• Turbo - 13:05 - DUB - Animação
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 15:10 17:30 19:50
22:10 - LEG - Ação

• O Concurso - 19:40 21 :30 - NAC - Comédia
• Os Smurfs 2 - 13:10 15:20 17:40 - DUB - Comédia
'Wolverine: Imortal-16:10 18:50 21 :20 - LEG - Ação
'0 Homem de Aço -13:20 - DUB: Ação
• Wolverine: Imortal- 19:10 21 :45 - 3D LEG - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 - 14:15 - 3D DUB - Animação
• Wolverine Imortal-16:30 - 3D - DUB -Ação
I GNC MUELLER
• Wolverine: Imortal - 21 :30 - 3D LEG - Ação
• Os Smurfs 2 - 13:40 16:10 - 3D DUB - Comédia
• Wolverine Imortal- 18:45 - 3D - DUB - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00 15:00 - DUB - Animação
• Wolverine: Imortal- 17:00 19:3022:00 - DUB - Ação
• Os Smurfs 2 - 13:15 15:20 - DUB - Comédia

,
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 17:30 19:50
22:10 - LEG - Ação

o Concurso
O gaúcho Rogério
Carlos (Fábio Porchat),
o paulista Bernardinho
(Rodrigo Pandolfo)
e o cearense Freitas
(Ariderson Di Rizzi)
conseguiram se dar
bem em um concurso

público para se tornar

juiz, mas ainda falta
uma última etapa, que
será realizada noRio
de Janeiro. Para isso,
os três viajam para a
CidadeMaravilhosa e

lá encontram o quarto
candidato, Caio (Dan
tonMello), um carioca
que acaba. colocando
todos numa tremenda
enrascada por conta da
ideia de conseguir o ga
barito faltando menos
de 48 horas para o dia
D. Para isso dar certo,
todos precisarão lidar
com a bandidagem e

um deles acaba en�
contrando uma antiga
namoradinha (Sabrina
Sato) dos tempos da ju
ventude. Aí, a 'confusão
só aumenta e o dia da
prova está chegando.
Será que eles vão con
seguir se dar bem?

Sudoku

7 4 5 2
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7 9 5
2 5 4 7
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada, linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
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=
-

O
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Palavras Cruzadas
\

Semana começou
com frio em se
Amassa de ar seco perde força
e se desloca para o oceano, e no
seu lugar áreas de instabilidade
passam a atuar com predomínio
de nuvens e chuva. Nos locais
que fazem divisa com o PR não

-

se descarta a chance de temporal
isolado. Temperatura amena.

I HOJE
lli!aguá do Sul
.� ·-0

t
EQsolarado

Af,1ANHÃ �,
MIN: 16°C
MÁX: 23°C

Parcialmente
Nublado

�-
Instável

Ql)INTA
MIN: 16°C
MÁX: 26°C

Nublado

� '"-_'"

e Ó:

Ch·uvoso

S�XTA •MIN: 16°C
MÁX: 25°C Trovoada

14°C

125°C
LUAS

NOVA 6/8

14/8

CHEIA 20/8

28/8

I 'I

HORIZONTAIS
1. Sinal que se imprime em alguma coisa / A policia

federal dos EUA
2. Substância gordurosa, em estado líquido, de origem

mineral, animal ou vegetal/Comer a terceira das
maiores refeições

3. A capital da Escógia
4. O músico norte-americano Paul (1915-2009); con

siderado o criador da guitarra elétrica / Instrumento
musical de cordas da antiguidade clássica'

5. Rebanho / Conjunto de carneiros, bois, cabritos etc,
criados para diversos fins

6. Diz-se de vogal não acentuada I Advérbio de lugar
1. Não progredir, não ter andamento
8. Raça de cão selvagem australiano / UmaJorma de

abreviar o nome do penúltimo mês do ano

9. Medicamento de uso externo à base de gordura /
Caule'

10. Assembléia Geral Ordinária / (íntorm.) Caracteres
destinado a garantir a segurança em determinados 10
programas ou páginas da internet

11. O rutênio / O mais velho
12. Locução que significa marcar a nota em que .se vai

tocar ou cantar
13. Luminosidade ou brilho (próprio do que é limpo,

terso).

VERTiCAIS
1. O estômago moedor das aves / O ator Moscovis das

.

telenovelas
2. Pequeno centro habitado / Inflamação ou inchaço na

região da virilha
'

3. O' cantor sertanejo Sérgio / Ponto obtido em jogo / As
iniciais do cantor Carlos, de "O Portão"

4. Junto a / Certo-insnumento de percussão de origem
oriental/Astro que nos dá luz e calor

5. O músico popular Billy, de "Teresa da Praia" / Sinal
em forma de flecha

6., Trabalhar pelos interesses de alguém / Um cantor
como Luciano Pavarotti e Plácido Domingo

7. Material siderúrgico I Diz-se de sentimento comum à
totalidade dos presentes

8. Pequeno fruto carnudo e de forma redonda I Torto de
uma das vistas

9. O fundo do ... bueiro / Estabelecimento onde se ta
brica pu se vende certo combustível vegeta� sólido,
negro,

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

OS tenentes conseguem despistar os capangas de Gon

çalo. Hélio conta aCastro que Cassiano desconfia do trato que
fez com Dionísio, e pede ao advogado que tome providências.
Dionísio orienta Castro a dar dinheiro para Hélio fugir do país.
Zuleika escuta.a conversa entre Castro e Dionísio e contá para
Ester. Alberto assiste a Guiomar cantando no bar Flor do Ca
ribe e surpreende a mãe ao convidá-Ia para dançar. Manolo
afirma a Samuel que se lembra de Klaus Wagner.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Bárbara imploraque Fabinho não faça nada contra ela de

pois que receber a herança de Plínio. Maurício obriga Verônica
a estar presente no jantar para Érico. Wilson manda Nancy
contratar a Acácia Amarela para a festa de Fabinho. Glória con
ta para Salma o local onde sua filha está enterrada. Vanessa
comemora o encontro com Vinny, e Renata se incomoda. O
resultado do exame de Fabinho se revela negativo, e Amora e

Bárbara comemoram. Fabinho se revolta e Irene tenta ajudá
lo. Verônica pede para conversar com Érico. Giane � convidada
para fazer uma campanha de biquíni. Érico estranha o conhe
cimento que Palmira tem de Natan. Gilson decide contar para
Wilson que Bento é seu filho. Amora induz Bento a pensar que
ele pode ser o filho de Plínio e Irene.

.'AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
César propõe grandes vantagens para Edith voltar para

a mansãç, Aline tenta descobrir o segredo que existe entre
César e Edith. Ordália convence Bruno a aceitar que Paloma
continue se encontrando com Paulinha. Gina descobre que
Márcia teve um caso com o seu pai e tenta conseguir mais
informações. Amarilys tem um sangramenta e teme que
tenha perdido o bebê. Paloma acredita que não vai mais,
voltar com Bruno. Atnio cobra de Félix uma resposta para
o problema com os contratos. Vega se preocupa com as

dores de cabeça' do marido. Michel leva um fora de Patrícia

Sangue Bom

Sai o resultado do DNA: Fabinho não é filho de Plínio!
Será que Plínio (Herson Capri) e Fabinho (Humberto

Carrão) sãomesmo pai e filho. Irene (Deborah Evelyn) acom
panha os dois no laboratório, e a ansiedade é grande para

. saber o resultado do exame. Até Bárbara Ellen (Giulia Gam)
aparece por lá para dar bafão e saber' se o plano de Amora

(Sophie Charlotte) para deixar o rival bem longe da grana do
cineasta deu certo. Fabinho encara a péssima notícia: ele não
é filho de Plínio. Ele até insiste. "Eu só posso ser filho destes
dois", apela, mas uma enfermeira explica que não há amenor
chance de o exame estar errado, E agora?

,e vai atrás de Silvia. Amarilys beija Eron. Jacques ameaça
Aline, que perde a paciência. Edith exige que Félix lhe peça
perdão para voltar a viver na mansão. Félix provoca uma

briga entre Prtscíla e Pérsio. César ameaça demitir o. filho
se ele não cumprir as exigências de Edith.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Junior pergunta a Valentina se Gabriela melhorou com o

novo tratamento. A governanta diz que não sabe dizer, mas
que seus desenhos melhoraram. O rapaz vê um desenho e

observa que Gabi fez um retrato de Miguel. Valentina revela

que o amor entre seu filho e Gabi foi muito bonito. No orfanato,
as pequeninas se deliciam com as pizzas feitas por Chico. No
porão, os meninos não conseguem resistir ao cheiro da comi
da. Binhoencontra outra porta que os leva para um quarto.
Os garotos conseguem entrar no orfanato. Beta pergunta para
Tobias sobre o relacionamento entre ele e Clarita. Clarita e Le
ticia conversam sobre a relação de Carol e Junior. Clarita tenta
convencer a amiga a falar com o seu ex-chefe. A menina faz
Carol imaginar o reencontro perfeito. Clipe de cena: Oh Carol,
Leticia acha a história de Clarita brega e decida fazer a sua

versão. As amigas se divertem e riem da própria imaginação:

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Xepa não lê a carta, se recúsando a acreditar que Ruói

nato realmente é quem diz ser. Ele conta que Esmeraldino
se envolveu com bandidos e fugiu para preservar a farnllla,
Édison e Lis se encontram na vila. Durante a discussão, os
dois contam que terminaram os respectivos namoros. Rubi
nato continua o relato sobre Esmeraldino, mas Xepa ainda
não acredita. Isabela toma o chá enquanto conversa com

Rosália. Ângelo e Robério se prepararam para capturar a

mulher da fronha rosa. Isabela acorda sentindo dores. Ao
ver sangue em seu lençol, _ela se desespera. Matilda conta

para Xepa que Rosália está na casa de Feliciano. Pérola e

o deputado correm para levarlsabela a_g médico. Rosália
fica verdadeiramente assustada e perturbada ao ver toda a

situação. Édison conta para Lis e Rick que é filho de Xepa.
Rosália fica sozinha na casa de Feliciano. Xepa chega ao

local e se espanta com a rejeição da filha.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Rafinha Bastos pode
voltar à Band

Tudo indica que o retomo de Rafinha Bastos,
para a Band pode estarpróximo. O humorista já
está gravando matérias na Eyeworks - Cuatro
Cabezas, empresa responsável por vários for
matos na programação da emissora. As filma
gens devem ser para "A Liga". Após uma piada
infeliz envolvendo a cantoraWanessa, 30, Rafi
nha Bastos deixou a Band em janeiro de 2012.

Ele participou da bancada do "CQC" e, também,
foi repórter em "A Liga". Depois disso, passou
pela Rede1V! e, atualmente, está no canal Fox,
com o programa "AVida de Rafinha Bastos".

4:

Candidatos ao papel
de Batman

AWamer está de olho emumBatmanmais
velho para "Superman vs. Batman". Ryan
Gosling, Joe Manganiello (foto), Richard Ar
mitage, Matthew Goode, Max Martini e Josh
Brolin são os nomes que podem assumir o
manto do morcego. Gosling é o mais jovem,
com 32 anos, enquanto Brolin é o mais velho,
com 46. Se essa for uma lista oficial, "é bem di
fícil entender o que a Wamer está pensando
para o personagem. O filme será uma conti

nuação direta de "O Homem de Aço", estre
lado por Henry Cavill no papel doSuperman,
e foi oficializada na Comic Con de San Diego.

Horóscopo Amelancolia ilumina e destrói.
Provérbio português

, Áries
20/3 a 19/4 - Fogo
O dia começa tenso e até as

tarefas de rotina podem parecer
mais difíceis. Trabalhar só traz
mais resultado, pois não. serámui
to. fácil se entender com os outros,
À noite, aproveite para surpreen
der quem ama. Sê está só, dê urna
chance ao. acaso. Cor: verde.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Trabalhar pode ser mais pro
dutivo, principalmente de manhã,

.

pois talvez enfrente alguns atrasos
ou obstáculos, Mesmo. assim, não.
deixe de lutar pelos seus sonhos. À

, noite, surpreenda seu par com urn

programa criativo. Seja ousada na
paquera. Cor: amarelo,

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Mesmo. que as coisas pareçam
urn pouco. emperradas, não. se dei
xe abater emantenha a disciplina.
À tarde, talvez se desentenda com
algum familiar, caso trabalhe com

ele. À noite, há bo.as chances de
conhecer gente nova, inclusivepor
meio. de urn parente. Cor: bege.

,.
-

Escorpião
23/lOa21/11-Água.

Embora você esteja mais
focado(a) na carreira, talvez tenha
dificuldade pela manhã. Tudo. vai
parecer complicado. e pesado, À
noite, urn encontro. pode despertar
uma nova paixão. Se tem alguém,
que tal fazerUma surpresa ao. par?
Use a criatividade. Cor: vinho,

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Você estará mais critico(a) pela
manhã, mas não. perca a calma
se tiver que refazer urna tarefa. A
tarde, contatos e bate-papos estão
favorecidos, À noíte, invista no.

diálogo para conquistar o. coração.
de alguém especial. No. romance,
declare-se! Cor: cinza.

Saqitário
22/11 a21/12-Fogo

Concentre-se no. que sabe fazer
e não. desanime diante de impre
vistos. Sejamais ousadoía) e recu
pere o. tempo perdido. esta tarde.
Na hora da paquera, pode conhe
.cer alguém novo. Se já tem urn

amor, surpreenda o. par com algo.
que fuja da rotina. Cor: amarelo,

Câncer
21/6 a21/7 -Água.

o dia começa com clima pe
sado. e você terá que se esforçar
para dar conta do. serviço. A noite
promete! Alguém que conheceu
por acaso pode despertar novos
sentimentos, Se você e o. seu par
não. andam se entendendo, essa é
a hora de mudar. Cor: amarelo,

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Tenha cautela com quem não.
conhece bem, pois alguém pode
tentar te passar pra trás. À noite,
se está a fim de alguém, to.me urna
atitudemais ousada. Nós assuntos
do. coração, sair da rotina pode ser
divertido, mas evite atritos com a

pessoa amada. Cor: preto, _

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Até as tarefas de rotina vão pa
recer mais difíceis do. que de cos

tume. Concentre-se no. que já do
mina e confie na sua capacidade.À
noite, use a criatividade para sur

preender quem ama o.u se aproxi
mar do. seu alvo, Seja ousadoía) na
paquera. Cor: vermelho.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

No. trabalho, atrasos e urn cli
ma de pessimismo. podem acabar
com seu bom humor e dificultar a
conclusão. das tarefas.Ànoite, que
tal surpreender o. par? Use a cria-

.

tividade. Pode conhecer alguém,
mas só vai investir se achar que o.

lance tem futuro, Cor: preto,

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Cancelamentos e atrasos po
dem provocar-dor de cabeça. Ten
te realizar suas tarefas sem ajuda.
A noite estará mais tranquila, mas
a vontade de sair da rotina pode
trazer problemas no. romance, Na

paquera, urn lance proibido. pode
decolar. Cor: branco,

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Talvez enfrente atrasos ou ta
refas que precisam

-

ser refeitas.
Mas, com disposição, vai se sair
bem. Faça aSua parte e não. recuse
apoio. aos colegas. Na paixão, se o

lance não. vai bem, tente algo dife
rente. Sair da rotinapode animar o.
romance. Cor: roxo,
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

, redacao@oconeiodopovo.com.br

A gripe em outros tempos
No início do século passado, quando ainda não exis

tiam vacinas ou remédios apropriados para os sintomas
da gripe, muitas foram as pessoas que faleceram em de
corrência desta doença. Em 1921, o jornal publicou uma
nota comentando o grande número de infectados em

Joinville (e Jaraguá era distrito deste município), mas
que até aquele momento, final de julho, não havia ne

nhuma morte. Porém alertava para os cuidados que de
veriam sermantidos, tendo em vista qúe emCuritiba, em
15 dias haviam morrido 81 pessoas e, em Buenos Aires

(Argentina), faleceram mais de 2-400 pessoas. Os cuida
dos consistiam emmanter-se em casa, em convalescença,
evitando a recaída.

Urbanização de Jaraguá
Até meados dos anos 1960, Jaraguá era um municí

pio que tinha seu desenvolvimento Vinculado às bases
agropecuárias, ou seja, extremamente rural. Pelo censo '

de 1960 havia uma população de 23.358 hábitantes. Des
se total, 18.976 viviam em 4.210 propriedades rurais. Em
1970, dos 30.246 habitantes do município, 15.400 esta

vam na zona rural e 14.700 na área urbana. Já na década
de 1980 a cidade teve um incremento de 60% de habi
tantese a zona rural se estabilizando nõs patamares an
teriores. O que alterou esta configuração foram as novas

empresas que estavam sendo criadas na década de 1960.
Juntamente com a expansão do setor industrial, princi
palinente das áreas demetal-mecânica e têxtil, aumentou
o êxodo rural. E, com a chegada de novos habitantes ao

município, a área urbana se expandiu.

ACERVO ARQUIVO HISTÚRlCO

Funcionários no setor de produção da Weg

Quer publicar sua fóto? Envie foto e nomes completos para contato@beatrizsasse.c�m.br.

"Gio Vegini, parabéns pelos seus 50
anos, esbanjando saúde, disposlçãc,

, garra e muita determinação. Desejo
que você seja muito feliz. Com amor

da sua namorada, Francine Nicoluzzi."

