
Tragédia
Jovensmorrem
emacidente

GripeA
Casos suspeitos
são registrados
Cinco pacientes estão
internados nos hospitais
Jaraguá e São José, com

suspeita de Gripe A. O
resultado dos exames ainda

não foi emitido pelo Lacen.
Página19

Mesmo destino'?
Parece qué com. a se

repetir um episódio em
Jaraguá do Sul. Cecília Konell
consegue liminar para poder
disputar a eleição, assim
como aconteceu com Ivo

Konell na disputa de 2008.
Daiana Constantino

Djeison Luís Sabel, 19, e
Nelcinei Júnior Macário, 20,

perderam a vida no último

domingo, por volta das 2h,
na rua 28 de Agosto em

Guaramirim, depois de colidir
contra um poste. Página 23

A VIDA ACONTECE AQUI

Meio Atnbiente

.Empresasnão sabem o

. que fazer com resíduos
Investidores do ramo têxtil da região têm um problema grave em comum. Eles desconhecem

para onde destinar o lixo produzido que não tem como ser reutilizado. Essa é uma preocupação
do Núcleo das Facções daAcijs/Apevi.·Fujama diz .que responsabilidade é dos empresários.

P�19
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DESDE 1919

va.rzêa.no
Todos seguem
com chances
Rodadamanteve
o equilíbrio da
competição,quechega
na última rodada da
terceira fase com as

oito equipes com
chances de classificação
à semifinal. �ágina 20

MARCELEGOUCHE

DúVidas'
.. � .;J --

continuam
._....

... ....

�

. "

.

o aposentado _,

,_. Yaldil'�emke,
'

.. -_ 63,ànoS",(loto),
morador df>.,Rio

e- da Luz, reclama-
J,- -da taIta df!

inl"orpmções
,

sóbreo
_

tombamento na

regiãO, reaJizado
pelo Ipban em

"

,- 2007. Assim

como ele, outros
-. moradores do
- tialrro afirmam

....... ;,,-

.

'

__

':
,ter dúvidas

sobre a questão
", '

e'a;maioTia
., "desconhece'

totalmente o
assunto.
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Lourival Karsten

Novas

o Núcleo deJov�ns
.BmpreendedoresA'cijs-
4pevi promove amanhã o
6� Debate Regioríal com
o' tema "Novas mídias
- As transformações
e tendências da:

comunicação corporativa.
Participam do evento
cerno debatedor�s�runo

. :V,yatte, diretor regtonal dos
veículos de comun.tcação
do Grupo RBS; JoeJunior,
radialista, empresário e

professor universitário; e
.

Gaio Mandolesi, jornalista
e chefe da Comunicação
Institucional da

Weg. Evento gratuito.
I1;lformações e. in.sGriçõe�
pelo telefone (47)$275-
7045 ou pelo e-mail
eventos@acijs.com.br.
(Com a colaboração
do NJE Acijs-Apevi).

.'_"O'

1
�

'I;'

multiexercício do Ií:nposto
sobre aRenda daPessoa
Física (exercícios 2012,
2011,2010, 2009 e2000�. De
acordo cOIl} aCoo(Clenação
ESpecial de Ress

,

pensação
estittliçÕ.es
exercício de
endáriãzül l), e, 9tes

residuais dos exercícios de
Z008, 2009, 2010 e2011,
serão creditadas naâia 15
de junho. O valor t9�ãl
é de R$ 2,5 bilhões.

!2_"-
,.t

á poucos anos a so

mercado desses pr�dutos
estava praticamente
confinado a um

pequeno nicho.De lá

para cá houve grande
evolução e a queda nos
preços dos mesmos
levou à incorporaf.3ªo
de novos segmentos
de consumidores, No
vizinho estado do
Paraná, a expectativaé
que a safra julho 20111

junho 2012 alcance 150
mil toneladas. Parte

significativa desta
produção chega também
às nossas mesas através
do Ceasa de Curitiba.

Mercad
lkarsten@netuno.com.br

AtendilDento pós-venda
Embora muitos digam que uma venda

só se completa com o pagamento, sob
o ponto de vista do marketing a venda se

completa quando o fornecedor conseguiu
cativar o cliente, aponto de omesmo realizar
uma nova compra. Para que isso aconteça, o

atendimento pós-venda é fundamental. Nos

próximos dias 25 a 28 de junho aApevi pro
move este importante curso que acontece no
Centro Empresarial de Iaraguá do Sul e que
irá explicar a formade aplicar feedback como
o diferencial competitivo das empresas.

Desenvolvimento
sustentável
Um expressivo número de
líderes empresariais participou
da conferênciamundial que
ocorreu na Rio+20. É inegável
que boas práticas são sempre
bem vindas. Mas, a grande
questão é quem vai
pagar a conta?

I
O

Consumo de
alimentos
A agriculturamundial sofremuitas
restrições, mas isto está levando
a uma situação complexa: para
produzir aliment-os suficientes
para alimentar os sete bilhões
de seres humanos do planeta.
Precisamos produzirmais e,

para fazer isso sem avançar
sobre-as florestas, torna-se
necessário recorrer amais adubos
e pesticidas para obter mais
produtividade. Os insumos têm
um custo ambientale financeiro

significativos. Isso levou ao

aumento dos preçosmundiais ao

longo dos últimos anos. Desta

forma, uma parte da humanidade
corre o risco de ter de passar fome.

Bolsa de estudos
Uma salutar prática das empresas é a ajuda
no pagamento do estudo através de bolsas de
estudos. Porém, esse benefício corre o sério
risco de terminar. Com a lei 12.513 de outubro
do ano passado, o valor mensal de bolsa de
estudo superior a R$ 933 (uma vez e meia o
valormínimo do salário de contribuição) ou
superior a 5% da remuneração do trabalhador,
deve incorporar o salário para efeitos de

..

contribuições prevídenciárias, Háquem· ,,'
-

entenda que esta nova legislação reabre a

discussão em relação à eventual reclamatória
do empregado em caso de dispensa,
reivindicando o recolhimento retroativo
das contribuições sobre a bolsa de estudos.
Até agora, decisões da justiça foram no

sentido de que o pagamento de bolsa de
estudo não integra o salário, mas isso
poderámudar. É o governo prejudicando
ainda mais a educação dos brasileiros.

LOTERIAS Isto é esquecido
Entre 1992 de 2010 houve,uma redução de 3,8% na

área cultivada com cereais no mundo. No Brasil,
essa redução foi de 9,2%. No entanto, nosso País

avançou no fornecimento de alimentos para o

mundo. Em 1992 produzia 2,136 toneladas por
hectare, enquanto a médiamundial era de 2,679
t/hectare, Em 2010, a produtividade mundial era
de 3,5 mil toneladas por hectare, mas o Brasil

alcançou 4,06 mil toneladas.
.

No período, o aumento
na produtividade em

nosso país foi de mais
de 90%. Isto não está
sendo divulgado por
nenhurna Ql"{Çi.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04667
1° 63.766 1.000.000,00
2° 28.304 30.000,00
3° 04.224 16.000,00
4° 36.072 15.450,00
5° 49.799 14.412.00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1254
02 - 05 - 16 ' 17 - 18
24 - 26 - 31 - 33 - 42
44, 51 - 66 - 73 - 79
86 - 89 - 90 - 93 - 99

MEGASENA
SORTEIO N° 1398
i4 - 32 - 33 - 40 - 42 ' 51

QmNA
SORTEIO N° 2924
04 - 29 - 57 - 59 - 65

DUPLASENA
SORTEIO N° 1081
Primeiro Sorteio
06 ' 07 -. 11 - 26 - 37 ' 48

Segundo Sorteio
02, 04 -lQ - �ll,-,?L-.íl"'\.

www.ocorreiodopovo.com.br

As empresas
e os impostos
Este é o tema de importante
curso promovido pelaApevi,
que acontece nos próximos
dias 25 a 28 de junho, no Centro
Empresarial de Iaraguá do Sul.
Lamentável que profissionais
precisem dedicarmuitas horas
de seu precioso tempo para sair
do labirinto, que é a legislação
tributária nacional. Essa é uma

oportunidade para encontrar
alguns caminhos .

Preservação
do ambiente
No nosso País, provavelmente
esse tema é o que avança mais
e está obtendo um crescimento
muito mais sustentável do que o

realizado pelos chamados países
desenvolvidos. Eles tiveram

pouquíssimo cuidado com o

meio ambiente durante o seu

processo de enriquecimento
e seria justo que pagassem
pela preservação nos países

.

emergentes. Esta é umã questão
que se arrasta desde a Rio 92

e até países como os EUA não
aderiram às resoluções da
época. Esperar que haja avanços
agora exigemuito otimismo,
principalmente em um momento

em que diversos pesquisadores
de grande destaque estão

questionando suas próprias
previsões em relação ao

aquecimento global. Depois de
cerca de 30 anos, nenhuma das
catástrofes anunciadas aconteceu

.

e isto enfraquecemuito os .; .

' ..

arautos do desastre ambiental.

Pacote

completo
Proporcionar aos clientes
assessoria completa na área da
construção que vai da compra
do terreno até a decoração é a

proposta da Tago Engenharia que
está operando em nossa região.

INDICADORES ÍNDICE PERÍODO
SELIC �!.�."!o....... 30.MAIO.2012

TR
.. . .�'o.g�O!o. 18.JUNHO.2012

.��.......... .. _ }:1.��!}� JUNHO.2012

NASDAQ

AÇÕES

BOVESPA !..�!.. ���l.0. 18.JUNHO.2012

...........................�.g!.?�"l.0 ��:Jl!.�.I.:I0.2012
PETR4 18,90
VALE5

.. 1,89%

.. 0,81%38,71
BVMF3 ... -3,07%

POUPANÇA 0,5000 19.JUNHO.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT • 0%

OURO .. 0,02%
US$ 95,480
US$ 1627,800

CÂMBIO . COMPRA VENDA VAR.

jjóLAR COMERCIAL (EM R$) 2,0566 2,0571. 0,62°!0

i?9.��j:��í$.Mª��M��) 1,9800 2,1200.0,47%

E.P!l:() (E.� ��) �??�?§ �!.?.��.�. ! §;����
LIBRA (EM R$) 3,2333 3,2374" 0,52%

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br TERÇA-FElRA.19 DE JUNHO DE 2012 131 OPINIÃO

Charge
\lou DEMOLIR. esse;
GAL\�HIS(Ro.S�
Q.U� o IP�"tJ
Sé IM.PoftiA f
/

EMRIODAlUZ

Do leitor

Energia criativa
A-energia criativa é uma

parte integrante do meu

ser. Fui criado à imagem e

semelhança de Deus. . Sou
uma singular expressão des-

.

ta energia, para poder dina
mizá-la de modo proveitoso
a serviço do bem maior. Te
nho em meu ser tudo do que
necessito para ser criativo
e desenvolver-me em todas
as áreas da minha vida. Não

protelo mais, entro em ação.
Posso colorir minhas ati

tudes em todos os setores da
minha vida, pontilhando-os
com pensamentos e pala
vras edificantes. Crio uma

vida vibrante de amor e pro
gresso, dando graças ao meu
Criador.

Não estou restrito pe
las circunstâncias, pois vejo
além delas, as novas possi
bilidades que me chegam.

Abençoado pela dádiva da

imaginação criativa, vislum
bro minha vida renovada

agora. Liberto-me dos velhos'
modos limitadores de pen
sar, ser e agir e tomo o meu

próximo passo imbuído de
inabalável fé e renovador en
tusiasmo, estando livre para
criar a vida que almejo.

Um novo ser renasce re

fletindo paz e alegria quando
sorrio através do contenta

mento da álma, quando ajo
de modo confiante, permi
tindo que minha luz interior
irradie externamente em

tudo que falo, sou erealízo.
Esta transformação inte

rior afeta de forma positiva
minha vida e a daqueles que'
me circundam.

Iabiano José de Jesus,
parapsicólogo éIínico

Cómpartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500.caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, pára redacao@ocorreiodopovo.com.br.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Desejar e realizar
Relendo ontem velhas anotações que guardo em

caixas, gavetas, ao meio das páginas de livros,
em todos os meus lugares pessoais possíveis, achei
uns rabiscos que me fizeram pensar. Pensar o que
vivo pensando e pregando.

!\. frase dos tais rabiscos dizia assim: - "Deus
criou todas as coisas usando a mente como maté

ria-prima e energia motora...
" Pare para pensar e

veja se não é verdade. Deus pensou, desejou e pluft
, surgiram todas as coisas ...

Claro que essa linguagem, essa invenção hu
mana, o deus antropomórfico cheio de poderes,
não passa de urna "criação" das cabeças humanas.
É desesperador imaginar que estamos sós no uni
verso e que somos finitos, desesperador pensar
nisso. Daí, criamos todas as religiões e todos os ob

jetos de fé, tudo coisa nossa, da nossa cabeça.
Mas faz sentido essa ideia de que das ideias e da

vontade de Deus resultou tudo o que existe e nos

cerca. Épor isso que devemos nos lembrar em todos
os momentos que de fato faz sentido a proposta do
- se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nossos

.

desejos são capacidades de vir a ser e dependem da

energia que jogamos sobre os desejos, sobre os so

nhos. E como nunca sonhamos com o impossível,
nossos sonhes são sempre possibilidades, tudo na

verdade pode se transformar em realidade. Tudo o

que é foi antes um pensamento.
O diacho é que amaioria desiste fácil, pensa que .

não vai dar, que não é saudável pensar em realizar
determinados sonhos, isso emais aquilo, e ficam pa
rados, dizendo-se sem sorte. Sem ânimo, isso é que
são. Uma cabeça estúpida joga a vida na lata do lixo,
o noticiário de todos os dias está cheio de exemplos.
Nem vou mais citar o caso do "empresário" de São
Paulo que nasceu com tudo nasmãos para viverbem

e acabou esquartejado. Destino ou cabeça fraca?Não
. creio em destino, creio em escolhas, em livre-arbítrio.
Semeia e colhe: pensa e realizada...

Fantasia
As fantasias da mente tanto levam as pessoas

para o bem quanto para o mal. Quantas pessoas
�

!
t:�:;>.

pobres, pobríssimas, superaram graves adversida-
des e tomaram-se grandes na vida? E quantas ou
tras nasceram com tudo e acabaram sem nada ou

pelos menos sem dignidade? Destino ou escolhas?

Fiquemos com as escolhas, é mais saudável, e até
prova em contrário, é a verdade da vida. E quem
for pobre deve dizer isso enfaticamente aos filhos,

.:z"

Tristeza
Veja esta manchete da folha: - "Mais de 1/3

da população está endividada". Mais abaixo: -

"Levantamento encomendado pela indústria
mostra que 64% dos mais pobres não. têm con

ta- corrente ou poupança". Foi exatamente o que'
eu disse "faz tempo" sobre os miseráveis. São es

ses os que não podiam, ou não deviam, ter car
ro e têm. Tudo por culpa do "populista" que lhes
deu a corda para o enforcamento. A corda tem

o nome de crédito fácil, tudo em dezenas e de
zenas de pagamentos ... E depois, pagam como?

Falta dizer
Eu não sabia, você sabe quanto ganha o presi

dente da CBF na CBF? 160.000 reais. Já o assessor

da presidência émais modesto, ganha "apenas" 130
mil. E por aívai, o que ganhamenos na diretoria da
entidade do futebol do Brasil ganha R$ 69,2 mil. É
por isso que o pessoal entra para federações e con

federações e nuncamais quer sair. Espertos!

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino, Diego Rosa e

\ Elisángela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br·Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106·1945 • Assinaturas: 2106·1936 • Plantão Redação: 9221-1268
• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 210&1919 • 9132-5491 /8446-6817'Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço:'Av. PrefeIToWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' se Impressão: Gráfica e EdITora Correiá do Povo Ltda

Os artigos e �piniõe� assinado�não re rrtam nec��sariame�te O,Pbsi�ionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Tombamento do Rio da Luz

Moradores continuam sem saber
as regras de preservação do bairro

'\'

Nova reunião com superintendente do Iphan deve acontecer nos próximos dias para tentar esclarecer dúvidas.da comunidade
JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti
em Ouro Preto (MG), Pelourinho
(BA) e Olinda (PE). São patrimô
nios nacionais", explica o fiscal do
Patrimônio Histórico de Iaraguá
do Sul, Carlos Baratto.

Porém, passados cinco anos,

grande parte dos residentes no local

sequer ouviu falar sobre o assunto.
Há cerca de dois meses, represen
tantes do Iphán em. Santa Gatarína
participaram de reunião com mora
dores no Salão Barg, mas, das cerca

de 2,7mil pessoas que moram no Rio

"
,

Oprocesso de tombamento da

região do Rio da Luz iniciou na

década de 1990 pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Na
cional (Iphan) e foi concretizado
em 2007. <IA região já é Patrimônio
Histórico 'Brasileiro e integra os

Roteiros Nacionais de Imigração.
Foi um tombamento realizado a

nível federal, assim como ocorreu

Os Roteiros
Nacionais de

Imigração
o foco principal dos Roteiros Na

cionais de Imigração são as milhares
de pequenas propriedades rurais nas

estradas abertas pelos imigrantes pio
neiros que guardam, na paisagem, na
arquitetura e nas tradições, as marcas
da cultura dos países de origem e sua

interação com o Brasil. O projeto bits
ca o envolvimento de diversos par
ceiros em ações de reconhecimento
e valorização deste patrímônio.Jega
do da imigração no Brasil. O foco de

atuação do Iphan é estabelecer uma

legislação que proteja a paisagem e o

tombamento nacional de dezenas de

pequenas propriedades. Em conjunto
com os demais parceiros, serão estru
turadas iótas turísticas, desenvolvi
das açõe�\Toltàdas para potencializar
a agricultura familiar, à fixação do
homem no campo, ao fomento dos
meios tradicionais de produção agrí
cola e à valorização e venda dos pro
dutos tradicionais.

Acredito que para nós não
vai mudar muita coisa.

Edmundo Dreger, 87 anos,
e o filho LorQng Dreger,
48 anos, agi"lcultores,

em frente à casa
construída em 1968.

da Luz, menos de 300 participaram
do encontro. "Estive na reunião, mas
não explicaram direito. Era para ter

acontecido outra no final de maio,
mas até agora nada. É uma coisa

enrolada, ninguém sabe explicar di
reito", declara o aposentado Valdir
Lemke, 53 anos'. Nos próximos dias,
o superintendente do Iphan em San
ta Catarina, DalmoVieira Filho _ que
está em viagem para o Rio de Janeiro
_. virá ao município e outra reunião
com moradores deve acontecer.

O presidente da Associação de Mo
radores do Rio da Luz, Hélio Teixera da
Rosa, afirma que todos foram pegos de

surpresa. ''A prefeitura e a Câmara deVere
adores não chamaram a comunidade para
conversar. Espero que o Iphan e os órgãos
municipais nos informem e debatam o

assunto com a gente. Quero entender isso
direito, pois faço questão de explicar aos

moradores", diz. Ainda não foi calculada
a área total do tombamento em Jaraguá do
Sul, que também envolve a região de Testo

Alto, em Pomerode.
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Valor agregado e
_ desenvolvimento do turismo

Valdir e a esposa, Leonita
Lemke, 52, vivem em uma casa

estilo enxaimel, construída
em 1914. A residência precisa
passar por reformas, mas até

agora nada foi feito, porque o

casal não sabe como proceder.
Leonita afirma que ela e o ma

rido não são contra o tomba
mento. "Só que até agora não
aconteceu nada na prática. E
isso de querer manter o pes
soal na agricultura, eu acho
difícil. Hoje não compensa
mais trabalhar na roça e os

mais novos trabalham em em

presas na cidade", reclama.
Segundo o fiscal Carlos Ba

ratto, a paisagem deve ser man

tida com suas características ori

ginais, mas o tombamento não
tem restrição quanto ao direito �
propriedade. "O que não pode é
fazer intervenções que descaras.

terizem o local.
A demolição de casas não

pode ser realizada, pois alte
raria a paisagem. O que pode
ser feito são reparos ou nova

construção, dependendo do.
caso, mas dentro dos padrões
estabelecidos", explica. "E
como a região é basicamente

agrícola, a tendência émanter
os moradores no local, através
do fomento ao agronegócio",
completa Baratto.