Toda equipe da Josi Hair Design,
parabeniza Mauro Dombrowicz pelo
seu aniversário e também o casal

Mauro, e Sueli pelos 20 anos de
casados (Bodas de Porcelana). A data
será comemorada no dia 7. "Muitos

anos de felicidades juntos e que Deus
ilumine sempre essa união:'

Hoje quem faz
aniversário
é a Sophia

Schroeder. Ela
completa dois

aninhos.
Quem deseja
os parabéns

e muita saúde
é sua titia

Angela, o
opa e a oma

Schroeder

Os filhos Hildeberto, Roberto e Rosane, as noras Georgiane,
Joice, o genro Waldemiro e netos parabenizam Alma e Francisco

Julio Jankowskl. No dia 3 de agosto eles completaram 45
anos de casados (Bodas de Platina ou Safira). Todos desejam
felicidades e que continuem vivendo em clima de harmonia,
respeito e muito amor. Na foto, o casal com o neto Alberto

Parabéns à

professora
Cristiane Denise

Dallmann _

Krazewsk. No
dia 30 de julho
ela comemorou

mais um ano

de vida. "Que
Deus a abençoe
sempre e que
esta data se

repita por
muitos anos."
Desejam os

familiares e

amigos
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Mais vacinas para evitar
que a gnpe se propague
MEDICAMENTO Devido
ao aumento de mortes

provocadas pela doença,
Prefeitura de Jaraguá
compra 10 mil doses

Natália Trentini

Osurto de gripe fez a Prefei
tura de Jaraguá do Sul com

prar mais vacinas para ampliar
as ações preventivas contra a

doença. Ontem à tarde, o prefei
to Dieter Janssen determinou a

aquisição de 10 mil doses do me

dicamento contra o vírus HIN1,
causador da gripe A. O secretá
rio de Saúde, Adernar Possamai,
acredita que a vacina' esteja dis
ponível à população ainda essa

semana. "Acredito que até quin
ta-feira ela esteja à disposição da
população", comentou Possamai.

A decisão da compra ocorreu
depois que foi feito um pedido
do reforço do remédio ao gover
no do Estado. Como o município
ficou sem uma resposta imedia
ta do envio das doses, a decisão
foi investir. recursos próprios.
Conforme o secretário serão
aplicados R$ 280 mil.

AREJADAS Para evitar o contágio, salas da Escola Jonas Alves ficam com as portas abertas

A medida é para auxi
liar na proteção dos jara
guaenses do grupo de ris":

,

co - gestantes, crianças e

idosos - e população em geral
que ainda hão se vacinaram.
A decisão da compra é devido
as mortes causadas pela gripe
A, que aumentaram na região.
São seis vidas perdidas. Ontem
foi confirmado o óbito pela do-

ença de uma paciente de Mas
saranduba. Ela estava interna
da na lITI do Hospital São José
e tinha morrido no dia 29 de
julho. No último sábado, um
homem de 33 anos, morador
de Jaraguá do Sul, que estava
internado na lITI do mesmo

hospital, também morreu.

Para as pessoas que sentirem
os efeitos iniciais de uma gripe

forte, o paciente deve procurar o
,

posto de saúde, já que a doença
progride rapidamente.

Com base no comportamen
to da influenza nos últimos anos,
o diretor da vigilância em saú
de, Jackson Jacobi, acha que
os casos devem diminuir na

próxima semana. "A população
precisa tomar os cuidados para
evitar o contágio", destacou.

Cuidado redobrado com os alunos
Com a volta as aulas na rede mu

nicipal de ensino, reiniciadas ontem,
a atenção é redobrada. Uma série de
orientações foi repassada aos direto
res, professores e funcionários para
garantir a segurança das crianças.

Salas abertas o tempo todo, utiliza
ção de materiais descartáveis, reforço
nos itens de higiene e orientação cons
tante aos alunos.A limpeza de trincos,
portas, carteiras e eadeíras, onde o

contato é mais constante passará a ser
feita pelomenos duas vezes ao dia. A
Escola Municipal Jonas Alves de Sou
za, já entrou na nova rotina, seguindo
as recomendações.

Segundo a diretora, Isabel Bres
san de Melo, muitos pais acompa
nharam os "@los no primeiro dia de
aula para verificar a situação. "Quase
não tivemos faltas. Acreditamos que
os pais querem garantir que estamos'
tomando as precauções. Se todos
seguirem nesse ritmo, não teremos

problemas", afirmou.

NÚMEROS DA GRiPe-

Para a cuidadora Maria de Fátima
Soares, 35 anos, a escola foi preparada
para evitar o contágio da doença. Ela
fez questão de passar na sala da filha,
Maria Eduarda, oito anos, para ver

se o ambiente estava arejado. "Vi que
eles abriram tudo bem cedo, até man
dei ela mais agasalhada por causa do
frio dentro da sala. Tenho mais receio
com outros ambientes que vou evitar
frequentar nesse período", comentou.

Nesse momento, os alunos tam
bém são orientados a não dividir os
materiais escolares, como caneta, ré
gua ou lápis, e trazer de casa um gar
rafa com água já que os bebedouros
serão desativados. As regras básicas
da etiqueta da gripe, criada pelo Mi
nistério da Saúde, estão. fixadas em

todas as salas.
"Criamos uma rede de proteção e

pedimos a ajuda dos pais. Os alunos
que apresentarem sintomas de gripe
devem ficar em casa", destacou o Se
cretário de Educação, Els0ii <tar.doZ(\)., !,

• Casos suspeitos (residentes em
Jaraguá do Sül): 138

• Casos confirmados (residentes
em Jaraguá do Sul): 47

• Pacientes internados: 39 (24 de Jaraguá
e 15 de outros municípios), dos quais
6 estão na UTI do Hospital São José
(3 de Guaramirim, 2
de Schroeder e 1 de Corupá) e
1 na UTI do Hospital Jaraguá (1 bebê
de 1 mês, de Itapoá)

• Mortes por gripe Influenza: seis
• 17 de julho - uma paciente de

Corupá - UTI do Hospital São José
·22 de julho - um paciente de

Jaraguá - UTI do Hospital de Curitibanos
·28 de julho- um paciente de Guaramirim
UTI do Hospital São José

,

·29 de julho- um paciente de Jaraguá
UTI do Hospital São José

·29 de julho- uma paciente de
Massaranduba
- UTI do Hospital São José, (a confirmação
da morte por gripo foi feita ontem)

• Agosto· um paciente de Jaraguá -

UTI do Hospital São José

*Dados com base no levantamento feito pela
Secretaria de Saúde até o começo da tarde ontem

Guaramirim
Saúde está na
pauta do Clic
A reunião mensal do Conselho de

Líderes Comunitários, que acontece
hoje em Guaramirim, colocará em

discussão a rede municipal de saú
de. Cada uma das 38 associações de
moradores levará questionamentos,
principalmente sobre serviços da
atenção básica. "Cada líder conhe
ce as necessidades de cada bairro
e poderá apresentar as reivindi
cações e sugestões", comentou a

presidente do Clic, Maria Isidoro.
A intenção é auxiliar os gestores na
condução dos trabalhos; mostran
do as prioridades da população.

O conselho também deve cobrar
a prestação de contas da Secretaria
de Saúde referente ao ano de 2012.

Segundo Maria, o documento é en
.

tregue anualmente a comunidade
no final do mês de abril. Segundo o

diretor da Secretaria de Saúde, An
tonioAzevedo, o relatório está sendo
providenciado e deve ser apresenta
do dentro do ConselhoMunicipal de
Sàúde, já na próxima reunião. Deve
ser apresentado ao Clic um .levan
tamento com as ações realizadas no
primeiro semestre. "Baseado nessa
reunião vamos trazer as reivindica
ções para o âmbito da secretaria, dis
cutir as questõesjunto com a equipe
técnica", afirmouAzevedo.

REUNIÃO DO CONSELHO
DE ÚDERES COMUNITÁRIOS
• Quando: Hoje, às 19 horas
• Local: salão da Igreja Matriz Senhor
Bom Jesus

Pedido de Licença Ambiental
A GAL.X Indústria Metalúrgica· Ltda. situada na

Rua Expedicionário Olímpio José Borges N° 259,
bairro Avaí, rio Município de Guaramirim - SC.,
torna público que: Recebeu da Fundação do Meio
Ambiente de Guaramirim a Concessão da Licença
Ambiental de Instalação ( LAI ) e que já requereu
junto ao mesmo Órgão Público a Licença Ambien
tai de Operação ( LAO ) para a atividade principal
de Serviços Galvanotécnicos.
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soluções construtivas

(41) llT1--6310 • (41) 84064447
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• UNICRED
Esta empresa, que tem agência na Rua

Procópio Gomes de Oliveira, comemora
20 anos de fundação e prepara eventos
relacionados com a data.

Maquintex
A Silmaq, que atua na cidade com re

venda de equipamentos para confecções,
ocupará oito estandes no corredor dois da

Maquintex. O evento acontece em Fortaleza,
entre os dias 20 a 23 de agosto.

Meio ambiente
A agenda das plenárias Acijs-Apevi do mês

de agosto terá como tema o meio ambiente. No
dia 12, o advogado Leonardo Papp falam sobre
os desafios e oportunidades relacionados com o

Direito Ambiental. Dia 19 o tema será sobre as

energias renováveis, com Casiáno Rodrigo Leh
mert. E, no dia 26, Pablo Cupani Carena e Thia

go Oliveira falarão sobre minigeração.

Gripe
A Clínica do Sesi continua ativa na vacina

çãodos trabalhadores contra a vírus H1N1, in
clusive no último sábado. A entidade está pres
tando relevante serviço neste momento em que
há dificuldades para controlar a doença e uma

forte busca da população pela imunização.

Tesouraria
Qualificação promovida pela Apevi no dia

14 de agosto - 8h às 12h e das 13h às 17h -

tem por tema a Gestão Estratégica da Tesou
raria e o principal foco é no fluxo de caixa.
Um controle adequado é fundamental para
que as estratégias da empresa sejam consis
tentes em curto, médio e longo prazos.

RedeWi-Fi
Iniciativa das praças digitais da Prefei

tura de São Paulo visa cobrir toda a cidade
com redesWi-Fi, permitindo conexões de in
ternet sem fio. Os primeiros testes no Centro
da cidade mostram uma grande demanda e

navegação lenta.

Governo catarinense prepara o

lançamento da Rede.Estadual de
Atenção a Dependentes Quími
cos. Ela deverá contar com inves-
timento anual de R$ 12 milhões

para apoiar comunidades tera

pêuticas. Segundo estimativas,
existem no Estado mais de 125
mil dependentes químicos. Isso

significa um grande peso para a

economia catarinense pela perda
da força de trabalho.

Dilema ecológico

Lourival Karsten

MERCADO
Aplicativos
De acordo com os dados daApp An

nie Intelligence, o número de do
wnloads de aplicativos móveis na loja
da Google no segundo trimestre do ano

ultrapassou em cerca de 10% os da loja

da Apple. Porém a empresa de Steve
Jobs continua com uma renda 2,3 vezes
maior que a gerada pela Google. A novi
dade é que o Brasil apareceu na quinta
posição em volume de downloads.

Inclusão digital
O programamantido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional fornece

computadores recuperados para estudantes carentes. O projeto de inclusão digital
acaba de crescer significativamente, com o apoio dos cincomunicípios da região.
Eles providenciarão o recolhimento do material.AAssociação Beneficente Vida
Nova se encarregará da triagem. Existe um volume impressionante de resíduos
eletrônicos que precisam ser descartados. O tempo de vida útil dosmesmos é
cada vez mais curto. Com a doação para este programa, temos certeza de que o
material não utilizado terá uma destinação correta.

BR-IOI
Levantamento realizado pela Fiesc mostra uma situação bem complicada na

BR-lOl. No trecho Norte, 17,2% das obras previstas foram executadas pela con
cessionária.A empresa arrecadou R$ 174,1milhões em 2012 e cobrou pedágio de
123 milhões de veículos. No trecho Sul- de Palhoça até a divisa com Rio Gran
de do Sul - a previsão da entidade é que as obras de duplicação não terminem
antes do final de 2017. Infelizmente, as obras de infraestrutura - alternativa ao

consumo para forçar o crescimento' econômico - não estão sendo prioridades.
Da mesma forma, enquanto elas não são concluídas, não se consegue usufruir
dos benefícios das mesmas porque as lentidões continuam em diversos pontos.

BR-280
Depois o oba-oba com os anúncios das licitações dos trechos que serão du

plicados, parece que tudo voltouà estaca zero. Não há mais nenhuma infor

mação concreta para a previsão do início das obras na BR-280. Lamentável.
_

GILMAR DE OLIVEIRA
Psicólogo

o
U'l
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íNDICE PERíODO
SELlC 8,5% 10.JULHO.2013
TR 0,00% 5.AGOSTO.2013
CUB 1.295,30 AGOSTO.2013
BOVESPA ·0,88% 5.AGOSTO.2013
NASDAa +0,09% 5.AGOSTO.2013

AÇÕES PETR4 16,6 '0,95%
VALE5 28,73 +1,20%
BVMF3 11,90 ·2,06%

POUPANÇA 0,5210 6.AGOSTO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,16% US$ 110,870
OURO 0,00% US$1304,160

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,3026 • 2,3035 +0,68%
DÓLAR TUR. 2,2200 2,3600 +0,43%
EURO 3,0558 3,0572 +0,54%
LIBRA 3,5392 3,5412 +1,17%

Reviver

O sucesso dos EUA na produção de gás de xisto provocou a

redução na dependência deste país em relação ao petróleo. Tam
bém causou crescentes sobras de carvão. O produto é bastante
abundante. Como a sobra, os preços caíram e levaram os gerado
res de energia elétrica a paralisar as modernas plantas que utili
zam gás. No Reino Unido, o volume de eletricidade gerada pelo
carvão atingiu seu nível máximo nos últimos 17 anos.

Psicoterapia
Distúrbios de Aprendizagem

Avaliação Psicológica.

Consultório - CEPPSI - Clínica de Psicologiá
Rua Marina Frutuoso, 129, Centro I 3275-0009
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Condutores
ainda bebem
antes de dirigirFLAGRANTE Motoristas são presos por crime de trânsito,
perdem a CNH e o veículo, e recebem multa de R$ 1.915
Débora Remor motoristas foram detidos,

entre eles o condutor de um
Fox, com placas de Luiz Al
ves. Ele perdeu o controle do
veículo e se chocou contra o

canteiro da AvenidaWalde
mar Grubba, no Bairro Cen
tenário. Mesmo se negando
a fazer o teste de alcoolemia,
o �ndutor vai responder
por dirigir embriagado. Ele
foi multado em R$ 1.915 e

teve o carro apreendido.

Quatro motoristas foram
presos em flagrante por

dirigir sob efeito de álcool
neste final de semana na

região. Encaminhados à De
legacia de Polícia, dois deles
pagaram fiança e outros dois
foram encaminhados ao

Presídio Regional. Eles vão

responderpor crime de trân
sito, tiveram as Carteiras de

Habilitação recolhidas e os

veículos foram guinchados.
Um dos condutores se

envolveu em um acidente
na Rua Antônio Macedo, no
Bairro São Luis, em Jaraguá
do Sul, por volta das 201130
de domingo. Ele conduzia
uma moto Bizz e o teste do
bafômetro apontou -1,29
mg/L, Ele não pagou fiança
e foi para o Presídio.

No sábado outros três

Prisão

Suspeito furta loja e tenta levar carro
Um homem foi flagra

do tentando arrombar uma
pick-up Saveiro, na Rua
Athanasio Rosa, no Bairro
Amizade, em Guaramirim,
na madrugada de ontem.

Testemunhas ligaram para
a PM por volta da ihgo,
quando viram o suspeito
com uma barra de ferro. O
homem ainda confessou ter
furtado uma loja de roupas,

entrando pelos fundos do
estabelecimento. Segundo o

delegadoEricUratani, o sus
peito disse estar sob efeito de
entorpecentes. Ele foi enca
minhado ao Presídio.

'li"áfico
Canil vasculha
área de drogas

Um homem estava sen

do monitorado pela PM e foi

preso em flagrante por tráfico
de drogas, na noite de sexta

feira, no Bairro Baependi, em
Jaraguá do Sul. De acordo com
informações da PM, o suspeito
estava com seis pedras de era

ck e R$ 233 em dinheiro, que
foram

. apreendidos. Outras
sete pedras da droga estavam
escondidas e foram encontra
das pela equipe do canil do 140
BPM, próximo à ciclovia.

CICLOVIA Ponto de encontro de usuários e

traficantes foi alvo do faro de cães treinados

EXTRATO DE CONTRATO N° 356/2013. PROCESSO: DISPENSA
DE LICITAÇÃO N° 076/2013 e 001/2013-IPPLAN. FUNDAMENTOUm homem de 24 anos· LEGAL: Artigo 24, inciso XIII, da lei Federal N° 8.666, de 21 de junho

foi detido por familiares de
. c

de 1.993. CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC
e FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTOum menino de dez anos, FíSICO-TERRITORIAL DE JARAGUÁ DO SUL - IPPLAN. CON-

após roubar o celular da TRATADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA
- SOCIESC. OBJETO: Contratação de Instituição para realizaçãocriança. A vítima brincava de Concurso Público de provas para seleçãó de pessoal para pro-

no pátio da Scar, no Czer- vimento dos cargos vagos constantes do Anexo I da Dispensa nO
076/2013 e Anexo I da Dispensa n? 001/2013-IPPLAN, abrangendoniewicz, na tarde de sába- assessoria para a elaboração do Edital do Concurso Público, bem

.do, quando o suspeito teria como os programas de disciplinas dos cargos e demais atribuições
.

em conformidade com os Termos de Referência, integrantes dasameaçado agredir o me- dispensas supramencionadas. DO PRAZO: O prazo de execução
nino se não'entregasse o será até 28/12/2013, acrescido de 60 (sessenta) dias de prazo de

vigência, prorrogáveis se houver interesse público e conveniênciacelular. Depois do furto, a administrativa, nos termos do caput do artigo 57, da Lei Federal n°

criança voltou para casa e 8.666/93. DO VALOR: Pela prestação dos serviços, SOCIESC reali
zará todo o procedimento sem custos para as CONTRATANTES, atéavisou o pai, que percorreu o limite de 3.300 (três mil e trezentas) inscrições, eis que custeará

a rua em busca do assal- o procedimento com o valor arrecadado com as inscrições). A partir
de 3.301 (três mil, trezentos e um) inscritos se propõe a repassar umtante. A PM foi acionada e valor de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos) por inscrito para

encaminhou o suspeito até o Tesouro Municipal de Jaraguá do Sul. DATA DA ASSINATURA:
31/07/2013. FORO: Comarca de Jaraguá do Sul. SIGNATÁRIOS:

a delegacia. O homem foi Dieter Janssen, Benyamin Parham Fard, Wesley Mastersom Belo
levado ao Presídio Regio- de Abreu e Vicente Otávio Martins de Resende

nal de Jaraguá do Sul. Dieter Janssen - Prefeito Municipal

SentIu
Veículo bate
em postes

o Bairro Vila Lenzi
ficou parcialmente sem

energia elétrica na noite
de sábado, quando uma

caminhonete bateu con

tra dois postes da Rua
Maria Umbelina da Silva.
De acordo com: a Polícia
Militar, o condutor fugiu
do local do acidente. Os

postes danificados foram
substituídos pela Celese.

se-roa

Dois feridos
em acidente

Duas pessoas ficaram fe
ridas em um acidente entre
uma moto e um caminhão,
por volta das 15h de sábado,
na SC-108, no Briiderthal,
em Guaramirim. Os dois
ocupantes da moto, de 44 e

46 anos, foram socorridos
pelos Bombeiros Voluntá
rios com diversas fraturas. O
casal permanece internado
no hospital. o condutor do
caminhão não se feriu.