Ele destaca ainda que o tom
bamento da região não visa atra
palhar o desenvolvimento e que,
futuramente, isso irá desenvol
ver o turismo 'e agregar �or,",às
propriedades. "O Rio da Luz vai
continuar sendo uma localidade
rural ende o turismo terá forte

apelo", reforça o coordenador do
Patrimônio Histórico em Jaraguá
do Sul, Egon Jagnow.

FOTOS MARCELE GOUCHE .

Região não possui leis de
preservação do patrimônio cultural

Dos cincomunicípios da região, Jaraguá do Sul
é o único que tem uma leimunicipal de proteção
ao patrimônio cultural histórico. "Estamos nos

preparando para redigir nosso processo de tom
bamento municipal", informou o historiador Fe

lipe Côrte Real de Camargo, de Guaramirim. "Sa
bemos dos instrumentos já oferecidos nos níveis
estadual e federal, porém temos como missão da

Fundação Cultural do município a conservação,
administração e zelo do patrimônio histórico e

desejamos contribuirpara somar esforços napre
servação da história da cidade.

Porém, ele ressaltaque para que ocorram tom

bamentos efetivos são necessários instrumentos

que possibilitem gpreservação e o usufruto des
te patrimônio porparte dapopulação e, ou, pelas,
pessoas que os possuem. Camargo ressalta que €)

patrimônio não deve ser ditado pelos especialis
tas,mas encontrado dentre os registros damemó
ria social dos cidadãos do município, que dialo

gando constantemente, devem se tomar agentes
diretos da preservação de suahistória

>

Em Schroeder, a assessora de Cultura, Neiva
Lúcia Plantíkow, informou que não existe uma
lei de proteçãc ao llatrimônio histórico. "F
apoio para a eflação' de 'uma lei neste s

Temos muitós c<:!$arões pertencentes a f
tradicionais e eXi.stª uma mentalidade de que
o tombamento p�eJudiGa e não contribui", De

acordo com ela, muitos casarões são compra
dos e desmontados em seguida, para dar lugar
a novas construções. Neiva conta que pensa em
convidar alguém do Iphan para conversar de

perto com os gestores do município. "Espero
que, a partir do ano que vem, as coisas mudem",
declara. Em Schroeder poderiam ser tombados

edificações, trilhas, gastronomia, entre outros.

"Temos uma grande riqueza de patrimônio cul
tural, mas falta amparo e proteção. É uma dis
cussão que está apenas iniciando", afirma.

EmMassaranduba também não existe leimu

nicipal de proteção ao patrimônio cultural e ne

nhuma área tombada por leis estadual ou federal.
JáemCorupá são realizados tombamentos através
de decretos, informou achefe daDivisão deCultu
ra,MariaAparecidaRosa. EXistem três edificações .

tombadas: um prédio construído em 1924, onde
atualmente funciona aSecretaria de Educação e a
Divisão de Cultura, e outra cónstrução, em fase de
reforma e adaptação, onde funcionava uma fábri
ca, e que vai abrigar o gabinete do prefeito e todas
as secretarias municipais. Outro tombamento foi
realizado na Escola RioNovo, situada na localida
de de mesmo nome, Em estilo enxaimeI, a cons
trução foi iniciadçte {) � concluída ein 1910,
com mão de obra dós flais dos alunos. "Estamos
emprocesso de captação !ie recursos, cerca de R$
800mil, junto ao governo federal", informou.

o fI1J.e é O

tombamento?
o tombamento é um ato adminis

trativo realizado pelo Poder Público
com o objetivo de preservar, por in
termédio da aplicação de legislação
específica, bens de valor histórico,
cultural, arquitetônico, ambiental e

também de valor afetivo para a popu
lação, impedind'o_!Jue venham a ser

destruídos 1lU desôtu,;acterizados.

Não veio ninguém
falar com a gente, não
sei do que se trata.

Zenir Matbes, 67
anos, dona de casa e

agTicultora, mora no

lugar há 26 anos.
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Com liminar favorável, partido poderá ter
Cecília Konell como candidata à reeleição

JARAGUÁ DO SUL efeitos da decisão que con

siderou a conduta dela ato

de improbidade administra
tiva após ela ter confirma
do a intenção de concorrer

nesta eleição". Na decisão, LúZ
alega controvérsia no especial
em processamento e acata os

argumentos da defesa. Entre os

quais, está que a Justiça local não
poderia ter julgado o Executivo.

Cecilia preferiu não comentar
o assunto. O presidente do PSD,
Carione Pavanello, afirma que já
esperava a decisão favorável.

Agora, o PSD trabalha na es

colha dos nomes para o cargo
de vice. Entre os cotados estão
Alcides Pavanell (PSB), Maris
tela Menel (PSD), Humberto
Grossl (PPS) e os vereadores
Lorival Demathê (PSD) e Ama
rildo Sartt (PV).

Daiana Constantino

OPSD de Jaraguá do Sul
decidiu ontem realizar

a convenção do partido no

próximo dia 30 com a certe

za temporária de que Cecília
Konell poderá tentar a reelei

ção. A condenação que tirava
os direitos políticos por três
anos da prefeita e que a bar
rava na Lei da Ficha Limpa
foi suspensa provisoriamente
na última sexta-feira depois
de o 2° vice-presidente do TI /
SC Sérgio Roberto Baasch Luz
deferir a medida cautelar inci
dental, protocolada pela defesa
da mandatária. O mérito da li
minar ainda precisa ser julgado.

Em outubro passado, o Tri
bunal de Justiça de Santa Ca
tarina a condenou pela prática
de improbidade administrativa
em segunda instância por con
ceder gratificação irregular à
irmã Carmelita Hirayma Konell
no ano de 2009.

Segundo o advogado Mar
lon Bertol, "foi ingressada com

ação cautelar incidental ao re

curso especial com pedido
,. liminar para suspender os

i'b '.

Encontro

Hoje as lideranças do parti
do se reúnem com as oito siglas
(PSB, PV; PRP, PIB, PPS, PMN,
PRN, PSCD) da base governista.
Em pauta, a convenção para deli-

, berar sobre os nomes dos candi
datos paraparticipar das eleições.

EDUARDO MONTECINO

" I

i··;, [

,.

PREFEITA Cecília não comentou sobre o assunto
I , I; II . I, : : II i I ! I iii I ti, :

EDUARDO MONTECINO

ESQUEMA Apenas o motor do ônibus doado à Prefeitura reapareceu

Vereadores integrantes de CI que apurou
sumiço de ônibus devem entrar com recurso
Os vereadores de Guaramí

rim, Diogo Iunckes (PR) e Jai
me de Ávila (PT), disseram que
pretendem recorrer da decisão
da juízaAnna Finke de invalidar
os resultados da Comissão de'

Investigação (CI) instaurada em
abril de 2011 pelo Legislativo
para investigar o caso do sumiço
de um ônibus da Prefeitura. "Na
minha opinião, o caso ficou na

impunidade", disse o vereador e
também relator da CI acerca da '

decisão judicial.
Proferida no dia 31 de maio,

a sentença é resultado da Ação
Declaratória movida pelo vere

ador Mateus Safanelli (PMDB),
que pedia a suspensão dos tra
balhos da Comissão, alegando
haver irregularidades no pro
cesso investigatório, como a fal
ta de rubricas e numeração nas

páginas e a não determinação
de datas para início e fim dos
trabalhos, sendo esta a única ir

regularidade acatada pela juíza.
Para Anna, o prazo deveria

necessariamente 'estar explí
cito na portaria que instaura a

Comissão, e não citar apenas o
'

prazo máximo. No documento
em que consta a sentença, a ju
íza ainda explica que "os requi
sitos constitucionais de indica

ção ( ...) de prazo determinado
'

representam a certeza de que o

procedimento de -investigação
não será mero instrumento de

perseguição política".
Os legisladores, que ficaram

sabendo da decisão pela Inter-
,.,1

net, esperam a notificação oficial
para entrarem com recurso. Se

gundo eles, a elaboração da por
taria que instaurou a Comissão
contou com assessoria jurídica
daCâmara. 'Além disso, também
nos baseamos em outras porta
rias para não cometer nenhum
erro, e em nenhuma delas apare
ciam datas", disse Iunckes,

Com essa decisão.
a juíza jogou

nosso Regimento
Interno no lixo.

Jaime de Ávila
(PT). vereador

Defendendo a mesma posi
ção, Ávila, presidente da Comis
são, disse ainda que a portaria
segue a determinação do Regi
menta Interno da Câmara, que
diz que as comissões devem in
dicar a finalidade da CI e o pra
zo de funcionamento, "mas não _

fala em ter que estabelecer uma
data", alegou o petista.\

Já Safanelli, autor da ação e

membro da CI, classifica a deci
são da juíza como sensata. ''Ape
sar de fazer parte da Comissão,
vi que pouco se pensava em

apurar os fatos, era mais perse
guição à administração". Para

ele, se decidirem entrar com re

curso, os vereadores estarão "jo
gando dinheiro fora", por acre-

ditar ser difícil que consigam
algum resultado favorável.

Além de determinar a nulida
de da Comissão, a juíza também
condenou a Câmara deVereado
res apagar o valor de R$ 1mil por
honorários advocatícios.

Relembre
ocaso

Em 17 de março, o ex-secre
tário de Desenvolvimento Eco

nômico, Ademir Tank, retirou
o ônibus do Parque de Eventos
de Guaramirim, resultando em

registro de boletim de ocor

rência por furto e abertura de

inquérito policial. A Prefeitura
também instaurou processo
administrativo para apurar SU"

miço do veículo.
A polícia indiciou Tank pelo

crime de peculato, assim como

o inquérito administrativo da
Controladoria Geral da Prefei
tura também o apontou como

responsável pelo sumiço.
Em 30 de março, Tank pede

a exoneração do cargo, e em

abril, vereadores abrem uma

CI (Comissão de Investigação),
composta por Jaime de Ávila
(PT), presidente da CI, Diogo
Iunckes (PR), relator, e Charles

Longhi'(Plvlljlí), membro.
Na época da apresentação

do relatório final, Longhi sai e
entraMateus Safanelli (PMDB),
que pediu vistas. Após sua

apreciação, ele decide entrar

comAção Declaratória.
.
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Sem previsão
As obras de recoIls�rução
em, 14 pontos no ..:.," ...•.
niunícípio de Jaraguá '

do Sul não têm previsão
para começar. Uma nova
ordem de serviço deve
ser lançada devido a

um erro administrativo
no processo contratual
entre Prefeitura e

�Q1pfesa vence

I licitação, a: �nfr
.

r foi escolhida no mês
passado para realizar
os serviços em locais
danificados pelas
chuvas de 2008.

ijoje, a Agenc�a
de Energia Elétrl
(Aneel) discute, e
audiência pública, a

� proibição das cobranças
de outras contas na fatura
mensal do consumo
de energia elétrica. Os
deputados catarínenses

I do PTDirceuDrescl}�
I Pedro Uczai partici�(lilIli do evento e vão defentler
e

a permissão desse ."

tipo de serviço.

Confiante
, o pré-candidato a prefeito

pelo PP de Jaraguá do
Sul, Dieter Ianssen,
passou o dia de ontem
com o prefeito de Itajaí
(PP), Iandír Bellini, que
está no quarto mandato,
para trocar experiências.
Janssen está confiante
no resultado que poderá
vir das conversas com o

PMDB, PSDB, DEMe PSc.
Ele espera a indicação de
um nome para o cargl'l
de vice. Mas também
há conversas com o

PT, PC do B e PDT.'
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Sessão ordinária
Vereadores de Jaraguá do SUl devem levantar

questionamentos na sessão de hoje à noite acerca de duas

ações da Prefeitura. Um deles se refere à abertura de uma
rua na Ilha da Figueira e o outro sobre o evento cultural 2°
Encontro Nacional de Mestre Sala e Porta Bandeira, que foi
realizado no fim de semana no Parque de Eventos.

lenário �
jUriti
microfinanç\ls

Baiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

3275-0065

Será a mesma sina'

Depois de quatro anos, um episódio
político parece que começa a se repe

tir em Iaraguá do Sul. Isso porque, a prefei
ta Cecília Konell (PSD) está passando por
uma situação parecida que o seu marido,
Ivo Konell (PSD), viveu na eleição passada,
quando tentou participar da disputa ma

joritária. Em 2008, ele também estava com

os direitos políticos cassados, mas obteve
a permissão para participar da corrida por
meio de uma liminar - cassada pouco de

pois. No seu lugar, entrou Cecília para a

corridamajoritária.
Ela venceu a eleição. Durante omanda

to, a prefeita nomeou sua irmã Carmelita
Konell a um cargo comissionado na ad-

ministração e foi condenada por isso, per
dendo os direitos políticos por três anos.

Mas conforme já vinha sendo divulgado
na coluna, os advogados da mandatária

buscavam reverter a condenação dela por
improbidade administrativa. E na última
sexta-feira, ela conseguiu uma liminar

suspendendo a condenação mantida em

segundo grau. Mas a interrupção é transi
tória e o seumérito ainda será julgado.

Para as lideranças da oposição, a con

quista da liminar favorável a Cecília não

mudou o cenário eleitoral, pois já conta

vam com governo municipal como adver
sário político em outubro. O sistema é de->
mocrático e a eleição será decidida no voto.

Presidente do PSD de

Jaraguá do Sul, Carione
Pawnello, alegando

que as conversas entre
os partidos sobre as

alianças já se esgotaram.

FRASE
DO DIA

"
A oposição é fraca .

.

Até agora não

conseguiram se

organizar e def'wir
suas composições
para a disputa.

Permissão para coligar
o vereador jaraguaense Justino da Luz participou do
encontro estadual do PT no fun de semana. Ele afirma

que ficou acertado que as siglasmunicipais que queiram
coligar com partidos que não fazem parte da base aliada
do governo Dilma Rousseff terão de entrar com recurso

no diretório para conseguir autorização para isso. Esse
pode ser o caso de Schroeder e Guaramirim.

Na vitrine
o suplente de vereador Hideraldo Colle (PMDB), o
Hideraldo da Belmec, reafirmou o que a coluna levantou.
Há possibilidade de seu nome ser indicado para o cargo de
vice numa composição que virá a ser formada pelo partido.

EIIIr encontro
estadual

os pré-candidatos do PPS de
Guaramirirn participaram
do Congresso Estadual do
PPS, em Florianópolis, no

último domingo. Da esquerda
para direita, AdernarAlcides

Pacheco Filho, Sérgio
Pacheco, deputada federal

Carmem Zanoto, Humberto
Grossl, Edemiro, mais

conhecido como Alemão.

.

�,

.1:, .•

�
'"c

EDUARDO MONTECINO

Arti'culando
O pré-candidato Jean Leutprecht
(PC do B) confirmou o que
a coluna já havia levantado
na semana passada. O grupo
encabeçado pelo partido (PT,
PHS, PTN) não está disposto a

formar uma ampla coligação para
disputar amajoritária; Existe a

probabilidade de os parceiros
se aliarem ao PR e PDT ou ao PP
e PMDB. No momento parece
difícil haver uma aproximação
com os tucanos e democratas.

, i

Segurança
Hoje, os delegados regionais de
Santa Catarina se reúnem com o

delegado geral da Polícia Civil do
Estado, Aldo Pinheiro D'Àvila em
Florianópolis. Em pauta, os últimos
acertos para definir a distribuição
dos novos efetivos. Reivindica-se

para a Comarca de Iaraguá do Sul,
pelo menos, 23 agentes.

DIVULGAÇÃO
>

IMÓVEIS,

ETA;
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0.1 00 .
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

/

-,o
Gmpo LuneIIi

1971

Tijolos e Telhas

Em junho de 1971, o Correio do Povo publicou ama
téria que dizia: "O Tribunal Federal de Recursos,

por maioria de votos, adotou acordo de 18 de fevereiro
de 1971, entendendo que os produtos tijolos e telhas
incidem exclusivamente no Imposto Único sobre Mi

nerais, constituindo bitributação a exigência de IPI ou
de ICM. Trata-se de produtos de extração "in natura",

mediante "beneficiamento mecânico ou aglomeração
por briquetagem, nodulação, pelotização e sinteriza

ção", segundo claramente previsto no decreto de lei
334m de 12 de outubro de 1967, art=l ° e parágrafo úni
co. Deve os oleiros locais mobilizar-se, para modificar
a orientação atualmente adotada que manda recolher
o Imposto Único, IPI e ICM".

Pascal foi um dos criadores

da geometria projetiva

Personagem histórico

Blaise Pascal
Nascido em 19 de junho de 1623, Blaise Pascal foi um físico,

matemático, filosofo moralista, e teólogo francês. Pascal era fi
lho de Étienne Pascal eAntoniette Bejon. Perdeu suamãe coin

,
três anos de idade. Seu Pai tratou da sua educação por ele ser o
único filho do sexo masculino. A educação que lhe foi dada por
seu pai tinha em vista o desenvolvimento correto da sua razão
e do seu juízo. O recurso aos jogos didáticos era parte integran
te do seu ensino em disciplinas tão variadas como a História, a

Geografia ou a Filosofia. Blaise Pascal contribuiu decisivamente
para a criação de dois novos ramos da matemática: a Geome
tria Projetiva e a Teoria das Probabilidades. Em Física, estudou
a mecânica dos fluidos, e esclareceu os conceitos de pressão e

vácuo ampliando o trabalho de Evangelista Torricelli. Foi o au
tor da primeira máquina de calcular mecânica, a Pascaline, e

:' de estudos sobre o método científico. Tinha um filho chama
do Nycolas Guttemberg, também era filho de um professor de
matemática, Etienne Pascal, teve uma educaçãomuito religiosa
tendo-se recolhido numa vida ascética após a crise de 1654, pe
ríodo em que escreve várias obras de teor religioso. O talento

precoce para as ciências físicas levou a família para Paris, onde
ele se consagra ao estudo damatemática.

Criações antigas
A invenção da a.Jiança
o uso da aliança como sinal de fidelidade e amor surgiu de um costume hindu. Eles usavam anéis para
simbolizar o casamento. Os romanos acreditavam que no quarto dedo damão esquerda passava uma
veia que estava diretamente ligada ao coração, costume carregado culturalmente até os dias de hoje. No
início, a aliança era tida como um certificado de propriedade da
noiva, ou de compra da noiva, indicando que amesma não

estavamais apta a outros pretendentes. A partir do século IX,
a igreja cristã adotou aaliança como um símbolo de união
e fidelidade entre casais cristãos. Muitas crenças nasceram

então, como exemplo o fato de que os escoceses dizem que ..

a-mulher que perde a aliança está condenada a perder o
marido. Os anéis são reproduzidos com a fusão de material

metálico, como aço, ouro e prata, podendo fundi-los numa
mesma peça, e podem ser compostos por diferentes

I T mateeiaís c@mo peruas preciosas ou semelhantes. III I 1111.' � : ( I , I :, . Il ' I
.

"

Pelo Mundo
.

1970

O PCT é assinado
o Tratado de Cooperação emMatéria de

Patentes, ou PCT, foi firmado em 19 de

junho de 1970, emWashington, com a

finalidade desenvolver o sistema de patentes
e de transferência de tecnologia. O tratado prevê
basicamente meios de cooperação entre os países
industrializados e os países em desenvolvimento .