Celular

Menino é
roubado

EDUARDO MONTECINO

TRÂNSITO Símbolo da violência, bike fantasma
homenageia Alcides Ortiz, morto no dia 31 de julho

Bicicleta

Instalada a primeira II

ghost"
Aprimeira "ghostbike" destacou o irmão de Al

de Jaraguá foi instalada cides, Luiz Carlos Ortiz
neste sábado, na Walter Primo, que acompanhou
Marquardt, em frente ao -�a manifestação desde a

arquivo histórico. A bici- Praça Ângelo Piazera até o

cleta fantasma tem uma local do acidente. Cerca de
placa onde se lê o nome 80 pessoas prestigiaram
de Alcides Ortiz e a data o ato, que foi organizado
31 de julho, dia em que o por Jonathan Mandalho,

.

ciclistamorreu atropelado presidente da Associação
por uma motocicleta. "É Triatlética de Jaraguá do
um símbolo mundial, não Sul. O condutor da moto,
só por ele, mas por todos de 31 anos, permanece in
que já morreram vítimas ternado na UTI do Hospi
desse tipo de acidente", tal São José.

-5- ESTADO DE SANTA CATARINA
-

,

"

JARA'U."ôôSUI. MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL

ARmERA:EOS DE SIMENilnG Fa
,

. �rnento'produzidosrtefatos de �I de alta. qualid e
mateJlals

(47) 3373·6910
Rua Jorge Czerruewlcz, 907 - Czerniewicz I Jaraguá do Sul- SC

(47)3273.55281 (47) 3371-9438
Rua Bertha Weege, 2450 - Jaraguá 99 I Jaraguá do Sul � se
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RAíZEN MIME COMBUSTíVEIS S.A.
(Anteriormente denominada Mime Distribuidora de Petróleo S.A.)

CNPJ n' 01799935/0001·42 - NIRE n' 42300037699

Demonstração dos Fluxos de calxa- Exercícío Findo em 31 de Março
de 2013 (12 meses) e Período Findo em 31 de Março de 2012 (3 meses)

Em milhares de Reais, exceto quando indicado

Relatório da AdministraçãoEm cumpnmento ao que dispõe o estatuto SOCial e de conlormldade com a eXigência legal, apresentamos as Demonstrações Financeiras referentes ao exercíCIO fmdo em 31 de março de 2013, colocando·se à disposição para quaisquer esclarecimentos
Balanço Patrimonial em 31 de Março· Em milhares de ReaiS Demonstração do Resultado - Exercício Findo em 31 de MarçoNota 2013 2012 Nota 2013 2012 de 2013 (12 meses) e Período Findo em 31 de Março de 2012 (3 meses)

(Reapre- Passivo (Reapre- Em milhares de Reais, exceto quando Indicado
sentado) Circulante sentado) Nota 2013257 Fornecedores 10 16446 17646 Receita operacional, líquida ----ri 164732931 010 Emprestlmos e finanCiamentos 11 3197 9764 Custo dos produtos vendidos 18 (1 562859)2616 Ordenados e salarios a pagar 1 289 25 Lucro bruto 844701500 Tributos a pagar 12 1413 531 Receitas (desp.) operacionais5 402 Impostos sobre a renda e connbelção SOCial a pagar 358 13 Com vendas

135 Partes relacionadas 37 065 Gerais e admmlstrativas---40='9�20 Bonificações a pagar 2 257 Outras recenas operac , liqUidasProvisão para remoção de tanques
de armazenagem de comlnsfiveis

Outras obngações

Allvo
Circulante
Caixa e equivalentes de cana
Contas a receber de clientes
Estoques
Partes relacionadas
Impostos e contribUições a recuperar
Outros créditos

14993
35388
14661
9051
11448

65
85606

Não Circulante
Contas a receber de clientes
Impostos e contnbulções a recuperar
Outros créditos
Imobilizado
Intanglvel

1348
293

3
49330
36437
87411

1074 705
2510 33
65240 28012

11 352 5873
12 519 592
7 1824

13 1691

3062
81 3

7529 ----r4iíB
72769 34480

16
63977 16660
23795 94
12476
100248 16754
173.017 51234

3
6040
3197

Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Tnbutos a pagar
Partes relacionadas
Imposto sobre renda e conmbeição SOCial diferidos
Provisão para remoção de tanques
de armazenagem de combustívels

Outras obrigações

Total do passvo
Patrlmõnlo liqUido
Capital SOCial
Reserva de capital
Reserva de lucros

Total do patrimônio liquido
51 234 Total do passvo e patrirnônio líqUido

10314

Total do ativo

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de Reais, exceto quando Indicado

Capital Reserva Reserva Lucros (Prejuízos)
social de capital de lucros acumulados
t 6 660 94----r437Saldos em 31 de dezembro de 2011 (Reapresentado)

Prelulzo do exerclcío
Ajuste de exerCICIOS antenores
DIVidendos pagos antecipadamente
Absorção de reservas

Saldos em 31 de março de 2012 (Reapresentado)
Aumento de capital
Lucro líquido do exerCICIQ

Destmação do lucro
DIVidendos pagos antecipadamente
Constâuiçâo de reservas

Saldos em 31 de março de 2013

(12141(23
(200)

....l1illl 1437
16660 --94

16(a) 47317 """"237õ1
39703

16(b) 127227;12476 12476
63977 23795 12476

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Março de 2013
Em milhares de Reais, exceto quando Indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A Ralzen Mime Combustíveis S A ("Companhia" ou "Mime"), é Os ativos financeiros Incluem cana e eqUivalentes de caixa, contas a receber de clrentes e
uma Companhia de capital fechado e tem sua sede na cidade de Jaragua do Sul - Santa partes relacionadas Mensuração subsequente: A mensuração subsequente de ativosCatarina, Brasil A Companhia e controlada pela "RCSA" - Raízen Combustíveis S A que financeiros depende de sua classifcação, que pode ser da seguinte forma Ativos financeí-detém 76% do capital SOCial A controladora RCSA e controlada em conlunto pela Royal ros a valor justo por meio do resultado: AtiVOS financeiros a valor justo por meio doDutch Shell ("Shell") e Cosan S A Indústria e Comércio ("Cosan"), na qual cada uma detem resultado Incluem ativos financeiros mantidos para negOCiação e ativos deSignados no50% do seu controle econômico A Companhia tem como pnncpars atiVidades preponde- reconhecimento mlclal ao valor justo por meio do resultado São classificados como rnanti-rantes (I) distribUição e comerciaãzação de denvatlvos de petroleo e etanol, e outros hldro· dos para negociação se Originados com o propósito de venda ou recompra no curto prazocarbonetos flUidos e seus subprodutos, prrnclpalmente da marca Shell, (II) comercialização Derivativos também são mensurados ao valor justo por meio do resultado Os Juros, varra-de gás natural e atuação como representante comercial em relação a venda de ção monetana e cambiai e as variações decorrentes da avaliação ao valor Justo são reco-lubr�lCantes em postos de abasíedmento de combustível e (III) compra e venda de produtos nhecidos no resuHado quando íncomoos na rubrrca Receitas ou Despesas financeiras
e rnercadories para comercialização em lOjas de conveniênCia Em 1° de abril de 2012, a Empréstimos e recebíveis: Emprestlffios e recebívels são atvos fmancelros não denvall-Companhia emlllu ações em contrapartida da contrrbulção pela RCSA Com este movrnen- vos, com pagamentos flxos ou determináveis geralmente não cotados em um mercado ativoto, a RCSA adqUIriU 72,3% de participação nas ações orcnánas da Coropanhia, dando em Apos a mensuração IniCiai, esses ativos flnancerros são contabilizados ao custo amortizado,contrapartida os atvos líqUidos do seu neqócio de dlstrrbulção de cornbustveis ensteotes utilizando o metodo de JUros efetNos (taxa de JUros efetiva), menos perda por redução ao
no Estado de Santa Catarina, Vide Nota 16 Na mesma data, os aconstas decldrram alterar valor recuperavel O custo amortizado é calculado levando em conSideração qualquer des·o exerclclo SOCial da Companhia que passou a ter IniCIO em 1° de abnl e término em 31 de conto ou prêmiO na aqUiSição e taxas ou custos inCOrridos Investimentos mantidos ate o
março de cada ano, alinhando o seu exercI CIO SOCial com o da sua controladora RCSA venCimento: AtivoS financeiros não denvatlvos com pagamentos/recebImentos fixos ouNesse contexto, as demonstrações financeiras apresentadas para o exerclclo findo em 31 determmávels com vencimentos definidos para os quais a CompanhIa tem Intenção poSItivade março de 2012 refere-se a três meses de operação, compreendendo o perlodo de l' de e a capaCidade de manter ate o vencimento Os juros, atuahzação monetána, varração cam-
janerro de 2012 a 31 de março de 2012 Portanto, os resultados e os fluxos de caIXa ora blal, menos perdas do valor recuperavel, quando apllcavel, são reconheCidos no resultadoapresentados não são comparavels, uma vez que as demonstrações financeiras de 31 de quando InCOrridos na rubnca Receitas ou despesas financeiras Ativos financeiros dispo-março de 2013 compreendem 12 meses de operação Em 12 de novembro de 2012, a níveis para venda: Os ativos financerros disponíveiS para venda são �ão derivativos, queRCSA adqUIriU uma parcela adiCionai de partiCipação de 3,7% das ações ordinárias da são designados nessa categona ou que não são claSSificados em nenhuma das categonasCompanhia em poder da FIX Investlme�tos LIda ("FI"), aCIOnista não controlador O Conse· antenores Esses são apresentados como ativos não crrculantes, a menos que aadmlnlstra·lho de Administração da Companhia, em reUnião reahzada em 29 de julho de 2013, auton ção pretenda alienar o Invesllmento em ate 12 meses após a data do balanço Desreconhe-
zou a divulgação destas demonstrações flnancerras 2. Políticas contábeis: 2.1. Base de Cimento (baixa): Um ativo financerro é baIXado quando • Os drreltos de receber fluxos depreparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão de acordo com as caixa de o ativo expIrarem, e, • A Companhia transfenu os seus direitos de receber fluxos depráticas contábeiS adotadas no BraSil, que compreendem a lei das SOCiedades por Ações e caIXa do ativo ou assumiu uma obngação de pagar Integralmente os IIUxos de caIXa recebi
os pronunciamentos do Comité de Pronunciamentos ContabelS (CPC) A demonstração de dos, sem demora Significativa, a um tercerro por força de um acordo de "repasse', e (a) aresultado abrangente não está sendo apresentada por não haver valores a serem apresen- Companhia transfere substanCialmente todos os riSCOS e benefiCIOS do atiVO, ou (b) a Com-tados sobre este conceito, alem do próprio lucro do exerCICIO Dessa forma, o resultado do panhla não transfere nem retem substanCialmente todos os nscos e benefíCIOS relatiVOS ao
exerCIClO é Igual ao resultado abrangente total (a) Base de mensuração: As demonstra- atiVO, mas transfere o controle sobre o ativo Redução do valor recuperável de ativos fi-ções financeiras foram preparadas com base no custo hiStÓriCO, com exceção dos Instru- nanceiros: A Companhia avalia nas datas do balanço se há alguma eVidênCia objehva quementos financeiros que são mensurados pelO valor Justo (b) Moeda funcionat e moeda de determme se o ativo financeiro ou grupo de ativos financeIros não é recuperável Um ativo
apresentação: As demonstrações financeIras são apresentadas em Real, que é tambem a financeiro ou grupo de atIvos financeiros é conSiderado como não recuperavel se, e somen-moeda funcionai da Companhia (c) Julgamentos, estimativas e premi�sas �ontábeis te se, houver eVidênCia objetiva de ausênCia de recuperabllldade como resultado de um ou
signifícatívas: A preparação das demonstrações financerras da Companhia requer que a mars eventos que tenham aconteCido depoIs do reconhe�mento InICiai do ativo ('um evento
Administração laça Julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores de perda"lncorndo) e este evento de perda tenha Impacto no fluxo de caIXa futuro estimado
apresentados de recertas, despesas, ativos e passIvos na data-base das demonstrações do atIvo financeiro ou do grupo de ativos financeIros que possa ser razoavelmente estimadofmancelras Essas estImatIVas e premissas são reVistas de uma maneira contínua Revisões Os cntenos que a CompanhIa usa para determmar se há eVidênCia objetIva de uma perdacom relação a estimativas contabels são reconheCidas no penado em que as estimativas por Impalrmentlncluem I) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor, u) umasão reVIsadas e em quaIsquer perlodos Muros afetados Caso haja uma mudança SIgnifica- quebra de contrato, como InadimplênCIa ou mora no pagamento dos juros ou prinCIpal,tlva nos fatos e cIrcunstânCIas sobre os quaIs estão baseadas as premIssas e estrmatlVas, 1!1) a Companhia, por razões econômicas ou Jurídrcas relativas a dIficuldade financeIra do
poderá ocorrer um Impacto matenal sobre os resultados e sobre a SItuação financeira da tomador de emprestlmo, estende ao tomador uma concessão que um credor normalmente
Companhia As estimativas e premissas contábeiS SignifIcativas estão menCionadas a se· não consrderana, IV) torna-se provavel que o tomador declare falênCIa ou outra reorganiza-gurr Imposto sobre a renda e contribUição social dfferídos: O Imposto sobre a renda e ção flnancerra, v) o desaparecimento de um mercado atNo para aquele ativo financerro de·
contrrbulção sooal d�errdos, são reconheCidos para todas dllerenças temporárias, na exten- V1do às dificuldades flnancerras, ou VI) dados observáveiS Indicando que há uma reduçãosão em que sela provavel que haja lucro trrbutavel dlsponlvel para se benefiCiar da reallza- mensurável nos futuros Iluxos de caIXa estimados a partrr de uma carterra de ativos fman-
ção Julgamento slgmflcatlvo da adminIstração e requendo para determInar o valor do Im- celros desde o reconheCimento IniCIai daqueles atiVOS, embora a dIminUição não possaposto sobre a renda e contnbUlção SOCIal dlferrdos ativos, que poderão ser reconheCidos, ainda ser IdentHlcada com os ativos fmancelros IndIVIduaIS na carteIra, InclUindo • mudan·
com base no prazo provavel e nível de lucros tnbutávels Muros, juntamente com as estratá- ças adversas na SItuação do pagamento dos tomadores de emprestimo na carteira, ' condi-
glas de planejamento fiscal futuro (Nota 13) Atívos imobílizado e íntangiveis: O tratamen- ções econômicas naCionaiS ou locars que se correlaCionam com as madlmplênclas sobre os
to contábil do ativo Imobilizado e Intanglvel mclul a utilização de estimativas para determmar ativos na carterra Se, num perrodo subsequente, o valor da perda por Imparrment dlmmurro perlodo de Vida útil para efeitos de sua depreCiação e amortização, além do valor justo dos e a diminUição puder ser relaoonada objetivamente com um evento que ocorreu após o
mesmos na data de aqUISição, em particular para os allvos adqurrldos em combinação de Imparrment ser reconheCido (como uma melhona na claSSificação de cred�o do devedor),negoclos Valor justo de instrumentos fínancelros: Ouando o valor justo de ativos e pas- a reversão dessa perda reconheCida anterrormente será reconheCida na demonstração do
SIVOS flnancerros apresentados no balanço patrrmonlal não puder ser obtido de mercados resultado (Ii) Passivos fínanceiros: Reconhecimento inlcral e mensuração: PassIvos fl-
atIVOS, este e determInado utilizando técnIcas de avaliação, mclUlndo o método de fluxo de nancelros são clasSificados como passIvos financeiros a valor justo por meio do resultado,caIXa descontado Os dados para esses metodos se baseiam naqueles praticados no mer- empréstimos e finan�amentos ou como denvallvos, conforme o caso A Companhia deter-
cado, quando posslvel Contudo, quando ISSO não for Viável, um determmado nlvel de Julga· mina a claSSificação dos seus passIvos flnancerros no momento do seu reconheCimento
menta é requendo para estabelecer o valor Justo O Julgamento inclUi considerações sobre Inlcral PassIvos financeiros são IniCIalmente reconheCIdos a valor justo e, no caso de em-
os dados utilizados como, por exemplo, rrsco de liqUidez e riSCO de crédito M"danças nas prestlmos e finanCiamentos, são acreSCidos do custo da transação drretamente relaCionado
premIssas sobre esses fatores podem afetar o valor Justo apresentado dos Instrumentos fi· Os passIvos financeiros da CompanhIa Incluem fornecedores, empréstimos e financlamen-
nancerros Para mars detalhes sobre os Instrumentos financerros, V1de Nota 21 2,2, Reclas- tos e partes relaCionadas Mensuração subsequente: A mens�ração dos passIvos finan·sfficações: Para o exerclClo findo em 31 de milrço de 2013, a Companhia revIsou a apre- cerros depende da sua claSSificação, que pOde ser da seguinte forma Passivos flnancei-
sentação dos saldos de determinadas rubncas do balanço patrimonial e, com o ObjetNo de ros a valor justo por meío do resultado: PassIvos financerros a valor lusto por meio do
manter a comparabilidade com as práticaS contábeiS aplicáveiS a controladora RCSA e suas resultado mcluem passNos flnancerros usualmente negOCiados antes do venCimento, passl-mvestldas, a Companhia realizou as seguintes reclaSSificações nos saldos do exerclClo vos deSignados no reconheCimento IniCiai ao valor IUsto por meio do resultado e denvatlvoslindo em 31 de março 2012 31 de marco de 2012 Os juros, vanação monetána e cambiai e as vanações decorrentes da avaliação ao valor
AtIVO Publicado Reclassificações (Reapresentado) justo, quando aplicáveiS, são reconheCidas no resultado quando Incorndos Empréstimos e
Circulante financiamentos: Apôs reconhecimento IniCiai, empréstimos e financiamentos sUjeitos a
Créditos concadldos a revendedores 3 197 JUros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método daPartes relaCionadas 1 500 (2) f 500 taxa de juros efetiva Ganhos e perdas são reconheCidos na demonstração do resultado no

3 197 (1 697) 1 500 momento da baIXa dos paSSIVOS, bem como durante o processo de amortização pelo méto·
do da taxa de JUros efetiVOS Desreconhecimento (baixa): Um passIvo financerro é baIXado

3197 (f) 3197 quando a obngação for revogada, cancelada ou exprrar (lri) Instrumentos financeiros-
___�3�f=97 ---"'3"'19""7 Apresentação liquida: Allvos e passIvos financerros são apresentados IIquldos no balanço

patrimOnial se, e somente se, houver um direito legal corrente e executavel de compensar
os montantes reconheodos e se houver a mtenção de compensação, ou de realizar o atNo
e liqUidar o passIvo simultaneamente (c) Caixa e equivalentes de caixa: CaIXa e equiva
lentes de caixa Incluem o caixa, os deeosltos bancanos e outros Investimentos de curto
prazo de liqUIdez Imediata, com vencimentos ongmals de ate três meses a partir de sua
emissão, prontamente conversíveiS em um montante conhecido como caixa e com nsco
InSignificante de mudança de seu valor de mercado (d) Contas a receber de clientes: As
duplicatas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de merca·
dorras ou prestação de semços no curto normal das atiVidades da Companhia Se o prazo
de recebimento é eqUIValente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no
ativo �rculante Caso contráno, estão apresentadas no ativo não crrculante (e) Estoques:
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor Ijquldo de realização, dos dOIS o menor
O custo é determinado pelo método de avaliação dos estoques ao custo médiO de aqUISição
O valor liqUido de realização e o preço de venda estimado no curso normal dos negoclos,
menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessarlos para efetuar
a venda As provisões para estoques de baIXa rotatiVidade ou obsoletos são constituídas
quando há um produto em depóSito espeCifiCO que não tenha Sido reconheCido na rubnca
Custo de mercadona vendida, em prazo supenor a três meses (� Imobilizado: Itens do
Imobilizado são mensurados pelo custo hlstónco de aqulsl�o ou construção, dedUZidos de
depreCiação acumulada e perdas por redução ao valor recuperaval (Imparrment) acumula
das, quando aplicável O custo InclUI gastos que são drretamente atnbulvels à aquls�ão de
um anvo O custo de ativos construidos pela própna entidade mclul o custo de matenars e
mão de obra direta, quarsquer outros custos para colocar o ativo no local e condição neces
sárros para que esses sejam capazes de operai da forma pretendida pela administração,
e custos de emprestlmos sobre ativos qual�lcávels Os custos dos empréstimos relallVOS a

Não Circulante
Intanglvel

Patrrmônlo líqUido
Reserva de lucros � (1500) (2) _

� (1500)
(1) ReclaSSificação do montante de R$ 3197 da rubnca Créditos concedidos a revendedo·
res (Nota 2 3 g) para rubrrca Intangível em função da reVisão da natureza das mesmas,
(2) ReclaSSificação do montante de R$ 1 500 da rubnca Reserva de lucros para rubrica
Partes relaCionadas em função da reVisão da natureza das mesmas 2.3. Sumário das
principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas abaIXo têm sido aplicadas
de maneira consistente a todos os exercíCIOS apresentados nessas demonstrações financeI
ras (a) Reconhecimento de receita: As receitas decorrentes da venda de produtos ou
mercadoTlas são reconheCidas quando a entidade transfere ao comprador os TlSCOS e bene
fíCIOS SignificatiVos Inerentes à propnedade dos produtos e mercadorias e quando e prová
vel que selam gerados beneficIOS econômicos assocados à transação em lavor da Compa
nhia Os preços de venda são lixados com base em ordens de compra ou contratos Bens
ou semços cUJa receita e dllenda são registrados sob o titulo de outras obrigações e são
contabilizados como receitas mediante a entrega de bens ou prestação de semços A recel'
ta e apresentada liquida dos Impostos (ICMS, ISS, PIS e COFINS), das devoluções e dos
abatimentos e dos descontos (b) Instrumentos financeíros - Reconhecimento inicíal e
mensuração subsequente: (I) Ativos fínanceiros: Reconhecimento iniciai e mensura·
ção: At,vos flnancerros são claSSificados nas segUintes categonas ao valor lusto por meio
do resultado, mantidos até o venCimento, dlsponlvels para venda, empréstimos e recebivels
A Companhia determIna a classificação de seus ativos financeiros no momento do seu re
conheCimento mlclal AtiVOS financeIros são reconhecidos IniCialmente ao valor Justo, acres
Cidos, no caso de Investimentos não deSignados a valor lusto por meio do resultado, dos
custos de transação que sejam drretamente atnbulvels à aqUISição do ativo fmancerro

18
18
20

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro
Recenas financeiras
Despesas flnancelras

Resultado fínanceíro
Lucro (preJ.) antes do imposto sobre a renda e da CS
Imp sobre arenda e CS
Corrente
Dlfendo

(28002) (4542)
(5654) (3451)
7.992 62

(25 664) (7931)
58806 (434)

19 3269 - 295
19 � ___lml

1 368 ___j§g§)
� (1060)

(22110) (154)
1639

(20471) :.:::JIMl
39 703 ....l1llil

13

Lucro líquido (prej.) do exerc.
Lucro líqUido (prej.) por ação
BáSICO e dlluldo para ordnarias 16 (e) _____Q&§ _JQ,QZ)

Total
18191
(1214)

(23)
(200)

16754
71018
39703

(27227)

100 248

recursos captados para obras em andamento são capitalizados ate que esses projetos sejamconcluídos Os terrenos não são depreciados A depreoação e calculada com base no

des�aste da V1da útil estimada de cada alrvo, conforme demonstrado abaIXo Taxa anual
Edlflclos e benfeltonas 4%
MaqUinas, equipamentos e Instalações 10%
Velculos 20%
MoveIS e utensíliOS e equípamentos de informática 20%
A Companhia optou por não avaliar os ativos Imobilizados pelo custo atribuído (deemedcost) na data de íranslção para os CPCs, realizada em l' de abrrl de 2009 Dessa forma,
não há etenos do custo atnbuldo nestas demonstrações financeiras Os valores residuais e
a Vida útil dos ativos são revlsados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício
Os gastos futuros com remoção de tanques de armazenagem de cornbustívels e com ana
lise de eventual contaminação de solo são estimados e re�lstrados como parte dos custos
desses ativos em contrapartida à provsão que suportara tars gastos Esses gastos são
apresentados como ativo Imoblltzado em corrrapartlda ao passvo CIrculante ou não circu
lante As estmatvas desses gastos são contabãzadas levando-se em conta o valor presen
te dessas obrigações, descontadas a uma taxa de juros livre de rrsco Reparos e manuten
ção são apropriados ao resultado durante o período em que são íncomoos O custo de
qualquer renovação que aumente a Vida útil deve ser Incluído no valor contábil do ativo se
for provavel que os beneficios econômicos futuros após a renovação ultrapassarem o pa
drão de desempenho inicialmerite avaliado para o ativo eXistente e estes beneficios lIurrão
para a Companhia As principais renovações são depreciadas ao longo da Vida útil restante
do ativo relacionado Os ganhos e as perdas de ahenações são determinadas pela compa
ração dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos na rubrica Outras receitas
operaconas, liqUidas na demonstração do resultado (g) Intangível: Intanglvels com Vidas
úteis definidas são mensurados pelo custo, decuzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável, quando apllcavel Em 31 de março de 2013, as taxas
de amortzação anual dos atIvos intangíveIS com Vida útil defInida são como segue

Taxa anual
�

4%
(')

Licença de software

Relayiies contratuars com elrentes
Fidelização rede de postos
(') amortização conforme volume vendido
Bonlticações concedidas a clientes: As bomicações são reconhecldas no subgrupo'Direitos de exclUSIVidade de íornecimento" (Nota 9), concedidas aos clientes e estão condi
cionadas a prazos e desempenhos a serem cumpndos pelosmesmos, pnnclpalmente o
consumo de volumes previstos nos contratos de fornecirnento A medida que as condiçõescontratuais são atingidas, as bonificações são amortizadas e reconhecidas no resultado do
exerCICIO, na rubrica "Devoluções de vendas e abatlmentos'(Nota 17) Relações contratuais com clientes: As relações contraíuaís com clientes são reconhecidas pelo valor justo na
data da aqUiSição As relações contratuars com elrentes têm Vida útil determinada e são
contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada A amortização e
calculada usando o método linear durante o período esperado da relação com o dlente
(h) Redução ao valor recuperável de ativos não fínanceiros: A Companhia avalia anual
mente se ha Indicadores de perda de valor de um ativo Se esses Indicadores são Identifica
dos, a Companhia estima o valor recuperavel do ativo O valor recuperável de um ativo e o
maror de (a) o valor justo menos custos que seriam Incorndos para vendê·lo, e (b) o seu
valor em uso Valor em uso é o fluxo de caixa descontado, antes dos Impostos, decorrente
do uso continuo do ativo ate o fim da sua vida utll Independentemente da eXistênCia de In·
dlcadores de perda de valor, os ativos mtanglvels com vida útrtlndeflnlda, quando eXisten
tes, são testados quanto à sua recuperabllldade, pelo menos uma vez por ano Ouando o
valor contabll de um atIvo exceder seu valor recuperável, a perda e reconhecida na demons
tração do resultado Em 31 de março de 2013 e 2012, a Companhia não IdentifiCOU Indica·
dores de perda do valor recuperável no ativo Imobilizado Dessa forma, não foram registradas perdas por Imparrment nos exercíCiOS findos em 3) de março de 2013 e 2012
(i) Custos de empréstímos: Custos de empréstimos relaCionados com a aqUISição, cons
trução ou produção de um ativo que necessanamente requer um tempo SignificatiVo para
ser concluldo, para fins de uso ou venda, são capitalizados como parte do custo do corres
pondente ativo Ol Provisões: As proV1sões são reconhecidas quando (I) a Companhia tem
uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos Já ocorndos, (II) é
provável que uma saída de recursos seja necessária para liqUidar a obngação, e (III) o valor
puder ser estimado com segurança (k) Benefícios a empregados: Em l' de abril de 2012
a Companhia passou a fazer parte do plano de contribUição defmlda (Rarzprev), no qual
mantem contratado um plano de prevldencla pnvada complementar, destinado a todos os
empregados A Companhia não tem nenhuma obrigação legal ou constituída de pagar con
tnbulções adiCionais se o lundo não possurr allvos sulrclentes para pagar todos os benefí·
CIOS deVidos (I) Tributos diferidos: As despesas de Imposto sobre a renda e contnbulçãoSOCial do exercICIO compreendem os rmpostos corrente e dlfendo Os Impostos sobre a
renda são reconnecldos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estive
rem relacIonados com Itens reconhecidos diretamente no patnmônlo liqUido ou no resultado
abrangente Nesse caso, o Imposto também e reconheCIdo no patnmõmo líqUido ou no re·
sultado abrangente O encargo de Imposto sobre a renda e a contnbulção SOCial conente e
dlferrdo e calculado com base nas leiS tnbutanas promulgadas, ou substanCialmente pro·
mulgadas, na data do balanço dos palses em que as entidades da Companhia atuam e
geram lucro tnbutável A admmlstração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela
Companhia nas apurações de Impostos sobre a renda com relação as situações em que a
regulamentação fiscal aplicável da margem a Interpretações, e estabelece provlsôes, quando apropnado, com base nos valores estimados de pagamento as autondades flscars
A tributação sobre o lucro compreende o Imposto sobre a renda e a contribUição SOCial
O Imposto sobre a renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acres
Cido do adicionai de 10% para os lucros que excederem R$ 240 no perlodo de 12 meses do
ano calendáno, enquanto a contnbulção SOCial é computada pela alíquota de 9% sobr� o
lucro tributável, reconheCidos pelO regime de competênCia Ou seja, de forma composta, a
Companhia se sUjeita a uma alíquota teónca de Impostos sobre renda eqUivalente a 34%
Imposto sobre a renda e a contnbulção SOCial dlfendos relatiVOS a diferenças temporáriassão apresentados líqUidos no balanço quando há o drrelto legal e a mtenção de compensá··Ios quando da apuração dos tnbutos correntes, em geral relaCIOnado com a mesma entida
de legal e mesma autondade fiscal Dessa forma, Impostos dlfendos allvos e passIvos em
diferentes entidades ou países, em geral são apresentados em separado, e não pelO liqUidoOs trrbutos dllerldos são calculados com base nas allquotas previstas quando de sua reali
zação e reVisados anualmente Creditas tnbutanos são reconhecidos somente na extensão
em que sela provável que e�stirá base tributável para a qual as diferenças temporárias
possam ser utilizadas As antempações ou valores passiveIS de compensação são demons
trados no 'atIvo Circulante e não Circulante, de acordo com a preVisão de sua realização
(m) Resultado por ação: O resultado por ação báSICO e calculado por meiO do resultado do
exerci�o atribuível aos acromstas da Companhia e a media ponderada das ações ordinánas
em crrculação no exerelclo O resultado por ação diluído e calculado por meio da referida
média das ações em crrculação, alustada pelos Instrumentos potenCialmente converslvels
em ações, com efeito dilUidor, nos exercíCiOS apresentados, nos termos do CPC 41 - Resul
tado por ação (n) Capitat social e remuneração aos aCionistas: O capital SOCial está re
presentado por açôes ordmárlas Os gastos Incrementars atnbuivels drretamente à emissão
de ações, quando OCOrridos, são apresentados como dedução do patnmõnlo liqUido, como
contrrbulção adiCionai de capital, Ijquldo de efeitos trlbutárros A remuneração aos aCIOnistas
é efetuada sob a forma de dlV1dendos elou juros sobre o capital própno, com base nos limi
tes definidos no estatuto SOCial de Companhia e nas leiS V1gentes 2.4. Novos IFRS e

Interpretações do IFRIC (Comitê de Interpretação de ínformação tinanceira de IASB)
aplicáveis às demonstrações financeiras: Alguns novos pronunciamentos contábeIS do
IASB e Interpretações do IFRIC foram pubHcados e/ou reV1sados, e deveráo ser aprovados
pelo CPC, sendo que os mars representatIVos para a Companhia estão apresentados a se·
gurr .IFRS 9 -Instrumentos Financeiros - Classfficayão e l)1ensuração: IFRS 9 aborda
a claSSificação, a mensuração e o reconheCimento de ativos e passIvos flnancerros O IFRS
9 foi emitido em novembro de 2009 e outubro de 2010 e substitUI os trechos do IAS 39 rela·
Clonados à dasslficação e mensuração de Instrumentos financerros O IFRS 9 requer a
claSSificação dos aUvos financeiros em duas categonas mensurados ao valor justo e men·
surados ao custo amortizado A determmação é feita no reconheCimento IniciaI. A base de
classificação depende do modelo de negoclos da entidade e das características contratuars
do fluxo de caIxa dos Instrumentos financeiros Com relação ao passIvo financeiro, a norma
mantém a marOna das eXigênCiaS estabeleCidas pelo IAS 39 A prmclpal mudança é a de
que nos casos em que a opção de valor justo e adotada para passIvos flnamcerros, a porção
de mudança no valor Justo deVido ao nsco de crédito da própna entidade e registrada em
outros resultados abrangentes e não na demonstração dos resultados, exceto quªndo resul
tar em descasamento contábil A Companhia está avaliando o Impacto total do IFRS 9
A norma é aplicável para exerCICIOS que se mlclam a partrr de l' de janerro de 2015
'IFRS 13 - Mensuração de valor justo: O IFRS 13 fOI emitido em maro de 2011, e divulga
do em um novo pronunciamento CPC 46 - "Mensuração do Valor Justo' O objetiVO da norma
IFRS 13 é aprimorar a conSistênCia e redu�r a compleXidade da mensuração ao valor Justo,
fornecendo uma deflmção mais preCisa e uma única fonte de mensuração do valor justo
e suas eXigênCias de divulgação para uso em IFRS As eXigênCiaS, que estão bastante

Fluxo de caixa das atlv. cperacícnaís
Lucro (prejuízo) antes do IR e CS
Ajustes de

üepreciação e amortização
Perda (ganho) apurado
na baxa do atvo Imobilizado

ConstitUição de provsão para créditos
de hquldação dUVidosa, líquida

Juros, ver monetárias e cambiaís, líq
Amortização de receitas anteCipadas
Amortização de desp pagas anteeip
Outras

2012
(Reapre
sentado)
(1060)60174

9104

736

1613
70

(244)
38

�
71282

336

(89)

490

Varração nos allvos e passvos
Contas a receber de elrentes
Estoques
Impostos a recuperar
Ordenados e saíéríos a pagar
Tnbutos a pagar
Partes relacionadas
Receitas aotecpadas
Fornecedores
Outros ativos e passvos, IIquldos

Caixa gerado (utilizado) das operações
IR e CS sobre o lucro líquido pagos

Caixa Irq. gero (utllrzado) nas ativo operac.
Fluxo de caixa das ativo de investimento
Adições ao imob , software e outros Intang
CaIXa recebido na venda de ativo mcb

Cx.líq. (utilizado) gero nas atív. de rnvesl.
Fluxo de caixa das atlv. de financiamento
Amort de prrnclpal de empr e Imamc
Captação de empréstmos e fnanc
DIVidendos pagos
Partes relacionadas

Caíxa líq. utllrzado nas atlv, de fínanc.
Acres (decres ) hq em ex e equlv de caxa
CaIxa e equlv de caixa no iníCIO do exerc
CaIxa e eqUlv de caixa no fmal do exerc

Informações adicionais
Trans. de invest. que não envolvem caixa

Reversão de provsão para remoção de
tanques de armazenagem de combust

21224 4681
(5927) 2383
(10892) (401)

517 (407)
(2548) (17)
11483 (1500)

243
10554 (4442)
2725 ...mm
98661 (1944)

(18941) �
79720 �

(28146) (25)
73 3895

(28073) 3870

(14878) (5941)
3300

(25727) (200)
1026

(395791 (28411
12068 (1400)

257 1657
12325 257

(1210)
alinhadas entre IFRS e US GAAp, não ampham o uso da contabilização ao valor Justo, mas
fornecem onentações sobre como apllcá-lo quando seu uso Já e requendo ou permitido por
outras normas IFRS ou US GAAP A norma e aphcavel a partir de l' de janerro de 2013
O Impacto dessa norma sera bascameníe um Incremento na divulgação Não enstem outras
normas e mterpretações ernãldas e ainda não adotadas que possam, na opniâo da Adminis
tração, ter Impacto significativo no resultado ou no patrirnônio divulgado pela Companhia
3. Caíxa e equívalentes de caixa: Para fins da demonstração dos fluxos de cana, o cana e

eqUivalentes de caixa Incluem as contas garantidas, conforme demonstrado abako
2013 2012

""""843 257
14150
14993 257
�
12325 257

(1) Fundo de Investimentos corresponde a aplicação em fundo de renda fiXa"ãOmlníSfrã(jo
por institUIção fInanceIra de pnmelra linha, os quais são gendos por cotas com rendimentos
dlános Em 31 de março de 2013, a remuneração media do relerldo lundo fOI eqUivalente a
100,8% do COI
4. Contas a receber de clientes:
Duplicatas a receber
Fmanclamentos a clientes (I)
(-) ProVisão para credltos de liqUidação dUVidosa

Bancos conta mOVImento .