.

Até julho de 2000 foram 108 países signatários
do PCT, que tem como objetivo simplificar,
tornando mais eficaz e econômico, tanto para
o usuário como para os órgãos governamentais
encarregados na administração do sistema de
patentes, o procedimento a seguir, no caso de uma

solicitação para proteção de patentes em vários

países. O Brasil é signatário do PCT desde 1978.

1856

Fundada a cidade

de Ribeirão Preto
Ribeirão Preto é ummunicípio brasileiro
no interior do estado de São Paulo. Foi
fundado em 19 de junho de 1856. Situa-se a 313

quilômetros da capital estadual, São Paulo, e a
706 km de Brasília. Seu território de pouco mais
de 650 km2 e abriga uma população de 612.339
habitantes, segundo o IBGE de 2010. Devido a
alta população, Ribeirão Preto é considerada
o oitavo município mais populoso do estado e

a terceiramaior cidade do interior paulista
e brasileiro, atrás apenas de Campinas e São

José dos Campos. Sua área urbanizada
corresponde a 127 km-, sendo a 17° maior
do Brasil em área urbana. Em u� raio de pouco
mais de 200 km do município, encontram-se
algumas das principais cidades do interior de
São Paulo e deMinas Gerais - Sertãozinho,
Franca, Barretos, São José do Rio Preto, Bauru,
Iáu, Araraquara.São Carlos, Piracicaba, Limeira,
Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Campinas,
'São Sebastião do Paraíso, Passos, Poços de
Caldas e Uberaba, sendo o acesso facilitado

pelas boas rodovias que ligam omunicípio a

estas cidades. O município, portanto, situa-
se no caminho que liga a Grande São Paulo à

região centraldo país, relativamente próximo
dos principais pólos econômicos e tecnológicos
do Interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e

Sul de Minas, sendo Ribeirão Preto também
declarada recentemente em 2010 como "pólo
tecnológico" pelo governo do estado de São Paulo.
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Mais de 17mil prestigiam
o teatro itinerante

Em seu terceiro ano na

estrada, . o projeto Vitrine
Cultural Marisol, que em

maio visitou municípios
do Ceará, Santa Catarina e

Rio'Grande do Sul exibindo

espetáculos teatrais gratui
tos, registrou direta e indi
retamente público supe
rior a 17 mil pessoas, num
total de 46 apresentações.

No palco, as compa
nhias Caixa do Elefante

(Porto Alegre/RS), Lá Nos
Fundos (Crícíúma), Epide
mia de Bonecos (Fortaleza/
CE) e Cabriola (Salvador/
BA) divertiram espectado
res de todas as idades nas

diversas comunidades vi
sitadas. Atração à parte do

projeto, sessões noturnas

de cinema exibiram "Rio, O
Filme". Ao todo, 875 pesso
as assistiram à película.

O Vitrine Cultural Mari
sol é produzido pela Mag
ma Cultura, do diretor

Jefferson Bevilacqua, que
atua no setor de projetos
culturais desde 1999, tendo

produzido shows e eventos

no Brasil e exterior. Entre
os principais projetos da

empresa, estão, além do
Vitrine Cultural Marisol,
o Conexão Cultural Tigre/
ICRH, o Circuito SCGÁS de
Cinema nas Comunidades,
o Gira Brasil e o Cinemóvel
- Mostra de Cinema Na

cional, todos com recursos

captados via Lei Rouanet
de Incentivo à Cultura.

Peça "O Cavalinho· Azul" é

apresentada nos bairros
O Grupo Gpoex- Grupo de Experimentação Cê

nica, núcleo da Scar, realiza nos meses de junho e

julho o projeto "O Cavalinho Azul nos bairros de

Jaraguá do Sul". A obra é incentivada pelo Fundo

Municipal de Cultura. Serão dez apresentações
voltadas para crianças a partir de três anos. O tema

oportuniza a todos o contato com um clássico do

teatro brasileiro. A entrada é um quilo de alimento

não perecível. As doações serão repassadas para as

famílias carentes de cada bairro.
O espetáculo trabalha valores como amiza-

de e conta a história dê Vicente, que decide sair

pelo mundo à procura do cavalo de estimação,
vendido por seu pai. Na sua ingenuidade, o me
nino acredita que o pangaré é azul e na busca

pelo animal encontra três músicos e um palha
ço de um circo falido, que veem a oportunidade
de enriquecer com o cavalinho de Vicente. Com

a ajuda de uma amiga que conhece na viagem,
Vicente sai em busca do amigo em uma jornada
narrada pelo personagem João de Deus. Infor

mações com Ana Paula no telefone: 9628-2079.
CHAN

Confira a agenda de
apresentações:

Dia 19
Local: Apae - bairro Centenário

Horário: 9h30e 14h
Dia22

Local: Igreja Nossa Senhora do
Rosário - Nereu Ramos
Horário: lOh e 13h30

Dia24

Local: Sesc - bairro Czerniewicz
Horário: 15h e 17h

Dia26

Local: Igreja Rainha da Paz -

bairroVila Nova
Horário: 9h30 e 14h30

Dia2

Local: Escola Renato Pradi -

bairro São Luiz
Horário: lOh e 13h30

Casa você apresente
síntemas eemo
FEBRE AlTA,
'FOSSE,
DOR. DE GARGANTA
E FAlTA DE AR,

, PROCURE SEU
MalCOOU .

UMA QNlDADE .

DESAUDE.

Secrelalia de
Estado da Saúde
www.saudll.SC.llovJH

Governo do Estado

SANTA CATARINA
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Previsão do Tempo
fonte: Epagri e Tempo Agora r

SãoMiguel
do Oeste
......
140 19° Joaçaba

......
14° 17°Ohapecé

......
120 17°

• �

Ensolarado IÍlSíável Parcialmente
Nublado

;. .�
Nublado Chuvoso Geada

Lages
......
10° 19°Semana

com chuva
Terça e quarta-feira: O
sistema de baixa pressão
permanece próximo de Sç,
provocando nebulosidade e

chuva entre a tarde de terça
e a quarta, commaiores
acumulados no setor norte
do Estado. Temperatura
amena. Início do inverno:
20 de junho às 20h09.

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
o 9h Vento não favorável

'

Sudeste 2km/h
o 12h Vento não favorável Sudeste 5km/h
o 15h Vento não favorável Sudeste 6km/h
o 18h Vento não favorável Sudeste 8km/h

de ��S���!i!ade

Venl1l fawrávei em
quatro horários

90%

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor

Culpa do gato
Depoís de passar a noite com a amante, o sujeito entra em casa e percebe
que está com um arranhão no rosto.Vendo o gato esparramado no sofá, ele
tem a 'brilhante' ideia de dar um tapa no bichano, que sai gritando:
- Miauuuuu!

A esposa acorda assustada e pergunta:
- Que barulho foi esse?
- Foi esse gato maldito! - responde o marido/fazendo amaior cena - Entrei

em casa e ele me deu esse baita arranhão no rosto!
- É verdade! - concorda a esposa - Esse gato está impossível! Olha só a

chupada que ele deu no meu pescoço!

Sudoku

.'

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

séril repetir números em

cada linha e cada coluna.

_ Também não se pode
repetir números em cada

, '\f .+rtM,...,,,,,'" guadrado rie,3x3'j'IÚHHI I"" I J I t"h .....Mi�il:� ... � il.011. I .111 HHH 1+-''--''---'---'--'--'-'--=4--''-'-''

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Saia com

7�1
Jaraguá do Sul

......
16° 220

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 19°C

Rio do Sul
......
11 ° 180

Blumenau
......
16° 23°

QUINTA
MíN: 14°C
MÁX: 20°C

Florianópolis
... li.

,

16022° SEXTA
MíN: 12°C
MÁX: 22°C

São Joaquim Laguna
... ... ... ...
70 15° 15° 18°

Criciúma
... ... e NOVA 19/6
12° 180

CRESCENTE 27/6

CHEIA 3/7

e MINGUANTE 11/7

Aorianõpolis
• Preamar
olh49: 1,lm
o15h: 1,2m
• Baixamar
o 8h32: O,lm
o 20h49: O,4m

São Francisco do Sul
• Preamar
o 3h08: 104m
o 16h21: 1,7m
• Baixamar
o 8h06: Om
o 20h56: 0,3m

llajai
• Preamar
olh44: 1m
o 14h46: 1,lm
• Baixamar
o 7h53: O,2m
o 19h40: O,4m

Tábua
das marés Imbnuba

• Preamar
o Oh30: 0,6m
o14hll: O,6m
• Baixamar
o 8h06: Om
o 20h49: O,3m

Palavras Cruzadas
:, 1'"rljiJJI�rlllllll,!"1 J!ii��,�}tll (Ir�I?!;IIJI:"; ;'"I:!'II;�II�\J,I�\lr!lh'IIMIII�I,1 .1�il,JiJI�"" III") /11,1 ;/:1 I�� I�Jlt /"111:111,1, r"re ��J/ JI"llll;III;,:� I :�/1}" ;IIIIII!!I;II"I�:\
: f?qSSOtf�!18QO: . If... R�reatIY9,ca pnmE>ir� reVisto de polavT."o,s C�Uzad?S �o Bro�ll i",

, ." .", '"", • \1+.,' 'l
'

;� '. c) I ' " ",. I '

HORIZONTAIS 8 92 3 4 5 6 7

1. Detestado I

2. Ação de amansar um cavalo I Mar compreendido entre
a península Balcânica, a costa ocidental da Á�ia Me
nor e a ilha de Creta

3. Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imó
veis / A centésima parte do dólar

4. Arbusto espinhoso e com pomos avermelhados, muito
• usado em cercas vivas

5. Sigla da organizaçâo para a paz das nações I Correio
Aéreo Nacional

6. Tradicional bairro da cidade do Rio de Janeiro
7. Divindade africana das religiões afro-brasileiras
8. A sigla inglesa dos Objetos Voadores Não Identifica

dos
9. O filósofo e matemático francês René (1596-1650)
10. (Rg,) Escuridâo total / (Inform,) Interface que permite

a conexão de instrumentos musicais e computadores
11. Converterem ar

12. Vestuário feminino, da cintura para baixo I Famosa •. j
fábrica alemã de automóveis de luxo 10

���-+��--�--+-��_,--�--��
13. A nona consoante / O Tsé-Tung (1893-1976), funda- Jl

dor da China popular, 11 I
""

�

�
����--�--�--4-��_'--�--��

1. (Med,) Tumor gorduroso benigno I (Inform,) Programa • I mm II

aplicativo de gerenciamento de banco de dados para.
13
,.__--,,__�---,'�'+� li _ o

_ !
microcomputador

.