Aplicações flnanceiras (1)

Contas garantidas (Nota 11)

2012
29357
2727

32084
Crrculante 131 010)
Não crrculante 1.074
(I) OS finanCiamentos a clientes se referem à vendas de ImóveiS, bem anclamentos
com o objetivo prrnclpal de Implementação ou modernização dos postos de venda de com·
bustlvels, mediante garantIas reaIS, fianças e avrus Os encargos financeiros e os prazos de
amorUzação são pactuados em contratos e estabetecldos com base na analise econômico
financerra de cada negOCiação A expOSição maxlma ao nsco de credito na data do balanço
e o valor conlabll de cada classe de contas a receber menCionada aCIma A CompanhIa nãol
recebe nenhum título de terceiros como garantia de contas a receber, somente garantias
reaiS, tais como hipoteca e penhora A análise do vencimento das duplicatas a receber e
finanCIamentos a clientes e como segue

A vencer
VenCidas
Ate 30 diaS
De 31 a 60 diaS
De 61 a 90 diaS
ACima de 90 diaS

2013 2012
34 303 28463

959 2229
436 177
271 165

2523 1050
4189 3621
38492 32084

A movimentação da proVISão para credltos de liqUidação dUVidosa e assim demonstrada
Em 31 de março de 2012
PrOVisão (2 430)
Reversão (1) 817
Aporte de capital (Nota 16) ..JJ.1ID
Em 31 de março de 2013 �
(1) As reversões decorrem, pnnclpalmente, na baIXa de títulos para perdas permanentes ou
por pagamentos dos tltulos que tmham proVisão para perda registrada na demonstração
flnancerra 5. Estoques: 2013 2012
Gasolina 8 503 1 44B
Diesel 5 064 948
Etanol hidratado 1 094 202
Outros 18

-1-- 2616
""""""2012
----a49

3739
812

2
5402

(5402)

2012

6.lmpostos e contribUições a recuperar:
ICMS (a)
COFINS
PIS
Outros

Crrculante
Não Clrculamte
(a) O saldo de ICMS e composto da seguinte forma
Crrculante
ICMS a recuperar
Créditos de ICMS gerados na aquIsição de ativo Imobilizado

6346 669
115 180

6461 849
Não crrculante
Créditos de ICMS gerados na aquIsição de ativo Imobilizado 293

----m
6754 849

O saldo de ICMS a recuperar é da próprra operação da Companhia, sendo representado,
prrnclpalmente, pela aqUisição de óleo combustível e querosene (com crédito de ICMS) e
venda mterestadual (sem débito de ICMS) Com o Intuito de utilizar os saldos credores de
ICMS, a Companhia esta revendo algumas ações, em espeCial a reVisão logística das ope
rações com alterações de polos de suprrmento 0 saldo de ICMS a recuperar apresentado
nessas demonstrações fmancelras reflete o montante que a CompanhIa espera realizar.
7. Partes rejacionadas: (a) Resumo dos saldos com partes relacionadas:

..1ill 2012
Ativo circulante
Posto Agrlcopel LIda (1)
Rarzen CombustíveiS S A (2)
FIX Investimentos LIda
Outros

Total do ativo círcujante
PassIvo circulante
Rarzen Combustlvels S A (2)
Rx Investimentos LIda (3)
Ralzen Tarumã LIda
Rarzen Energia S A
Posto Agrrcopel LIda
Outros

Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Ralzen Combustlvels S A (2)
Posto Agncopel LIda

Total do passivo não circulante

(Reapresentado)
5997
2783

1500
271

9051 1500

31805
4551
3f6
118
5

270
37065

1821
3

1824
continua -4f
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-"I< continuação Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Março de 2013 - Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma
(1) Posto AWicopel Ltda.: O mo�tante registrado �o ativo circulante corresponde à venda � A composição do acervo patnmonial liquido contábil contribuido pela controladora RCSA é e o gerenciamento de capital da Companhia. (b) Estrutura do gerenciamento de risco:de combustlvel óleo diesel. (2) Ralzen CombustlvelS S.A.: O montante reglStra�o no ativo Despesas financeiras demonstrada como segue: A Companhia possui políticas especificas de tesourara e frading que define como deve serc"culante refere·se pnnClpalmente a: I) repasse de. yendor ncome (receita dos parceros Raizen Combustíveis S.A. (2) --.JlW Contas a Receber de elientes 26.655 feito o gerenciamento de risco. Para monitoramento das atividades e asseguração do cum-nos postos de Santa Catanna) no valor de R$I;232, II) repassede receita pelo desenvolvI'

--.JlW (-) PDD (Nota 4) (143) prímeoto das politicas a Companhia possui Comitê de Riscos que se reúne semanalmentemento de parcenas comercae para a exploraçao da base de chentes no valor de R$ 398 e R 'ta d
.

Esto ues 6 118 .

'

d d d
•

b' d lib b
. -

diii) demais valores a receber no montante de R$ 1.424; O montante registrado no passivo
ecel s_ e serviços Outrcis créditos .

62
para anahsar o comport�mento .

o merca o e cam 10 e e I erar so r� as. posçoes e
circulante, refere-se principalmente a: i) compra de combustivel (óleo diesel) no montante de Shell Brasil Petróleo Llda.(3) 929

Imobilizado (Nota 8) 39.780
cobertura, VISando reduz" os efeitos adversos de mudanças na taxa de :amblo. A Compa-R$ 28.176 e ii) demais gaslos no montante de R$ 3.899; O montante registrado no passivo 929

Intan ivel (Nota 9) 17.307
nhla está exposta a nscos de mer:ado, sendo os pr�nClpalS: (I) a volatilidade da taxa denão circulante, refere-se ao saldo de mútuo financairo no montante de R$ 1.821 sujeito à Despesas de serviços Forn2cedores 4.474 luros; (II) a volatlhdade da taxa de câmalo. A conlrataçao de mslrumentos financeiros com oincidência de IOF. (3) FIX Investimentos Ltda.: O montante registrado no passivo circulan- Raizen Combustíveis S.A. (2). (4.278) Imposto sobre a renda e contribuição social diferidos (Nota 13) 3.336 objetivo de proteção é feita por meio de uma análise da exposição ao risco para os quais ate, findo em 31 de março de 2013, refere-se a créditos Inbutários (PIS e COFINS), os quais Raizen Energia S.A. (4) � Outras obri�ações 6.422 administração busca cobertura. (c) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado porquando untizados pela Mime deverão ser reembolsados para a Rx. (b) Resultado com � Ativos líquidos contribuidos 75.547 normas especificas de aceitação de elientes, análise de crédito e estabelecimento de limitespartes relacionadas:

1501.1111 Na mesma data, foi acordado entre os acionistas que a liquidação e a realização referenle de exposição porcliente, inclusive, quando aplicável, exigência de carta de crédito de ban-� (1) As transações de compra e venda de produtos são efetuadas em condições acordadas à Contingências no montante de R$ 22e créditos de Pis e Cofins no montante de R$ 4.551, cos de primeira linha e captação de garantias reais sobre créditos concedidos. A Adminis-
136.001 entre as partes. (2) Referem-se aos gastos com o compartilhamento dos custos corporati- são de responsabilidade do acionista Fix, por este motivo a Companhia registrou um contas tração considera que o risco de crédito está substancialmente coberto pela provisão para
80.226 vos, gerenciais e operacionais com a Raizen Combustlveis S.A. (3) Referem-se à comissão a pagar na rubrica 'Partes relacionadas" em contra partida da rubrica 'Reserva de Capital". devedores duvdosos. Os limites de riscos indi�duais são determinados com base em elas-

216.227 de vendas de lubrificantes. (4) Referem-se aos gastos com o compartilhamento dos custos Em 31 de março de 2013, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 63.977 sificações internas de acordo com os limites determinados pela Administração da Compa-Compra de mercadorias (1) corporativos, gerenciais e operacionais com a RESA. Conforme demonstrado acima, a (R$ 16.660 em 2QI2), representado por 60.144.408 ações ordinárias (16.660.001 em 2012), nhia. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. Não foi ultrapassado ne-Raizen Combustíveis S.A. sem valor nominal conforme demonstrado a seguir: Quantidade
-

nhum limite de crédito durante o exerclcio, e a Administração não espera nenhuma perdaRaizen Tarumã Lida. Companhia mantém saldos e realiza transações com sua controladora e outras partes rela· Em 31 de março de 2012 1 decorrente de inadimplência dessas contrapartes sepencr ao valor já provisionado. O riscoRaizen Energia S.A. cionadas em montantes significativos em relação à sua posição patrimonial e financeira e Emitidas em l' de abril de 2012 pela contribuição da RCSA de crédito sobre caixa e equivalente ae caixa, depósitos bancérios e fundos de investimen-
_______________________--I�aos resultados de suas operações. Em 3} de março de 2013

. . tos, está minimizado pois os valores envolvidos estão distribuídos entre os principais bancos
Edifícios e Máquinas, equipamentos Móveis e utensfllos e Obras em (b) DIVidendos: De acordo com o estatuto da Companhl� e Lei das S

, nacionais e internacionais considerados pelas elassificadoras internacionais de riscos como
Terrenos benfeitorias e instalações Veiculos equipamentos de informática andamento Outros Total os valores dereserva legal e dos diVidendos para o.exercmo findo em 31 de março de 2013 Grau de Investimento. (d) Risco de liquidez: Risco de liquidéz é o risco em que a Compa-foram �et�rmlnado� como segu�:. � nhia irã encontrar dificuldades em cumprir com as obríqações associadas com seus passí-Lucro liqUido (preIUlzo) do exerceo 39.703

vos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro.Base de cálculo da reserva legal 39.703 A b d d C h' d'
.

t
-

d I' ld
.

d ti
• .

I IConstituição da reserva legal _ 5% (Nota 16 c)
� a or agem a ompan la na .. rnrus raçao e IqUl ez e e garan

_

r, o manmo poss ve ,

Base de cálculo para disíribuiçâe de di�dendos 39.703 que se�pre tenha liqUidez sufiCiente para cumpnr com suas obngaçoes ao vencerem, sob
Dividendo mlnimo obrigatóno _ 25% 9.926 condlçoe� normais e de estresse, sem causar perdas InacertávelS ou com ns:" de preludlcar
(-) Dividendos pagos antedpadamente (27.2271 a reputaçao da Companhia. A tabela a segUir demonstra os passwos financeIros contratados
Dividendos minimos obrigatóriosremanescentes por faIXas de vencimentos: 2013

.
�

Em 12 de novembro de 2012, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a realiza- Até 1 Até 2 De 3 a ACima de
78638 ção do pagamento de dividendos intermediários no montante R$ 6.000, sendo creditado à ano anos 5 anos 5 anos Total Total
-'----

acoolsta RCSA o montante de R$ 4.338 e à acionista Fix o montante de R$I.662. Nesta ����Z:ti���SjNotal0) (16.446) - (16.446) (17.646)
(25) (6.220) mesma data, foi acordada entre os acionistas a dedução do contas a receber que a Compa- financiamentos (Nota 11) (3.197) (306) (46) - (3.549) (15.637)(2) (336) nhia possula com a Fix no montante de R$ 1.500, desta forma, o desembolso de caixa da Impostos e contribuições

__
27 3.279 Companhia para a Fix, foi no montante líquido de R$162. Em 25 de março de 2013, em sociais a pagar (Nota 12)- (3.277) Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a realização do pagamento de dividendos Partes relacionadas (Nota 7)-

d��i�j ��e����o: i�i:���a�1� �em����t�2J�s������e1�)��:e��;��:t��� �:�:;���:
2013, a Companhia não destinou 5% do lucro liquido apurado para a rubrica de reserva le-

� �
129.3081 gal porque o saldo registrado em reserva de capital excede em 30% do valor do capital so

dai, conforme estabelecido na Lei das Sociedades por Ações. (d) Reserva pára retenção
de lucros: O saldo remanescente do lucro liquido do exercicio, após as destinações para a

constituição da reserva legal e provisionamento dos dividendos minimos obrigatórios, foi
apropnaoo à conta de Reserva para retenção de lucros até que sua destinação definitiva
seja aprovada na Assembleia Geral Ordinária. (e) Lucro por ação: O lucro básico por ação
é calculado mediante a di�são do lucro atnbuivel aos acionistas da Companhia, pela quan
tidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício. A tabela a seguir
apresenta os dados de resultado e ações utilizados no cálculo do lucro básico e diluido por
ação para o exercido findo em 31 de março de 2013 (em milhares, exceto valores por ação):
Básico e diluido: 2013
Numerador

--

Lucro liquido do exercicio 39.703
Denominador:
Média ponderada do número de ações ordinánas (em milhares) 60.144
Lucro básico e diluido por ação ordinárta (reais por ação) RS O 66
A Companhia não possui ações ordinárias em circulação que possam causar diluição

(29) (155) ou dívida conversivel em ações ordinárias. Assim, o lucro básico e diluido por ação
__ 1_7 � são equivalentes.

17-.Receita operacional líquida:

Custo ou avaliação:
Em 31 de dezembro de 2011
Adições
Baixas

Em 31 de março de 2012
Adições
Aporte de capital (1)
Baixas
Transferências

Em 31 de março de 2013
Depreciação:
Em 31 de dezembro de 2011
Despesa de depreciação no exercício
Baixas

Em 31 de março de 2012
Despesa de depreciação no exercício
Aporte de capital (1)
Baixas
Transferências

Em 31 de março de 2013
Valor residual liquido:
Em31 de março de 2013 26.123 1.612 16.551 __'17_ 476 � - 49.330
Em31demarçode2012 303 1.203 4.121 413 6.040
Em31 de dezembro de2011 1.523 1.218 5.719 1.037 512 148 10.157

(1) Ativos contribuidos pela RCSA no montante de RS 39.780, vide mais detalhes na Nota 16.
--

--- -- ---

9.lntangível:
-

Relações Direitos de
OI(

Parcelamento de débitos tributários- Lei 11.941/09 ("Refis IV"): Em 27 de maio de 2009,
Licença de contratuais exclusividade a Lei 11.941 foi aprovada pelo governo brasileiro, que estabeleceu um programa de recupe-software com clientes de fornecimento � ração fiscal- Refis IV, o que permite ao contribuinte liquidar suas dividas tributárias federais,

programas de recuperação anteriores, e outros impostos federais sob discussão judicial
com descontos sobre as multas e juros anteriormente cobrados. 13.lmposto sobre a renda
e contribuição social diferidos: (a) Reconciliação da despesa de imposto sobre a

renda e da contribuição social: � �
Lucro (prej.) antes do imposto sobre (3 meses)
a renda e da contribuição social 60.174 (1.060)

Imposto sobre a renda e connbução social a taxa nominal (34%) (20.459) 360
Ajustes para cálculo da taxa efetiva:
Doações e contribuições indedutíveis
Outros
Despesa com imposto sobre a renda e

contnbuição social (corrente e difenda) 120.4711 �
Taxa efetiva 34% 14,5%
(b) Imposto sobre a renda e contribuição social d�eridos passivos:

2013

Vendas de produtos (1)
Agricopel Com. e Der. Petróleo Lida.
Posto Agricopel Lida.

8.lmobilizado:

,

1.523 1.447

24.638 2.357

(229)
(15)

- 12441
(159)

(1.428)
138

11.6931

Custo ou avaliação:
Em 31 de março de 2011
Transferências (1)

Em 31 de março de 2012
Adições
Aporte de capital (2)
Baixas

Em 31 de março de 2013
Amortização:
Em 31 de março de 2012
Amortização no exercício
Aporte de capital (2)
Baixas

Em 31 de maryo de 2013
Valor residual liquido:
Em 31 de março de 2013 � 35.247 36.437
Em 31 de março de 2012 3.197 --ªJm

(1) Transferência de créditos concedidos a vendedores vide nota 2.2. (2) Ativos contribuidos
pela RCSA no montante de R$17.307, vide mais detalhes na Nota 16.
10. Fornecedores:
Fornecedores de combustíveis
Fornecedores de serviços
Outros fornecedores

--____,�"':1""�� � 1��
22.546 22.546

881 1.289 16.057 18.227
� �-...001

438 1.289 41.800 43.527

--(2) --(5-4) (6.553) (6.609)
(875) (45) (920)
439 439

14381 1991
__�16�.553",! �

2013
13.187
2.415
844

16.446
11. Empréstimos e financiamentos:

Encargos financeiros
Taxa média

Indexador anual de juros ..Jml
Reais (R$) - 2.668

Finalidade
Conta garantida (a)

4,69% (2013)
4,64% (2012)

9,24%
5,69%
14,99%
16,21%
18,75%

Dezembro/15
Outubro/IS

AbriV12
Junho/14
AbriV12
AbnV12

Rname
Finame
Capital de Giro
Arrendamento Financeiro
Compror
CDCI

572 . 867
96 516

- 11.982
213 373

- 1.449
450

3:549 15.637
Circulante @J.W ill1§1)
Não drculante � 5.873
(a) Produto bancário para o qual não há inddência de encargos qüãiíaOo saldo é quitado
no dia subsequente, ou cobrado a taxa acordada em contrato de conta garantida acrescida
de IOF. As parcelas -vencívels ao longo prazo, apresentam o seguinte cronograma de
vencimentos:

Pré-Fixado
TJLP
COI

Pré-Fixado
Pré-Fixado
Pré-Fixado

2013 2012
3õ6 2.196

46 1.958
- 1.319
-; 372

28
. � 5.873

Valor justo: O valor justo dos empréstimos e flnandameníos é igual ao seu ValOr de merca
do, uma vez que esses instrumentos estão sujeitos a taxas de juros vanáveis (Nota 21.e).
12. Tributos a pagar: ..Jml 2012
ICMS 1.084 419
REFIS IV 628 704
INSS 61
Outros 159

"T.932 1.123
Circulante l1AJll l§.lli
Não drculante � �
O montante no passivo não circulante é composto pelo Refis IV e os Veiiêiiiientosaas
parcelas são como segue: 2013 2012
13a24meses 110 103
25 a 36 meses 80 103
37 a 48 meses 39 76
49 a 60 meses 39 37
61 a 72 meses 39 37
73 a 84 meses 39 37
85 a 96 meses 39 37
Acima de 96 meses 134 162

519 592

13 a 24 meses

25 a36 meses
37 a 48 meses
49 a 60 meses
61 a 72 meses

9.489
·3

(2.3911

3.142 603
22

(1591

173 16.377
25

.Jml (7.085)
9.317
6.810
68.886
(6.375)

___fill 2012
(3 meses)

Receita bruta na venda de produtos 1.673.534 199.014
Devoluções de vendas e abatimentos 14.460 (751)
Impostos sobre a venda de produtos 11.745 __(gJffi
Receita operacionalliquida 1.647.329 195.549
18. Despesas por natureza: Reconciliação das despesas por-natureza: O grupo de
despesas é apresentado na demonstração do resultado por função. A reconciliação do re
sultado por natureza para os exercicios findos em 31 de março de 2013 e 2012 está deta
lhada como segue:.
(a) Despesas por natureza:

Combustíveis para revenda
Despesas de loglstica
Despesas com pessoal
Despesas comerciais
Depreciação e amortização (1)
Mão de obra contratada
Aluguéis e arrendamento
Telecomunicações
Outras despesas

2012
(3 meses)
188.052
1.579
242

1.701
336

1.044
171
16

(1.413 (110) (158) (251)
37.065 __m __

- �
158.121l���

Os indices de alavancagem financeira em 31 de março de 2013 e 2012
riados:

466

1.562.859
12.103
4.871
2.891
2.551
1.997
853
132

8.258
1.596.515

(1) As a,!,ortizaçõe§ referentes aos Direitos de exelusividade de fomecimento
tradas na rubrica "Devolução de vendas e abatimentos" (Nota 17). O montante reconhecido
durante o exercício findo em 31 de março 2013 foi de R$ 6.553.
(b) Class�icadas como:

Custo dos produtos vendidos
Despesas com vendas
Gerais e administrativas

2012
(3 meses)
188.052
4.542
3.451

196.045
2012

(3 meses)

1��!

(1.932) (1.123)

2013 2012
3.549 15.637

(14.993) _jg§Z)
11.444 15.380
1 16.754

�

Total dos empréstimos (Nota 11)
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
Di�da liquida
Total do patnmônio liquido
Total do capital
Indice de alavancagem financeira - %
(e) Valor justo: O valor justo dos ativos e passivos financeiros é o valor pelo qual o instru
mento poderia ser trocado em.UA'tairansação corrente entre partes dispostas a negociar, e
não em uma venda ou liquidação forçada. O valor justo de caixa e equivalentes de caixa,
contas a receber de dientes, outros ativos financeiros, contas a pagar a fornecedores, par
tes relacionadas e outras obnçações de curto prazo se aproxima de seu respectivo valor
contábil. O valor justo de ativos e passivos financeiros delongo prazo não dilere significati
vamente de seu valor contábil. O valor justo de ativos financeiros disponlveis para venda é
obtido pelos preços de mercado cotados em mercados ativos, se houver. As categorias dos
instrumentos financeiros são assim apresentadas:

Valor contábil
e valor de mercado

____�C�la�ss�ifi�lC�aç�ã:o 2013 2012
Ativos financeiros
Calxa'e equivalentes de-caixa (Nota 3)
Contas a receber de clientes (Nota 4)
P_artes relacionadas (Nota 7)

Empréstimos e recebiveis 14.993 257
Empréstimos e recebiveis 36.736 32.084
Empréstimos e receblveis� 1.500

60.780 33.841

7.101

1.562.859
28.002

19. Resultado financeiro:
Despesas financeiras
Juros
Despesas bancárias
Ajuste a valor presente de contas a receber de dientes
Outros

(1.230)
(634)
(37)

- _____l1§§)
(1.901) (921)

Passivos financeiros
Fornecedores (Nota 10)
Empréstimos e

financiamentos (Nota 11)
Partes relacionadas (Nota 7)

Empréstimos e financiamentos (16.446) (17.646)

(3.549) (15.637)

1.210
36.110
(5.876)
3.839

80 2.205
(499)
20�------------�2�.1�92 4.541

Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
Juros.

2.178
1.091
3.·269
1.368
2013

Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos

13
93

20. Outras receitas operacionais, liquidas:
Outras receitas (despesas) operacionais
Receitas d� aluguéis e arrendamentos
Receita de royafties
Comissões sobre vendas de lubnficantes
(Perda) ganho na venda de imobilizado
Receita de licença de lojas
Outras despesas, liquidas

4.029
3.377
1.328
(736)
467
.lilll __@
7.992 62

21. Instrumentos financeiros: Gerenciamento de risco financeiro: (a) Visão Geral:
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos
financeiros: • risco de crédito; , risco de liquidez. Essa nota explicativa apresenta informa
ções sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos supramendonados, os objeti
vos da Companhia, politicas e processos para a mensuração e gerenciamento de nsco,

133.2831
(� Análise de sensibilidade: Apresentamos a seguir a analise de se e do valor
justo dos instrumentos financeiros de acordo com os tipos de risco considerados relevantes
pela Companhia, consoante a Instrução CVM n' 475, emitida em 17 de março de 2008.
Segue abaixo análise de sensibilidade do valor justo dos instrumentos financeiros de acordo
com os tipos de risco considerados relevantes pela Companhia: Premissas para a análise
de sensibilidade: A Companhia adotou para a análise de sensibilidade três cenários, sen
do um provável e d'<[s que possam apresentar efeitos de deterioração no valor justo dos
instrumentos financeiros da Companhia. O cenáno provável foi definido a partir do COI em
31 de março de 2013. Os cenários adversos possiveis e remotos foram definidos por meio
de impactos adversos de 25% e 50% sobre as curvas do COI, que foram considerados como
base para o cenário provável. i) Variação das taxas de juros: A Companhia realizou simu
lações nas taxas de juros e na remuneração pelo COI das aplicações financeiras com au
mento e redução de 25% e 50'%, cujos resultados estão apresentados a seguir:

2013

89

Operação Saldos Provavel +25% +50% -25% ·50%
Aplicações financeiras (Nota 3) 14.150 1.113 1.392 1.670 835 557
Impacto no resultado do exercicio - 1.113 1.392 1.670 835 557
Os demais latores de riscos foram considerados irrelevantes para o resultado dos TriStru
mentos financeiros. (g) Gestão de capital: A Companhia administra sua estrutura de capital
com objetivo de salvaguardar a capacidade de sua continuidade para oferecer retorno aos
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de
capital ideal para reduzir esse custo. 22, Plano de suplementação de aposentadoria:
(a) Fundo de pensão: A partir de l' de abril de 2012, a Companhia passou a patrocinar o
Plano de Beneficios Raiz, administrado pela Raizprev - Entidade de Previdênda Privada,
que é uma Entidade fechada de previdênda complementar sem fins lucrativos. Trata-se de
fundo de pensão com conmbeição definida. A Entidade é dotada com autonomia adminis
trativa, patrimonial e financeira, tendo como objeto a administração e execução de planos de
beneficios de natureza previdenciána, conforme definido nos Regulamentos dos Planos de
Beneficios. A Companhia não possui obriqações legais ou construtivas para contnbuições
extraordinánas adicionais, caso o plano não tenha ativos suficientes para o pagamento de
todos os benefícios ou eventual ocorrência de défiot. Durante o exerclcio findo em 31 de
março de 2013, o montante de contribuição reconheddo como despesa foi de R$ 1.
(b) Participação nós lucros: A Companhia reconhece um passivo e uma despesa de par
ticipação nos resultados com base em metodologia que leva em conta metas previamente
definidas aos funclonârios, A Companhia reconhece uma provisão quando está contratual
mente obngado ou quando há uma prática passada que criou uma obngação não formaliza
da. 23. Seguros: A Companhia possui um programa de seguros e gerendamento de risco
que proporciona cobertura e proteção compatíveis com seus ativos patrimoniais e sua

operação. As coberturas contratadas são baseadas em crteríoso estudo de riscos e perdas
realizado por consultores de seguros locais, sendo a modalidade de seguro contratada con
siderada, pela administração, suficiente para cobrir os eventuais sinistros que possam ocor
rer, tendo em vista a natureza das atividades da Companhia. As premissas de risco adota
das não fazem parte do escopo de uma auditona de demonstrações contábeis.
Consequentemente, não foram examinados pelos nossos auditores independentes.

42.384

(3.770)
(218)
1.008

(91)
(26)
64

Contador

Marcus Vinicius Pinto Lima - CRC SP-238347/0-0

Aos Administradores e Adonistas Raizen Mime Combustíveis S.A. - Examinamos as

demonstrações financeiras da Raizen Mime Combustíveis S.A. (a 'Companhia") que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2013 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimõnio liquido e dos ftuxos de caixa para
o exercício findo nessa data, assim como O resumo das principais políticas contábeis e as
demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações
financeiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessános para
permitir a elaboração dó demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou por erro. Responsabilidade dos auditores
independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de àuditoria. Essas normas requerem o cumprimento de

(2.105)
(75)
�

2.980 53

A Diretoria

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
31 de março de 2013, a Companhia efetuou a revisão das vidas úteis de seus ativos
imobilizados e os bens passaram a ser depreciados prospectivamenle com base nessas
novas vidas úteis. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.Como parte
de nosso exame das demonstrações financeiras da Companhia de 31 de março de 2013,
examinamos também os ajustes desertos na Nota 2.2 que foram efetuados para alterar as
demonstrações financeiras do exercicio findo em 3t de março de 2012, apresentadas para
fins de comparação. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente
efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros
procedimentos sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício
findo em 31 de março de 2012 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma
de asseguração sobre essas demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Campinas,
29 de julho de 2013. PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CRC 2SPOOO160/0-5 'P; Adriano Machado - Contador CRC PR-042584/0-7 'S' SC.

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ralzen Mime Combustiveis S.A.
em 31 de março de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, de acordo com as prãticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase: Chamamos atenção para a Nota 7 às demonstrações financeiras, que descreve
que a Companhia mantém saldos e realiza transações com sua controladora e outras partes
reladonadas em montantes significativos em relação à sua posição patnmonial e financeira
e aos resultados de suas operações. Nossa opinião não está ressalvada em rela�o a esse
assunto. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício
anterior: As demonstrações financeiras da Companhia em 31 de março de 2012 foram
auditadas por outros auditores, cujo relatório, datado de 30 de agosto de 2012, expressa
uma opinião com ressalvas devido à ausência de revisão das vidas úteis de bens do ativo
imobilizado e não fixação de valor residual de determinados bens. No exercido findo em

(2.172
(25.639

5.094
(1361

(151)
(1.986)

476
2

125.8331 11.716)

2012
17.552

31
63

17.646

Diferenças
temporárias: .

Valor justo dos ativos imobilizados
Valor justo dos ativos intanglveis
Provisão para direitos de
exclusi�dade de fornecimento 8.105 2.026 729 2.755

Provisão para gasto c/abandono de ativos 1.568 392 141 533
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 904 226 81 307
Remuneração e beneficios a funcionários - PPR 817 204 74 278
Outros efeitos 623 156 56 212

Total de tributos diferidos - 11.243) 14481 �
(c) Movimentação liquida dos tributos diferidos: ..Jml
Saldo no início do exercício
Receita do exercicio 1.639
Tnbuios dileridos sobre aporte de capital (Nota 16) (3.336)
Outros

__
6

Saldo no linal do exercicio �
14. Provisão para demandas judiciais: Em 31 de março de 2013, não e�ste nenhum
processo judicial de probabilidade provável contra a Companhia, por isso, não há provisão
para demandas judidais registradas nas demonstrações financeiras da Companhia. Em 31
de março de 2013, a Administração, com base nas opiniões dos seus assessores juridicos
externos, classificou como perda possível o processo administrativo relacionado à notifica·
ção fiscal de imposto sobre a renda e contribuição social sobre amortização de ágio em

reestruturação socetãrla. O risco estimado é de R$ 8.323. Recentes decisões do CARF
(Conselho Administra"/o de Recursos Fiscais) apoiam ainda mais a classificação efetuada
e a reiteram à possibilidade de êxito do processo. Caso uma provisão para essas demandas
tenha que ser reconhecida no futuro por alteração de prognóstico de sucesso, ou por qual
quer outro motivo, a Companhia registrará no mesmo momento valor a receber da Rx de
igual montante e, portanto, não haverá impacto no resultado da Companhia. 15. Compro·
missos: Compras: A Companhia possui contratos de compra de combustlveis com tercei
ros, com a finalidade de garantir parte de suas comercializações futuras. Os compromissos
de compra por safra de etanol e biodiesel, em metros cúbicos, em 31 de março de 2013,
são como segue:
Exercícios
2014 190.468
2015 ___1llli
Total 211.741
'16. Patrimônio liquido: (a) Capital social: Em 31 de março de 2012, o capital social subs
crito da Companhia estava representado por 16.660.001 ações ordinárias. Em l' de abril de
2012, em Assembleia Geral Extraordinána, foi deliberado e aprovado pelos acionistas o
aumento de capital da Companhia no montante de R$ 75.547, por meio da contnbuição de
acervo patrimonial liquido contábil com data-base em 29 de fevereiro de 2012, contnbuido
pela controladora RCSA, relacionado ás suas ati�dades de distribuição de combustíveis no
Estado de Santa Catarina, conforme laudo de avaliação emitido por empresa especializada
independente. Desse montante, R$ 47.317 foram destinados à conta de capital social e

R$ 28.230 foram destinados à conta de reserva de capital, totalmente subscritos e integrali
zados mediante a conferência de 43.484.407 ações ordnárias.

(15.795)
(1.191)

(3.949)
(298)

(1.422) (5.371)
(107) (405)

exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo
de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção
relevante. Uma aucitoria envolve a execução de procedimentos seíeconacos para obtenção
de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que
são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da
adequação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimafivas contábeis
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidênda de auditoria obtida é

PUBLICAÇÃO LEGAL
Faça coroo manda a lei: Publique.em jornal de grande circulaçãor

o jornal O CORREIO 00 POVO atende preceitos da lei 289/SA por enquadrar-se çomo jornal diário dé grande'
circulação local e regional. Balanços, atas, editais, demais publicações leglli!!. (47)2106-1919

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EQUILíBRIO Veterano Nêgo foi de fundamental importância na �itória sobre o NEC. Os gols da partida podem ser acessados em nosso portal

Leão ruge forte na

Divisão de Acesso

INSTITUTO DE ORrOPEDIA

E TRAUMATOLOGIASC
3370-036613370-1867

(),... {)O/(;ell1. «lall!
DiretorTémim Responsável CRM-SC 8535 RQE 4471

GOLEADA Em casa, Jaraguá marca 4 a O no Navegantes, na estreia da equipe no Campeonato Catarinense

Jogando bem, o Jaraguá es

treou com vitória fácil na

Divisão de Acesso. Atuando no

Estádio João Marcatto, o Leão
do Vale goleou o Navegantes por
4 a 0, pela primeira rodada do
Estadual, mostrando ser um dos

principais candidatos ao acesso.

No primeiro tempo, o time
comandado pelo técnico Mozart
criou diversas chances de gol,
mas voltou a pecar nas finaliza
ções. Por outro lado, a equipe ad
versária utilizava o contra-ataque
como arma para tentar surpreen
der, mas sem êxito. Desta forma,
o Leão foi para o intervalo com a

vantagem de 1 a o, com gol anota
do pelo garoto Nando.

Aproveitando o cansaço e a

falta de ritmo do NEC, o Jaraguá

voltou para o segundo tempo
disposto a aumentar o placar e

consequentemente o seu saldo
de gols. Com tentos convertidos
por Maicon, Erick e Carlos Neto,
o Jaraguá deu números finais a

partida: 4 a o.

"Nós tivemos um bom volume
de jogo, No intervalo, conversa-

. mos e conseguimos arrumar algu
mas coisas. Eles não tiveram um

grande volume no segundo tempo
e foi um resultado justo. O resulta
do me agradou bastante, mas ain
da é o início de uma história. Te
mos que evoluir a cada jogo para
conquistarmos o campeonato.
Eu tenho certeza que no próximo
jogo, nós vamos apresentar um
trabalho ainda melhor que nesse

jogo", concluiu o técnicoMozart.