• ."'::"�' >�" - "OPiS '18U01no

2. Um calçado de cano alto { Um produto como o milho '6 'epepao 'rejUa[J 'u 'WOOll 'elaUaO)i , UBlull0l9 '"""N '9 'elWlO 'S '",""ruo
'l!)ew .� 'Ojl�S 'opruqwÕ 's ')1!1!iao '''"!log "Z 'aseq(] 'ewodlPV '� ':SIV311l13A

e a soja '

.�. 'oew 'a8'.S� 'JPnV '81es

3. Aquele, que tem a articulação do braço com o tórax 'li �eo!J!1.V'� � 'IPlW 'mug 'O� 'sa)J8as.a'6 'oio'u ""\l"!lO'l "J!'UnpllW'9 'UllO
'nNO 's 'OjUll3BJld '� 'jlJOO '11W 'g 'na�3 'éwo(] 'z 'op.IJjWOQV' (.:SIV.lNOZllIOH

muito desenvolvida { Programa para TV, geralment!! .

OYlnlOS
exibido uma vez por semana, em dia e horário fixos

4. O cantor Tim (1942-1998), de "Me Dê Motivo"{ Cida
de do estado de Minas Gerais, na região de Januária

5. (TIp,) Pequeno traço ou espessamento que remataI, de
um ou ambos os lados, os terminais das letras não
lineares de caixa-alta e caixa-beba

6. (Gir,) Nada I (Med,) Inflamação papulosa da pele
7. Uma sucursal de um banco I Palmeira de cujas folhas

se extrai ótima fibra
.

8. Morder {Toque aplicado com uma das extensões finais
das mãos

9: Relativo à estação do ano que precede o inverno I Ger-"
to pão redondo que náo leva fermento,

2 ,.
3 •
4

• .
'

5

• •8.
9

VERTICAIS 12 •

•. ,#.... � RUPQUAS NA MESMA EDiÇÃO
36,PÃGINAS • APENAS R$ 4,90

MA'I$ UMA REV,I�1:A MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOYI'DADES
I.,
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Diferente demim que sou do básico, bem no estilo uso
e reponho, sei que a grandemaioria das mulheres tem
paixão pormaquiagens e compra novidades sempre
que pode, seja para testar, para guardar e usar quando
acabar a outra ou atémesmo quando sentir vontade,
para colecionar, enfim. Mas não é todo mundo que se

dá conta que asmakes também têmprazo de validade.
Então para não correr o risco de ter probleminhas lá
na frente com a sua pele, que tal urnas dicas sobre
período de validade das makes-ups? Li essamatéria
com dicas há urn tempinho na Elle, mas achei tão
interessante (e importante) que guardei. Fazendo
aquela limpa no computador, encontrei-a e resolvi

repassar, porque todo cuidado é pouco, né gente?
Seguem alguns conselhos (bem dados):

-I

�.,! !

Cornque
roupa eu vou?

Dica de beleza:
Como cuidar das

suas maquiagens

Michele Camacho micamacho777@gma�.com I 47 8838 3084

..

_�

• Em geral, as substâncias usadas para preservar a
maquiagem garantem urna durabilidade de dois
anos. Mas a engenheira química Sônia Corazza, de
São Paulo, recomenda: é melhor usar durante urn
ano emeio, pois o produto pode ter ficado parado na
prateleira pormais oumenos seis meses.

• Nesse período, é importante deixar os produtos
longe da luz e do calor e sempre lavar as mãos antes da
aplicação. Caso sinta alguma alteração no cheiro, lixo.
Há chance de estar contaminado .

•Esponjas e pincéis devem ser lavados com água e
sabão, a cada 15 dias. "Quem tem acne deve lavar
semanalmente para evitar a recontaminação pela
bactéria causadora de espinhas", alerta a engenheira.
• Se o batom tiver gotas de suor, jogue-o fora. Isso
indica que foi exposto a altas temperaturas, que
alteraram completamente sua composição.

It! It! It!: bolsa demão
Como eu comentei na semana passada,
as clutchs são a bolsa da estação, mas os
modelos são um pouquinho diferente do que
normalmentevimos por aí. Mais moderna do

que nunca, esse acessório que vem ganhando
destaque a cada temporada agora ganhou tiras
horizontais de diferentesmateriais e espessuras.
Este detalhe, além de uma nova rrianeira de

carregar amini bolsa, também acomoda amão
sobre a tira. Vale ressaltar que essa tendência
vêm em vários modelos e como toda e boa clutch

pode ser usada tanto durante o dia quanto a

noite. Confesso que por enquanto não encontrei
nenhum modelo aqui em Jaraguá. Assim que sair

por aqui, aviso ok? De qualquer forma, pode-se
dizer que ela é uma ótima aposta para quem é
louca por bolsas e gosta de arrasanpopaí; ., .. .. .t..
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Solidário
Uei você! Que tal separar
naquelas roupinhas que
não usa há muito tempo?
Aquelas que vestimos, olhamos
no espelho, confirmamos que
não gostamos e guardamos de
volta no armário. Aquele sa

pato que machuca os pés, mas
insistimos em mantê-lo guar
dado. E, ainda, aquele vestido
"maravilhoso" que ganhamos
de presente de alguém que
amamos, mas que não combi
na conosco e nunca usamos?
Ou mesmo aquelas roupinhas
dos nossos filhos que a gente só
guarda. Tudo isso pode ser doa
do.Temmuita gente esperando.
Seja solidário!

Rua Fritz Bartel - Baependi

473371-2268

Fofocódromo
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que aquela bonita
loira, que já foi morena, e o

jovem empresário 'bonitón',
deram um ponto final no
conturbado namoro. Dizem,
que enquanto ele chorava
as pitangas, ela não perdeu
tempo e engatou romance
com um famoso advogado da
urbe sorriso. Seda um caso

sério? Ou mais uma de suas

famosas aventuras? Enquanto
a gente aguarda o desfecho,
por favor, Sr. Bruno, uma bem
gelada na mesa l2?!

C ragu6 Auto Elit
A escolha perfeita

Moa Gonçalves

PELADA Os amigOs de Tato Branco XMiro Maba, sábado,
durante jogo festivo na tOa Feijobeira, no Beira Rio

Buxixo
Pois é a diferença de idade
não é mais obstáculo,
viu? Dias atrás, num
supermercado da cidade,
um garotão viril ajudou a

amiga da mãe a guardar umas
compras pesadas e o contato

físico despertou desejo nos

dois. Rolou o maior climão!

Agora, a moça não tira mais o

guapo da cabeça.

Pensamento
do dia
Eu gosto do impossível, pois lá
a concorrência é menor.

Niver do

Junqueira
Por favor, não ousem esquecê
lo: o meu camaradissimo
radialista Junqueira Ir, é o
aniversariante mais festejado
da cidade. Ele vai adorar saber

que foi lembrado. Parabéns,
irmão. Que Deus ilumine
sempre a sua vida e de toda a

linda família. Você merece.

Afila anda
Não dividem mais o

mesmo edredom os atores

Daniel Oliveira eVanessa
Giácomo. E daí?

ARQUIVO PESSOAL

ENCONTRO Sábado, durante confraternização no quiosque da

Indústria Química Dipil, presença do prefeito Massaranduba, Fernando
Reinke; de Valdir Zapellini, Cláudio Correia, do diretor presidente Dipil,
Alberto Correia; major Jofrey Santos da Silva, do empresário Otaviano

Pamplona, de Lio Tironi, Valmir Trevisani e Armando Cesar Tassi

www.ocorreiodopovo.com.br

lunadoMoa
NIVER

O boa praça
Junqueira

Jréo
aniversariante

do dia

moagoncalves@netuno.com.br

DUPLA

Leandro,
sócio da

Upper F1oor,
opromoter
Adrianinho

Junkes,
comemoram

sucesso na

night

Feijoada do Moa
Para agendar! A 13a Feijoada do Moa,
evento organizado por este colunista
e a Revista Nossa, será realizado dia 22

de setembro, na pérgula da piscina do '

Beira Rio Clube de Campo.

Osvaldo Jurk
Sábado, durante concorrida noite de
massas e vinhos, o amigo Osvaldo
Iurk, que já foi prefeito de Schroeder,

'

mostrou otimismo na condição de
candidato nas próximas eleições.
Disse: "Moa, vou chegar lá".

• O médico
Caropreso voltôu
contando maravilhas
de Cuba. Na frasqueira,
para dividircom os

amigos, legítimos
charutos cubanos.

Ariane & Nando
O casal Nando Raboch e Ariane, com
seu lindo filho, forma umabela e feliz
família. Sempre de bem com a vida.

àterrisscu

rasgando ele.gi. a

última viagem a Europa
I foi o Dr. Roberto Zimath.

Vai retomar ao velho
mundo em setembro.

Trocou idade
Quem esqueceu ainda está em tempo
de desculpar-se: Liz Claudia Toniazzo,
da CMC, foi a grande aniversariante
de ontem, dia 18. Cheers!

• O índustríalàntídío
Aleixo Lunelli curtiua seu

I aruversáriQ, l)_à
I i IsolâGigªO.13' .

o "capítano" Scl1ettino
colidiu o navío'Costã
Concórdia, em janeiro.

(47) 3371 0277
www.casadaspiscinas.net
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ARQUNO PESSOAL

:�SP-ÕRT Rn.
� =Pf?@;b'1'Ij(":
j Troféus e Medalhas

_ 32Z_�-4044 J

FOTOS CARLOS ROBERTO CAMPREGHERIDIVULGAÇÃO

"
Assim é a vida.

Um recomeçar contínuo,
mesmo quando tudo

está perdido.
Joseph Cronin

Humor
Marido:
� Se for paramim, diga que eu
não estou em casa.

Mulher atende e diz:
- Ele está em casa.

Marido:
- Mas ... caramba!
Mulher:
-

...era paramim.....

• O jovem advogado
Eduardo Fogaça
certamente será o

aniversariante mais

festejado de hoje.
Mil vivas!

.No próximo dia
17 de julho rola, na
SociedadeJoão Pessoa,
a 2aFeijoada do Clube.

•Amanhã, mais
çonheciâo como quarta-
kira, a porta da "Garage",

b
. j

re(il repara mais uma I
1Z@ite pe confraternização. �

i
I

EXPO 20t2 Representantes do Colégio São Luís e da Católica de SC

no estande do GrupoMarista, dia 17, no eneereamento da feira "'Muito shotu a 1Da
.

Feijobeira, sábado, no
BeiraRio Clube deCampo.

•Sergio Silva, o popular
Queijo, recebe hoje os

tecidos cumprimentos
·dadenova.
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sm:essos e mais. A versão
deluxe vem cO�:Cluatro
faixas extras.

�

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um r�

companheiro de estimação nas páginas do Facebook '�
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul '

Novelas Clique animal
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R

Priscila contraria Miriam e aceita se sentar à mesa com Elisa e Rodrigo.
Gabriel e Beatriz não conseguem se entender. Elisa conta para Miriam que ela
e Rodrigo irão se casar em breve. Gracinha, Jacira e Tobias se assustam com

o retrato de Verbena. Zé avisa a Carmem que vendeu o bar para comprar outro
estabelecimento próximo ao edifício São Jorge. Valéria fica frustrada ao ver Jo
sué dormindo no chão. Elisa não deixa Rodrigo se aproximar dela. Miriam não

consegue dormir pensando em Rodrigo. Rodrigo convida Tobias para trabalhar
CGm ele na fazenda. Josué é chamado para sermodelo e Valéria fica enciumada.

"

CHEIIlS DE CIIllRME • GLOBO· 19R
Sandro fica arrasado ao ser impedido de entrar no restaurante. Inácio não .

aceita que Rosário assine contrato com Fabian. Penha se esquiva de um beijo
de Gentil. Sônia manda Cida levar o buquê para Isadora. Otto descobre que
Conrado sumiu e Máslova se apavora. Sônia, Sidney e Heraldo estranham a

confusão mental de Valda. Cida ouve Isadora dizer que seu noivo sumiu e pre
voca a rival. Penha avisa a Lygia que trabalhará para ela por um tempo. Sônia
repreende Liara por estar acompanhada por Rodinei, mas fica constrangida
quando Emília cumprimenta o grafiteiro. Isadora humilha Cida.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
Carminha se desespera. Depois de discutir com Noêmia e Verônica, Alexia

decide se casar com Cadinho. Carminha e Monalisa se enfrentam na frente de.
todos os clientes do salão. Débora pensa em ter um filho com Jorginho. Roni
revela a falsa gravidez de Suelen e Diógenes reúne os' rapazes para desmasca
rá-Ia. Silas procura Olenka. Noêmia e Verônica tiram satisfações com Cadinho .

sobre o casamento com Alexia. Suelen se machuca ao levar um tombo no con

curso de dança de salão do Divino Futebol Clube. Carminha afirma a Max que
vai deixar a mansão com Ágata.

mmsCARAS-RECORD-22R
Eliza fica chocada ao saber da ameaça de morte. a Big BJond. Johnny

, Wasp àrqurnenta que Big'i3lond cometeu um atentado contra eles. Eliza pede
'. a Otávio-que à ajúde a impedir a rnorté di3'Big Blond. Maria tenta 'resistir à
medicação e' pede para ver Otávio. .Johnny Wasp ameaça dar ordens para
Novais matar Big Blond, mas Otávio cons_egué impedi-lo. Novais afirma que
a ligação caiu e ordena que Fausto atire no chefe. Johnny Wasp afirma que
devem obedecer ao chefe de Dallas. Big One determina que Big Blond seja
morto,mas Eliza exige vê-lo pela Última vez
* o resumo dos capítulos é dé responsabilidade das emissoras.
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Mais um cão

disponível para
adoção. Ele é pequeno,
tem aproximadamente
seis meses e é muito
dócil. FoirecoUrldo

.

das ruas de JaragUá
do Sul pelo setor de
Zoonoses e já. recebeu
tratamento veterinário

completo: banho,
castração,vacbmação
antirrábica e chipagem
para identificação.
Os interessados
devem entrar em

contato com a.Çlúrlcai '

Schweitzer, pelo
telefone 3275·3268.

Aniversariantes

18/6 Eloi D. Mattos Julian Viera Reintraud Minatti Aline R. de Jesus Evanildo E. Rossio Mônica Anhaia
Adelino Bompani ErlckS. Martins Larissa M. Marquardt Ricardo L. Kuhn Anderson Panstein Gabriel Schmitz Noraldino J. da Cunha

Age[1i Abreu Franciele T. de Oliveira Lohana E. Rontani Solange Cardozo Atair Malheiro Guilherme A. Silveira Osmar Rengel
Carlos Henklein Junior Graziele Cardoso Luiz Antônio Pisetta Sulmira Piske Bianca Wick Janice Schmitz Osnildo Rahn

Cecilia W. Schneider Gustavo H. Bertoldi Márda M. de Magalhães Valdir Deretti Bruna S. Nascimento Jeferson D. Fischer Patricia Geise vieira

Celso H. Barbosa Jaime Viergutz Mariana S. Kath Valmiria C. Busarelo Bruno de Souza João Gilberto Vieira Pedro O. Vieira

Claudia Biehl Jeison E. Amaro Manstela T. K. Moresco Victor D. B. Klussoski Cleidiane Franzoi Juliana C. Rausis Rafaela D. Ramos

Denise M. Katshowski Jéssica J. Gessner Marli Pomianowski Zenaide Correia Deise dos Santos . Lourdes Picolli Thiago da Silva

Ediviga Pinheiros João F. Chaves Matheus H. Bertti Denise Betoni Luana A. Junckes

Edmundo Fiedler Jorge L. Correa Neli A. H. Madalena 19/6 Elcida Maass Luciane A. de Souza

� Egon C. Behling Julia Martins Pedro Pessate Alceni Vicznevsky Etelvina Dematte ; Maria,de Lurdes Bayer
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Tirinhas

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ 00 SUL
• Arcoíris 1
• Madagascar 3 - Os Procurados - Dub. - 14h, 15h50,
17h40, 19h30, 21h20
• Arcoíris 2
• Prometheus - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
• Arcoíris 3
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 14h, 16h25,
18h50
• Homens de Preto 3 - Leg. - 21 h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Prometheus (3D) - Dub. - 14h
• Prometheus (3D) - Leg. - 16h40, 19h20, 22h
.GNC2
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h30, 15h30
17h30, 19h30, 21h30
• GNC3
• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 13h40 18h40
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. -16h20, 21h15
.GNC4
• Homens de Preto 3 - Dub. - 13h50, 22h1 °
• Os Vingadores - Dub. -16h, 19h10
.GNC5
• Prometheus - Leg. - 13:20, 16h1 O, 18h50, 21 h50
.GNC6
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. - 14h1 °

16h30,19h
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Leg. - 21 h40

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• Prometheus (3D) - Dub. - 13h45
• Prometheus (3D) - Leg. -16h20 19h, 21h40
.GNC2
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. -16h45, 19h20
• Homens de Preto 3 - Dub. - 14h15
• Homens de Preto 3 - Leg. - 21 h50
.GNC3
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. -

13h30,16h,18h45,21h10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinépolis 1
• Madagascar 3: Os Procurados - 3D - Dub. - 13h,
15h15,17h35,20h

• Madagascar 3: Os Procurados - 3D - Leg. - 22h1 °
• Cinépolis 2
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 11 h50(A),
14h, 16h15, 18h35,21h
• Cinépolis 3
• Prometheus - 14 anos - 3D - Dub. -13h15, 15h55,
18h40
• Prometheus - 14 anos - 3D - Leg. - 21 h20
• Cinépolis 4
• Os Vingadores - Dub. - 12h1 O(A), 15h, 18h, 20h50
• Cinépolis 5
• Homens de Preto 3 - Dub. -13h20, 19h
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 16h, 21 h40
• Cinépolis 6
• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 11 h20(A),

14h10, 16h45, 19h30,22h15
• Cinépolis 7
• Homens de Preto 3 - 10 anos - 3D - Dub. - 17h, 22h
• Homens de Preto 3 -10 anos - 3D - Leg. - 14h40, 19h35
• A - Somente sábado (16/6) e domingo (17/6)

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. - 14h,
16h30, 19h

• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Leg. - 21 h30
.GNC2
• Prorneíheus (3D) - Dub. -13h40
• Promeíheus (3D) - Leg.-16h20, 19h10, 21h50
.GNC3
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h20,
15h20, 17h20, 19h20, 21h20
.GNC4
• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 13h50, 19h30
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 16h50, 22h
.GNC5
• Homens de Preto 3 - Dub. -13h10, 18h40
• Os Vingadores - Dub. - 15h50, 21 h
• GNC SALA VIP
• Prometheus - Leg. -13h30, 16h10, 18h50, 21h40

Em "Prometheus", uma equipe de exploradores
descobre novos indícios sobre as origens da hu
manidade na Terra, levando-os a uma aventu
ra impressionante pelas partes mais sombrias
do universo. Eles deverão vencer uma batalha

cruel para salvar o futuro da raça humana. O
nome dofilme, Prometheus, étambém o nome

da aeronave utilizada por umgrupo seleto de

pessoas para investigar os fragmentos do "D_NA
alienígena': O visionário diretorRidley Scott
retorna ao gênero que ele ajudou a definir,
criando um épico de ficção-científica original
em um dos lugares mais perigosos do universo.
Entre os atares estão:Noomi Rapace, Michael
Fassbender, Charlize Theron e Guy.Pearce.