"Nós tentamos fazer os gols,
mas a nossa função também é
defender. Iniciamos bem a nossa

.

busca pelo título. Não podemos
errar, pois o campeonato é difí
cil. Esperamos seguir com essa

mesma pegada para conquistar
mos a primeira fase", destacou o
zagueiro Ricardo.

"É importante conquistaresses
três pontos e sabíamos que tínha
mos que estrear bem. Era tudo.o
que nós queríamos e agora vamos
pensar no jogo contra o Maga, no
qual queremos mais uma vitória",
comentou o atacante Erick,

Na próxima rodada, o Leão
enfrenta oMaga, dia 11, às lSh30,
novamente no João Marcatto. Já
o Navegantes folgará na ocasião p - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
e só retoma na terceira rodada:" ... : .. PrÓ;:GC-.Gbls Cont�a;.SG.-,Sald().de.Gols; A, Aproveitamento.

"
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"
O resultado me

agradou bastante, mas
ainda é o início de uma

história. Temos que
evoluir a cada jogo
para conquistarmos
o campeonato.

Mozart Batista, técnico

Ficha Técnica:

Jaraguá 4xO Navegantes
• Local: João Marcatto, em
Jaraguá do Sul (SC).

• Data: 4/8/2013 (domingo).
• Horário: 15h30'(de Brasília)
• Arbitragem: Clodoaldo
Jusvia�k, auxiliado por
Tomas Müller Marcos e

Camila Camargo
• Cartão amarelo: Jefinho

(Jaraguá); Luiz Ferrari

(Navegantes)
• Gols: Nando, aos 32' /1 T;
Maicon, aos 11' /2T; Erick,
aos 15' /2T e Carlos Neto,
aos 27'/2T (Jaraguá)

• Jaraguá: Júnior; Maicon,
Neto, Ricardo e Jefinho;
Nêgo, Piter, Zé Vitor e
.Nando (Anderson); Erick

.

(João) e Carlos Neto.
Técnico: Mozart Batista.

" Navegantes: Rodrigo;
Francis, Zelão, Fagner,
Alessandro (Mateus);
Dodô, Renan, Luis Claudio,
Luis Ferrari; Adriano
(André) e Renato (Vinícius).
Técnico: Edinho Poá.

Era tudo o que nós queríamos e agora
vamos pensar no jogo contra o Maga.

Erick, atacante, autor de um gol na partida

l"RODADA

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

5° Maga O O O O O O O O 0,0%
6" Pinheiros O O O O O O O O 0;0%
7° Blumenau - O 1 O O 1 O 1 -1 0,0%
8° Barra-BC O 1 O O 1 O 2 -2 O.(Yl(;
9° Navegantes O 1 O O 1 O 4 -40,(Yl(;

3/8
Blumenau Oxllnternacional

4/8
Jaraguá 4xO Navegantes

Ontem
Barra Ox2 Oeste

Amanhã
15h - Pinheiros x Curitibanos

Classiliéado paraa semifinal
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Palmeiras

"Mago" poupado
A boa sequência de jogos de Valdivia, após 114 dias

afastado, fora acabou. O chileno esteve nas seis últimas
partidas do Palmeiras, mas não foi nem relacionado
para se concentrar com os atletas que enfrentarão o São
Caetano, hoje. A comissão técnica decidiu não deixá-lo
nem no banco no Anacleto Campanella, em virtude de
um cronograma especial montado pára o meia.

Atlético-MG
Interesse emmeia

O técnico do Atlético-MG, Cuca, já havia declarado
que existe a necessidade de contratações para o clu
be, mas até então não tinha falado em nomes. Porém,
no domingo, o treinador acabou, após o revés contra
o Flamengo, revelando que o armador Renato Abreu -

atualmente sem clube - interessa ao Galo.

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

P V E D GP GC SC A%

2° Cruzeiro +1

3° Coritiba -1

21 11 6 3

20 11 5 5

2 23 9

1 17 12
4° Internacional +4 19 11 5 4 2 1\'1 16
5° Bahia-l

6° Vitória -1
19115421310358
18115331612455

7° Corinthians +2 17 11 4 5 2 10 5 5 52
8° Atlético-PR+2 16 11 4 4 3 20 18 2 ,48
9° Grêmio-2 16 11 4 4 3 12 11 1 48
10°Vasco -2 14 11 4 2 5 17 21 -4 42
11° Fluminense +1 13 11, 4 1 6 14 16 -2,39
12° Flamengo +5 13 11 3 4 4 12 12 O 39
13° Goiás-2 13 11 3 4 4 9 15 -6 39
14°Santos-B !12 9 3,3 311210 2 '44
15° Ponte Preta

16° Criciúma -2
11103251316 -3 37

1� 11 3 2 6,13 20 -7 33

"�""--J
.

20° Náutico 7 9 2 1 6 7 16 -9 26

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

Líderdó campeol1ato

10" RODADA Vasco 2x3 Botafogo
Cruzeiro lxO Coritiba Vitória 2xl Portuguesa
Flamengo 3xO AtléticcrMG São Paula 1x2 Bahia*
Grêmio 1xllntemacional santosxNáutico**
Ponte Preta l.xl Fluminense *realizado em 10/7*
Criciúma Ox2 Corinthians *por realizar
AtléUco-PR 2x0 Goiás

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

Coi. nme P V E D GP GC SG A%

2° Chapecoense 26 11 8 2 1 26 12
3° Paraná Clube +2 22 12 6 4 2 17 7 10 61
4° Sport-L 21 12 7 O 5 21 19 2 58
5° Joinville +2 20 12 6 2 4 24 15 9 56

.
6° Figueirense -2 19 12 6 1 5 24 21 3 53
7° América-MG -1 19 11 5 4 2 23 17 6 58
8° Boa 17 12 4 5 3 11 14 -3 47
9° Icasa +3 16 12 5 1 6 17 24 -7 44
10° Bragantino -1 15 12 4 _3 5 12 12 O 42

11'Avaí+5 15 12 4 3 5 15 18 -3 42
12° Oeste -2 15 12 4 3 5 13 18 -5 42
13° Guaratinguetá +5 14 12 4 2 6 17 20 -3 39
14° Ceará 14 12 3 5 4 15 16 -1 39
15° Atlético-GO -4 13 12 4 1 7 9 16 -7 36
16° ASA+3 13124171120 -936

19° Paysandu -4 3

200ABC 6 12 1 3 8 9 21 -1217

12"RODADA Joinville 3xl Figueirense
lcasa 3x2 São Caetano

Sport 1x2 Chapecoense
AtléUco-GO 0x2 Paraná Clube

GuaraUnguetá 3x1 ABC

América-RN OxO Boa

Palmeiras 2xl Bragantino
Oeste 1x2 ASA
América-MG 2x2 Ceará
Avaí 2x0 PaysanduLanterna do campeonato
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Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

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

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do códigode Normas da CGJ/se, para a devida ciência ao responsável, segue a
relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento noprazo de3 (três) dias úteis, acontardestapublicação, sendo
fucultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por
escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTI
MADOSDO PROI'ES1D:
Apontamento: 255350/2013 Sacado: ADm LUIZ DE FREITAS Ende
reço: RUA RUDOLFO HUFENUESSLER 50 - JARAGUA DO SUL-se
- CEP: 89251-300 Cedente: BIOLC!ll &OUVElRAIlDAME Sacador.
- Espécie; DMI- N' Iltulo: 1191/05 - Motivo: falta de pagamentoVa-
lar. R$ 296,99 - Data parapagamento: 09/08/2013-Valor total a pagar
R$368,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 296,99 - Juros: R$
0,99Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$24,5O-Diligência:R$10,79

Apontamento: 255053/2013 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC
DA INF IlDA Endereço: RUA JORGE CZERNlEWICZ 1098 - Iara
guá do Sul-se - CEP: 89255-000 Cedente: DJ COMUNlCACOES E
EXPWRACAO DE SERVICOS Sacador. - Espécie; DMI - N" TItulo:
0000800901 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.197,00 - Data
para pagamento: 09/08/2013- Valor total a pagar R$2279,38 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.197,00 - Juros: R$ 6,59 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,94

Apontamento: 254573/2013 Sacado: BAR E lANCHONETE DO
PAUW IlDA ME Endereço: RUA ROBERIU ZIMERMANN 000480
-JARAGUADOSUL-se-CEP:89254-000Cedente:DIS1RIBDEBEBI
DAS JOlNVIlLE IlDA Sacador. - EspécieDMI- N'Título: 06140464
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 839,50 - Data parapagamento:
09/08/2013-Valor total a pagarR$927,1O Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 839,50 - Juros: R$ 5,03 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 255263/2013 Sacado: CElJA REGINA KRIEGER En
dereço: RARNOlDO ARNBURG, 116 - JARAGUA DO SUL-se - CEP:
89264-100 Cedente: BANCO DOFSfADO DO RIO GRANDEDOSUL
SA Sacador. CEUO CARTIJRANI EPP&pécie:DMI- N"TItulo: 186-1
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 499,00 - Data para pagamento:
.09/08/2013-Valor total a pagarR$582,4ODescrição dosvalores: Valor
do título: R$ 499,00 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
çãoedital: R$23,10 Condução: R$ 24,50- Diligência: R$22,72

Apontamento: 255342/2013 Sacado: CUBICO INDUSfRJA DE MA
QUINAS IlDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSD 1890 -1a
rnguá do Sul-SC-CEP: 89253-looCedente: BAUMANNINDUSfRJAE
COMERQODEACOSIlDA Sacador.- Espécie:DMI-N"TItulo:65096
1/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ Ll35,oo - Data para paga
mento: 09/08/2013-Valor total a pagarR$1213,81 Descrição dos valo
res: Valordo título: R$ Ll35,00 - Juros: R$ 3,02 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 255285/2013 Sacado:DAIÀNECRISI'INADASILVAQ
PRI Endereço: RUA INGO BWNK 255 - ESTRADA NOVA - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89254-368 Cedente: RS COM PROD llMP IlDA
ME Sacador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 000252402 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 476,60 - Datapara pagamento: 09/08/2013-Va
lor total a pagar R$556,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$
476,60 - Juros: R$1,27 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 255279/2013 Sacado: DENTALMUNDIAt COM tuAe
D EPRO Endereço:DLEIPOlDOMAIREIRO, 15 SAIA09 - CENIRO
ABDON BATISfA-se - eEP: 89251-490 Cedente: UNlDEN IND COM
PROD ORIDD IlDA Sacador. - Espécie: DMI- N" TItulo: 4412 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 217,01 - Data para pagamento:
09/08/2013-ValortotalapagarR$288,95Descriçãodosvalores: Valor
do título: R$ 217,01- Juros: R$1,30 Emolumentos: R$12,25 - Publica
çãoedital: R$23,1O Condução: R$24,50- Diligência:R$1O,79

Apontamento: 254974/2013 Sacado: EDER CARI'FS GONCALVES
Endereço: AV PREFEIIDWAlDEMAR GRUBBA, 3841 - Jaraguá do
Sul-se Cedente: D R T SOM E ACESSORIOS AUTOMaTIVOS IlDA
Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 0003m9OB - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 247,37 - Data para pagamento: 09/08/2013-Va
Iar total a pagar R$329,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$
247,37 - Juros: R$ 0,82 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 21,02

Apontamento: 254822/2013 Sacado: GERIR CONSlR E ADM DE
BENS IlDA ME Endereço: PEDRO GESSER 129 - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89251-970 Cedente: PRüIENSUL PRE FABRICADOS IlDA
Sacador. - Espécie:DMI- N'Tírulo: 01l217-B - Motivo: falta de paga
menta Valor. R$ 2.794,50 - Data para pagamento: 09/08/2013- Valor
total a pagar R$2.888,24 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
2.794,50 - Juros: R$ 11,17 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 254823/2013 Sacado: GERIR CONSlR E ADM DE
BENS IlDAME Endereço: PEDRO GESSER 129 - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89251-970 Cedente: PRüIENSUL PRE FABRICADOS IlDA
Sacador. - Espécie: DMI - N'Título: OIlI94-B - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 2.673,00 - Data para pagamento: 09/08/2013- Valor
total a pagar R$2.766,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.673,00 - Juros: R$10,69Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -Dílígêncía R$ 22,72

Apontamento: 255245/2013 Sacado: GL lRANSPORIFS E TURISMO
IlDA ME Endereço: RU'. ANGEW RUBINI, 774- SAIA 04 - BARRA
DO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89260-000 Cedente: BOM
BAS DIESEL PARANA IlDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo:
000.400/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.371,00 . Data para
pagamento: 09/08/2013-ValortotalapagarR$I.457,68Descrição dosva
lares: Valordo título: R$ 1371,00 - Juros: R$4,1I Emolumentos: R$l2,25
'-Publicação edital:R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 22,72

Apontamento: 25529712013 Sacado: JN MAQUINAS E MANUTEN
CAO IlDA Endereço: RUA:1I21 PAUW EGGERT-I53 - JOAO PESSOA
-JARAGUADOSUL-SC-CEP:89257-770Cedente:ACONOlITEeOM
FERRO E ACO IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 11575-3 -

Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 966,17 - Data para pagamento:
09/08/2013- Valor total a pagar R$1.054,95 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 966,17 - Juros: R$ 2,89 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$26,04

Apontamento: 255043/2013 Sacado: JN MAQUINAS E MANUTEN
CAO IlDA-ME Endereço: RUAMANOELFRANQseO DACOSfASN
- JOAO PESSOA - Jaraguá do Sul·Se - CEP: 89257-770 Cedente: BER
MOVALVUIAS E EQUlPAMENIDS INDUSI'RIAIS IlDA Sacador.
Espécie: DMI- N'Título: 53654/11A - Motivo: falta de pagamentoVa
lor. R$424,77 - Data para pagamento: 09/08/2013-Valor total a pagar
R$512,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 424,77 - Juros: R$
1.41 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 255045/2013 Sacado: JN MAQUINAS E MANUTEN
CAO IlDA-ME Endereço: RUAMANOELFRANQseODACOSfASN
- JOAO PESSOA - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89257-770 Cedente: BER
MOVALVUIAS E EQUIPAMENTOS INDUSI1UAJS IlDA Sacador;
Espécie: DMI - N°TItulo: 52437111B - Motivo: falta de pagamentoVa
lor. R$ 592;75 - Data para pagamento: 09/08/2013-Valor total a pagar
R$68O,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 592,75 - Juros: R$
1,97 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 'Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 255046/2013 sacado: JN MAQUINAS E MANUTEN
CAO IlDA-ME Endereço:RUAMANOELFRANOSCODACOSfASN
- JOAO PESSOA - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89257-770 Cedente: BER
MO VALVUIAS E EQUIPAMENTOS INDUSI'RIAIS IlDA Sacadon
Espécie:DMI - N'Tltulo: 12269/6IB - Motivo: falta de pagamentoVa
lor. R$ 692,63 - Dataparapagamento: 09/08/2013-Valor total a pagar
R$7�0,82l?:scrição dos valores: Valor do título: R$ 692,63 - Juros: R$

, !
. I ) >l J I

2,30Emolumentos: R$12,25 - Publicação editaf R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 254576/2013 Sacado: JONAlHANANACLE1D Ende
reço: RUA DOMINGOS ANACLE1D GARCIA, N. 3865, S - JARAGUA
DO SUL-se - CEP: 89266-300 Cedente: RCF INCORPORADORA
IlDA Sacador. - Espécie;DMI - N°Trtulo: 0000000384 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 399,02 - Data para pagamento: 09/08/2013-
Valortotal'apagarR$5oo,31 Descrição dos valores: Valordotítulo: R$
399,02 - Juros: R$1,72 Emolumentos: R$12,25 - Públícação edital: R$
23,10 Condução: R$24,5O-Diligência: R$39,72

Apontamento,255185/2013Sacado:JUSSARADEFATIMAFERREIRA
DA SILVA Endereço: RUA JOSE TIlEODORO RIBEIRO, 4121 - lIRA
DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89266-992 Cedente: COO
PEMI1VA DE CREDITOVALE DO ITAiAl-VIACREDI Sacador. JOAO
HENRIQUE MOYSESC Espécie: DMI - N° TItulo: 2604/0001 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 289,31 - Data para pagamento:
09/08/2013-Valor total apagar.R$367,06Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 289,31- Juros: R$ 1,15 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 255245/2013 Sacado: IA BEllA INDUSfRJA E CO
MERCIO DE ALIMENT Endereço: RUA VICIDR ROSEMBERG 819
- JABAGUÁDO SUL-se - CEP: 89252-400 Cedente: ESGOIDU LIMPE
ZA E DESENlUPIDORA IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo:
0Il00001463 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 250,00 - Data para
pagamento: 09/08/2013-ValortotalapagarR$332,81Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 2,75 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$ 20,21

Apontamento: 255165/2013 Sacado: lANCHONETE E RESTAURAN
TE TERENQO IlDA Endereço: RUA BABA0 00 RIO BRANCO, 58
- Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-400 Cedente: COOPEMI1VA DE
CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador. SIMONEVOIlDU
NI OI.CZ Espécie: DMI - N° TItulo: 700/2013/0001 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 291,31 - Data para pagamento: 09/08/2013-Va
Iar total a pagar R$363,60 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
291,31 - Juros: R$1,65 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 254847/2013 Sacado: MARQO mOu. Endereço:
RU'. FRANoseo HRUSCHKA 1304 - JARAGU'. DO SUL-se - CEP:
89253-600 Cedente: EIEIRONICA JARAGUAENSE IlDA ME Saca
dor. - Espécie:DMI-N'Titulo: 14608-Motivo:faltadepagamentoVa-
10r.R$430,00 -Data para pagamento: 09/08/2013-Valor total apagar
R$513,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 430,00 - Juros: R$
0,71 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência:R$ 22,72

Apontamento: 255121/2013 Sacado: MARIA APARECIDA SOUZA
- ME Endereço: RUA PADRE ALBERIU R JACOB 217 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89252-100 Cedente: GRANDE lAGO DIS1RIBUIDO
RA DE CALCADOS Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: AC-II/15
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Data para pagamen
to: 09/08/2013- Valor total a pagar R$572,47 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 500,00 - Juros: R$ 1,83 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,7

Apontamento:254955/2013Sacado:MARILENEFERREIRADASILVA
NEGHERBON Endereço: RUAJOSENARLOCH2721- IaraguãdoSul
se - CEP: 89253-790 Cedente: FABIANAWPES SIQUEIRAME Saca
dor: - Espécie;DMI- N° TItulo: 932 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor. R$ 329,91 - Datapara pagamento: 09/08/2013-Valor total apagar
0$415,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 329,91- Juros: R$
5,82Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 254981/2013 Sacado: PANIFICADORA IRMAOS AN
DERLE IlDA ME Endereço: ROBERIU ZIEMANN, 2650 - CZER
NlEWICZ - Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89255-300 Cedente: GIM DIS
TRIBUIDOBA DE ALIMENTOS IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N"
TItulo: 0000046343 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 664,45
- Data para pagamento: 09/08/2013- Valor total a pagar R$742,24
Descrição dosvalores: Valor do titulo: R$ 664,45 - Juros: R$1,99 Emo
lumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,94

Apontamento: 255291/2013 Sacado: PAUW ROBERIU SCHMTIZ
JUNIOR M Endereço: RUA MARINA FRlJIUOSO 570 - CENIRO -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-500 Cedente: FWCK COWR
IND COM MAQ llDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 5150-F
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 620,00 - Data para pagamento:
09/08/2013-Valor total a pagarR$692,50 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 620,00 - Juros: R$1,86Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 255210/2013 Sacado: PAUW ROBERIU SCHMTIZ
JUNIORME Endereço: RUAMARINA FRlJIUOSO 570 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89251-500 Cedente: VENE'lD INDUSTRIA DE BOR
DADOS IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 10014/1 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.527,00 - Data para pagamento:
09/08/2013- Valor total a pagar R$1.601,71 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.527,00 - Juros: R$ 4,07 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 255352/2013 Sacado: PAUW ROBERIU SCHMTIZ
JUNIOR ME Endereço: RUA MARINA FRlJIUOSO 570 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89251-500 Cedente: LUNElll TElITIL llDA Sacador.
- Espécie;DMI - N'Título: 0014942102 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 8.801,92 - Data para pagamento: 09/08/2013- Valor total a
pagar R$6.969,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.801,92
- Juros: R$ 96,82 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 255363/2013 Sacado: PAUW ROBERIU SCHMTIZ
JUNIORME Endereço: RUAMARINA FRlJIUOSO 570 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89251-500 Cedente: LUNElll TElITIL IlDA Sacador.
- Espécie: DMI - N° TItulo: 0014931802 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 1.952,06 - Data para pagamento: 09/08/2013- Valor total a
pagar R$2.043,52 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.952,06
- Juros: R$ 20,82 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 255051/2013 Sacado:R SILVA EQUIPAMENTOS PARA
PISCINAS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA
lAlAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: UNlPRI
ME NOIITE DO PARANA Sacador: Rm� INDUSfRJA IlDA Espé
cie: DMI - N° TItulo: GBOI66/2 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 9.371,16 - Data para pagamento: 09/08/2013- Valor total a pagar
R$9.479,87 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 9.371,16 - Juros:
R$ 31,23 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção:R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 255052/2013 Sacado: R SILVAEQUIPAMENTOS PARA
PISCINAS ME Endereço: RUA GERMANOMARQUARDT 299 - VIlA
lAlAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO
SAFRA S/A Sacador. RarA INDUSfRJA IlDA Espécie: DMI - N"
TItulo: 410875767 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 9335,20 -

Data para pagamento: 09/08/2013- Valor total a pagar R$9.446,90
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 9.335,20 - Juros: R$ 34,22
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 255068/2013 Sacado: R SILVAEQUlPAMENIDS PARA
PISCINAS ME Endereço: RUA GERMANOMARQUARDT 299 - VIlA
lAlAU - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89256-200 Cedente: RarA IN
DUSfRJAIlDA Sacador. - &pécie:DMI-N"TItulo: G80167/2-Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.837,46 - Data para pagamento:
09/08/2013- Valor total a pagar R$9.947,73 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 9.837,45 - Juros: R$ 32,79 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência:R$17,63·

Apontamento: 255069/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA
111

Apontamento: 255169/2013 Sacado: RENY EMPREENDIMENTOS E
PARTIClPACOES Endereço: RUAJOAQUIM FRANQSCO DEPAUlA
484 - Jaraguá do SUl-se - CEP: 89254-715 Cedente: MEfALURGICA
POIMARIlDAME Sacador:- &pécie:DMI-N"TItulo:126Al-Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 633,00 - Data para pagamento:
09/08/2013-Valor total apagarR$712,59 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 633,00 - Juros: R$ 2,11 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

PISONAS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA
lAlAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: RarA IN
DUSTRIAIlDA Sacador. - Espécie:DMI- N'TItulo: GB0032/3 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.749,14 - Data para pagamento:
09/08/2013- Valor total a pagar R$9.859,1I Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 9.749,14 - Juros: R$ 32,49 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital:R$23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$17,63

Apontamento: 254985/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/
PISCINASME Endereço: RUAGERMANOMARQUARDT 299 - JARA
GUÁDOSUL-SC-CEP:89256-2ooCedente:RarAINDUSfRJAIlDA
Sacador. - Espécie:DMI-N'Titulo: G8OO95/3 - Motivo: falta de paga
mentaValor: R$ 9.554,07 - Data para pagamento: 09/08/2013-Valor
total a pagar R$9.663,39 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
9.554,07 - Juros: R$ 31,84 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 25520312013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS
ME Endereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Ja
raguá do Sul-se - CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGY
AND TELECOMMUNlOOION IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N°
TItulo: G80155/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 8.295,04 -

Data para pagamento: 09/08/2013- Valor total a pagar R$6.402,75
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.295,04 - Juros: R$ 27,65
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 255326/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENIDS
ME Endereço: RUA FRANQSCO PlERMANN 170 - VIlA LENZI - Ia
raguã do Sul-se - CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGY
AND TEIECOMMUNlOOION IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N"
TItulo: G80124/4 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 9.916,35 -

Data para pagamento: 09/08/2013- Valor total a pagar R$1O.022,85
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 9.916,35 - Juros: R$ 26,44
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 255362/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMENIDS
ME Endereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI - Ia
raguá do Sul-se - CEP: 89252-500 Cedente: BANCOABC BRASIL SA
Sacador. GET GWBAL ENERGYAND TEIECOM Espécie: DMI- N"
TItulo: G80129/3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 5.651,72 -

Data para pagamento: 09/08/2013- Valor total a pagar R$5.744,96
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.851,72 - Juros: R$ 13,18
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 2549'1'712013 Sacado: RSILVA EQUlPAMENIDS P/
PISCINASME Endereço: RUAGERMANOMARQUARDT 299 - JARA
GUÁDOSUL-se-CEP: 89256-2ooCedente:RarAINDUSfRJAIlDA
Sacador: - Espécie:DMI - N'Título: G79983/4 - Motivo: faltade paga
mento Valor. R$ 9.529,36 - Data para pagamento: 09/08/2013- Valor
total a pagar R$9.635,42 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
9.529,36 - Juros: R$ 28,58 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$ 24,50 -Diligência:R$17,63

Apontamento: 255111/2013 Sacado: RUDI GlEWW Endereço: RUA
BERIHAWEEGE 2182 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-688 Ceden
te: INFRASUL - INFRAESIRUIURAE EMPREENDIMENT Sacador.
- Espécie: DMI- N'Titulo: 0233873001 - Motivo: falta de pagamento
Valor.R$I96,60 -Dataparapagamento:09/08/2013-Valortotalapa-.
garR$2BO,41 Descrição dos valores: Valordotitulo:R$I96,8O- Juros:
R$ 1,24 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 255113/2013 Sacado: RUDI GlEWW Endereço: RUA
BERIHAWEEGE 2182 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89260-688 Ceden
te: INFRASUL - INFRAESIRUIURA E EMPREENDIMENT Sacador.
- Espécie: DMI - N°TItulo: 0233875001- Motivo: falta de pagamento
Valor. R$152,35 - Data para pagamento: 09/08/2013-Valor total a pa
garR$235,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$152,35 - Juros:
R$ 0,96 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 254893/2013 Sacado: SANTOS E BERIUllO IlDA
- ME Endereço: RUA BERIHAWEEGE 741BARRA DO RIO CERRO
- BARRA DO RIO CE - JARAGUA DO SUL-Se - CEP: 89260-300 Ce-
dente: W SULWC DUAS RODAS llDA Sacador. - Espécie: DMI -

N°TItulo: SPD1I47573 - Motivo: falta de:pagamentoValor. R$ 345,16
. Data para pagamento: 09/08/2013- Valor total a pagar R$429,34
Descrição dos valores: Valordo titulo: R$ 345.16 - Juros: R$1,61 Emo
lumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 255195/2013 Sacado: SEBASTIAODOMINGOSRIBEI
RO Endereço: RU'. PASI'ORALBERIU SOiNEIDER 1412 - Jaraguá
do Sul-se - CEP: 89260-300 Cedente: PIRAMIDEAUTO PECAS IlDA
- EPP Sacador. - Espécie: DMI - N°TItulo: 002420/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 85,00 - Data para pagamento: 09/08/2013- Valor
total a pagarR$167,74Descrição dos valores: Valor do título:R$ 85,00
- Juros: R$ 0,17 Emolumentos; R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$22,72

Apontamento: 254764/2013 Sacado: TANINI RAFAElA LIMA Ende
reço: IRMAO CELESI1N0 DEPINE 233 - JARAGUA DO SUL - CEP:
Cedente: FINO PISO COMERQODE PISOS llDAME Sacador. - Es
-pécie:DMI - N° TItulo: 0000110104 - Motivo: falta de pagamento Va
lor. R$ 950,00 - Data para pagamento: 09/08/2013-Valor total a pagar
R$1.034,15Descrição dosvalores: Valor do título:R$ 950,00 - Juros: R$
1,58 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 255217/2013 Sacado: UNlAO SAUDE IlDA Endereço:
RUAMARECHALDEODORODAFONSECA1188 - JARAGUÁDOSUL
se - CEP: 89251-702 Cedente: MEDICA COMRQO DE PRODUTOS
HOSPITAIARES IlDA Sacador. - Espécie; DMI - N" TItulo: 5476/1 -

Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.240,00 - Data para pagamentó:
09/08/2013-Valor total apagarR$2.318,85Descrição dos valores:' Valor
do título: R$ 2240,00 - Juros: R$ 8,21 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$23,1O Condução: R$24,5O - Diligência: R$10,79

Apontamento: 255219/2013 Sacado: UNlAO SAUDE IlDA Endereço:
RUAMARECHALDEODORODAFONSECAII88-JARAGUÁDOSUL
se - CEP: 89251-702 Cedente: MEDICA COMRQO DE PRODUTOS
HOSPITAIARES IlDA Sacador. - Espécie DMI - N" TItulo: 5443/1 -

Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 5.210,00 - Data para pagamento:
09/08/2013-Valortotala pagarR$5.299,74Descrição dos valores: Valor
do titulo:R$ 5210,00 - Juros:R$19,10Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 255221/2013 Sacado: UNIAO SAUDE IlDA Endereço:
AV MARECHAL D. DA FONSECA,II88 CENIRO BR - JARAGUA DO
SUL-se - CEP: 89251-702 Cedente: MEDICA COMRQO DE PRODU
TOS HOSPITAIARES IlDA Sacador. - Espécie: DMI- N'Tltulo: 5439/1
- Motivo: faltadepagamentoValor. R$ 2.760,00 - Dataparapagamento:
09/08/2013-Valor total a pagarR$2.840,76Descrição dos valores: Valor
do titulo:R$2.760,00 - Juros:R$1O,12Emolumentos: R$12,25 - Publica
çãoedital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79'

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo': na data de 06/08/2013. Jaraguá do Sul
(SO, 06de agosto de2013.

ManoelGustavo GriesbachTabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 45
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Atlético é o único invicto
no Campeonato Varzeano
IMBATíVEL Equipe
da Estrada Nova

venceu a Vila lalau

'por 3 a 1, chegando
ao sexto triunfo

Lucas Pavin

Ocampeonato Varzea
no de Jaraguá do Sul

teve o complemento da

primeira rodada da ter

ceira fase no sábado, (3).
Os jogos foram realizados
no campo da Arsepum e

marcaram a quebra da in
vencibilidade das equipes
Tecnopan/ABF/Belmec e

Vila Lalau. Assim, o Atlé
tico Estrada Nova (AI
NEC) segue como único
invicto (seis vitórias e um

empate) na competição
organizada pela FME.

Abrindo a rodada,
uma das gratas surpresas
da competição' ·até aqui,
o ZEC derrotou a Tecno

pan por 2 a 1, com gols de
Fernando e Dimitri. Carli
nhos descontou.

I
I
I
f
I

r
I

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

,... ". -.

BONS JOGOS Atlético (vermelho) marcou 3 a 1 na Vila Lalau. Na preliminar ZEC marcou 2 a 1 na Tecnopan

O jogo de fundo marea

va o encontro de duas equi
pes que ainda não sabiam o

que era derrota, mas ape
nas uma deixou a rodada

permanecendo imbatível.
Com tentos de Leandro e

Anderson, por duas vezes,

oAtlético venceu a Vila La
lau por 3 a 1. O único gol
anotado pela Vila foi mar
eado por Hudson.

O Varzeano prossegue
no próximo sábado, dia
10, com quatro jogos. No
campa da Ponte Preta,

Municipal de Schroeder
Néki e Amigos daVila fazem a final

Em semifinais muito

disputadas, Néki e Ami-'

gos da Vila levaram a me

lhor e garantiram vaga na

final do Campeonato Mu
nicipal de Schroeder, no
domingo. Pela manhã, a

Néki derrotou o Tupy por

1 a o. No outro confronto
da semifinal,' os Amigos
venceram o Independen
te por 5 a 4, nos pênaltis,
após um empate por O a o

no tempo regulamentar.
As decisões acontecem no

próximo sábado' (10) com

t' Breakers
Vitória fácil no RS

Juventus

Triunfos na base
Soberano, o Jaraguá Breakers venceu o

Juventude Gladiators por 69 a 7, no Está
dio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, con
quistando a terceira vitória em três jogos
pelo Torneio Touchdown. Com isto, a equi
pe comandada pelo 'head coach' Dennis
Prants permanece na liderança isolada da
Conferência Bill Walsh. O próximo adver
sário será o Corinthians Steamrollers, dia
25, em Jaraguá do Sul.

Tupye Independente dis
putando o terceiro lugar,
às 13h, além- de Néki e

Amigos da Vila brigan
do pelo titulo, às 15h. As
partidas serão realizadas
no Estádio Cláudio To

maselli.

As categorias de base do Juventus so
maram duas vitórias contra o Camboriú,
neste sábado, pelo Campeonato Catari
nense. Primeiro, os juniores triunfaram

por 3 a 2 e alcançaram a quarta vitória
consecutiva na competição. Na sequên
cia, os juvenis quebraram a marca nega
tiva de sete jogos sem vitória e venceram

por 2 a 1. Os confrontos foram realizados
no João Marcatto.

jogam DRM Comercial/
Fibra & Fios versus Vila
Lalau (13h30, pela Chave
M) e Ponte Preta/Barra
contra Tecnopan/ABF/
Belmec (15h15, pela Cha
ve N). Já o campo da Vila
Lalau recebe os encontros

entre-Santo Antônio/MC
Construtora versos Atlé
tico Estrada Nova (13h30,
pela Chave M) e Kiferro
versus ZEC (15h15, pela
ChaveN).

Até aqui foram.marca
dos 294 gols em 92 jogos.

SegundaDivisão
Resultados da 4a rodada

O Campeonato Regio
nal da Segunda Divisão da
LJaF teve sequência no

fim de semana, com jogos
válidos pela quarta roda
da. Confira os resultados
nas eategorias 'Titular' e

'Aspirante' (entre parênte-
. ses): Guarany (1) 2x1 (o)

Rio Cerro, Atlético (1) 4x1
(o) Tupy, Atlas (2) 2x2 (2)
Vila Rau, JJ Bordados (o)
1xO (1) Tecnopan, Roma

(1) 4x3 (o) Avaí, Rio Mo

lha (W) 1x5 (O) Operário,
Flamengo (2) 1x1 (3) Vi
tória/Galácticos e Grêmio
Garibaldi (3) oxo (3) Ponte

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

MOLEQUINHOS' Em quinto lugar, Juniores do Juventus
são a grande surpresa do Campeonato Catarinense

RealMadrid
Renovou

Cristiano Ronaldo não

confirma, mas, segundo
o diário espanhol Marca,
a renovação de contrato

com o Real Madrid já está
assinadà. Ontem, o jornal
publicou que o português
fechou um novo acordo
com o clube e ficará até

2018, para encerrar a car
reira no clube, além de re
ceber 17 milhões de euros

anuais,

Chelsea

Proposta
rejeitada
O Manchester United

rejeitou mais uma oferta
do Chelsea pelo atacan

te Wayne Rooney. A im

prensa . inglesa diz que
foram oferecidos 25 mi

lhões de libras (cerca de

R$ 8Rmilhões) pelo atle
ta, mas o valor poderia
chegar a 30 milhões de
libras (R$ 108 milhões)
de acordo com cláusulas
de desempenho.

UFC

Vitóna
lesionado
A vitória de José Aldo

contra o sul-coreano Chan

Sung Jung, no sábado,
a. não foi apenas festa para

o brasileiro. Enquanto o

rival deslocou o ombro, no
quarto round, o eampeão
dos penas do UFC fraturou
o pé direito logo no início
da luta e ficará afastado

.

dos treinamentos por, pelo
menos, oito semanas.

Tênis
Na frente
damusa

A bielorrussa Victoria
Azarenka, vice-campeã
no Premier de Carlsbad,
tirou nesta semana o se

gundo lugar do Ranking
da WTA da russa Maria

Sharapova, após ser fi
nalista no torneio de San

Diego (EUA), no fim de
semana. Assm, se apro
xima da norte-americana
Serena Williams, número
um do mundo.
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