Guetta temmaior bit
dance desde "TIuilIer"

Ao completar no sábado a 28a semana

na parada de dance music da Billboard,
"Titanium", de David Guetta, é o bit dan

ce a ficar mais tempo nas paradas desde

"Thriller", de Michael Jackson. Mas para
.

se igualar o 'rei do pop', Guetta precisa se

manter na lista até a terceira semana de

agosto. Titanium tem participação da can
tora Sia e entrou na lista Dance/Club Play
Songs em 17 de dezembro do ano passado.

Slash ganhará estrela
na Calçada da Fama
Se o clima enter Slash eAxl Rose já não

era dos melhores, imagine agora que o

lendário guitarrista do Guns'N Rases vai
receber sua estrela na Cálçada da Fama,
antes do 'inimigo'. "Temos orgulhá de co

locar o nome dele entre asestrelas daCal
çada da Fama de Hollywood", contouAna
Martinez, que acha Slash um dos melho
res guitarristas de todos os tempos. Nem
Rose e nem o Guns possuem tal honraria.

Geará do "I'âmeo Da .Bauêl"
tU tatüageül deSilvio Santas

Neste fim de semanaWellingtonMuniz, o Ceará do
"Pânico naBand", publicou umafotomuito suspeitaem
seuTwitter. No clique, o humoristaestá emum estúdio

de tatuagem emostra o novo desenho que teria feito

riobraço. O rosto do Silvio Santos! Ele escreveu: "Vejam
agora essa pequenahomenagem que fiz parameu ídolo".

Alguns estão dizendo que a tal tatuagem é falsa, jáque
se fosse nova estariaumpouco inchada Recentemente,

Silvio Santos proibiu Q humorista de imitá-lo.

Nasce Clarice, filha
da atriz Mel Lisboa
Nasceu dia 14, Clarice, filha da atriz Mel

Lisboa e do músico Felipe Roseno. A me

nina veio ao mundo de parto normal, com
3,180kg e 49 cm. Mãe e filhapassam bem. A
atriz coletou e armazenou as células tronco
do cordão umbilical deClarice, assim como

fizeram Grazi Massafera, Juliana Paes, Wa

nessa Camargo e outras famosas. Mel já é

mãe de Bernardo, de 3 anos, também fruto

de seu relacionamento com Felipe Rosseno,

Horóscopo
CY] ÁRIES

-

I
-

Mantenha o foco em seus objetivos e procure se
concentrar no que deseja Bom dia para colocar novos

projetos em andamento e realizar melhoriasem sua

casa. Os astros anunciam uma época perfeita para
renovar suas promessas de amor ao par. Cor. amarelo.

U mURO

U Use a cabeça e pense antes de expor suas opiniões.
Mas não deixe de dizer o que pensa, apenas fale com

jeito. Seu signo entra agora em uma fase favorável para
estudar. sua mente estará ágil e vai captar rapidamente o

que acontece ao redor. Cor. vinho.

]I GÊMEOS
Acrescente uma pitada de descontração em tudo que
fizer, inclusive no trabalho. Coloque suas ideias em
prática,mas antes avalie quais projetos valem a pena
Quando estiver com seu amor, deixe o resto de lado ou

pode ter problemas. Cor. amarelo.

� CÂNCER
� É o começo de uma nova etapa em sua vida.Aja com

mais clareza e não faça rodeios para falar o que pensa
Tenha leveza em suas ações e em seu comportamento.
Espante a timidez do romance: expresse o seu amor sem
medo de ser feliz. Cor: vermelho.

.n LEÃo
UL No trabalho, seja mais autoconfiante. f'?de tomar

decisões importantes ao longo do dia E momento de
refletir sobre a sua vida Busque o apoio da famniaA
dois, converse com seu amor e descubra o que ele pensa
a seu respeito. Cor. vermelho.

YTh VIRGEM
I 1-':' O dia é propício para começar uma nova fase, com um

comportamento menos preocupado. Em casa, tenha um

comportamento tranquilo e delegue tarefas para não se
sobrecarregar. No amor, faça planos e compartilhe-os
com sua alma gêmea Cor: vermelho.

Juliana Paes diz que
passou sede e fome
A atriz Juliana Paes, protagonista da

nova novela "Gabriela", diz que passou
sede e até fome nas gravações. "No sertão,
a gente tinha falas um pouco mais secas

mesmo. Não dá para você ficar batendo

papo, você está com sede, com fome. Você
se poupa. Eu nunca tinha estado ali. Isso
reverbera no olhar", declarou. Juliana tam
bém diz que, ao contrário do que as pesso
as pensam, ela tem um lado bem simples.

.n. UBRA
- Este diamarca o início de uma nova etapa em sua

vida profissional. Exponha suas qualidades aos chefes
e peça uma nova oportunidade de crescimento. Dia
favorável para começar um novo emprego. O clima é
de muita descontração no amor. Cor. vinho.

m ESCORPIÃO
I Il. Se busca um cargo de destaque no trabalho, é hora

de investir em seu aperfeiçoamento. Amplie seus
conhecimentos e abra seus horizontes para as
novidades. Se precisar de um conselho ou de uma

ajuda, conte com o apoio da pessoa amada Cor. bege.

� '" SAGITÁRIO
)(.

-

Se deseja progredir, aproveite as oportunidades que
surgirem e amplie seus horizontes profISSionais. Vá
em busca de novos conhecimentos a partir de agora!
Na vida a dois, ótimo período para fazer planos a longo
prazo com seu amor. Cor: tons claros.

VL CAPRiCÓRNIO
.

F No setor profissional, omomento é favorável para _

fazer alianças. Conte com a colaboração de pessoas

próximas para desenvolver suas atividades. Clima
de envoMmento a dois, aproveite para aumentar a
cumplicidade existente na relação. Cor. cinza

..NY\ AQUÁRIO .

..NY\
Aproveite a nova etapa em seu trabalho para colocar
em prática outros conhecimentos, em especial
adquiridos em algum curso.As tarefas rotjneiras serão
feitas com agilidade. Faça um acordo com seu amor

para melhorar o relacionamento. Cor. vermelho.

PEIXES
Realize suas tarefas de maneira mais alegre. Fique de
olho nas oportunidades que surgirem, um passatempo
pode se transformar em uma fonte de renda extra A

dois, o clima é de muita alegria. Paquera pode' virar
namoro: aproveite! Cor. tons pastel.
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Volneye Edeutraud KIettenberg comemoram
35 anos de casamento. Ele recebem os votos de

felicidades dos netos, filhos e noras

Vinicius B. Dalsochio

comemora um ano hoje.
O pai Raphael, os avó_s
Alirio e Zane, os tios
Eloisa e Jean e o primo
Yuri o parabenizam com

muito carinho

Bruno Vbúcius Martins

completou 7 anos no

dia 16. Quem manda

um super beijo são os

pais corujas, Vantuir e
MarisaMartins

·Amadrinha Carla Ariane manda parabéns para
os a,Olhados Bernardo e Lucas� Ama,nhã eles

comemoram um ano. "Um beijão a esses anjos!"

Parabéns a Aline Camila.
Ela completa hoje mais
um ano de vid8.. "Que
Deus lhe abençoe,

amamos você!" São os
votos dos pais Renato
e Marliza, e dos irmãos
Guilherme e Henrique

Isael Krazewsky esteve
de aniversário dia 17.

"Q1,Ie sua vida seja
repleta de alegrias,

realizações e sucessos.

Desfrute sempre de

muita saúde e paz!"
Com_carinho, da esposa
Cristiane e das filhas

Raisa e Müena

Amamãe Évila Ribeiro
da Silva e o irmão Bruno
mandam um abraço
bem gostoso para

Pablo Rodrigues. Ele
completou um ano, ,dia 6

ndg
Gestão Empresarial Orgânica
Inicia dia 22 e segue até dezembro com encontros mensais

às sexta-feiras, o Programa Gestão Empresarial Orgânica.
Será das 8h às 12h e l3h às 17h, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. Também chamado de descentralizado,
democrático ou beta, o modelo orgânico foi desenvolvido
dentro de empresas como Toyota, Gôogle, Southwest
Airlines, Ikea,WL Gore, Handelsbanken e a brasileira
Semco. As empresas orgânicas possuem em comum o

fato de todas, em algum momento de sua existência,

simplesmente haverem rejeitado os modelos de gestão
e administração que conhecemos. O sistema orgânico
não é um processo nem um modelo pronto, passível
de ser implantado. O sistema orgânico é uma filosofia,
umamaneira de pensar fortemente calcada em várias

premissas opostas àquelas da administração tradicional.
Público alvo: empresários, dirigentes e líderes de micro,
pequenas e médias empresas, além de consultores e

acadêmicos. Instrutor: Renan Carvalho - Criador do Pgeo,
autor do livro "Empresas 02 - Organizações Orgânicas" -

com lançamento previsto para 2012. Inscrições ou mais
informações na Apevi através do 3275-7024 comVivian,
ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Debate sobre novas mídia-s
o Núcleo de Jovens Empreendedores Acijs/Apevi promove
nesta quarta-feira, o 6° Debate Regional com o tema "Novas

mídias - As transformações e tendências da comunicação
corporativa". O evento pretende reunir comunicadores,
empresários, profissionais liberais, gestores, estudantes e a

.

comunidade em geral com o intuito de discutir o presente
e o futuro das mídias, principalmente das redes sociais,
que trouxe instantaneidade ao processo da comunicação.
Participam do evento como debatedores BrunoWatte, diretor

regional dos veículos de comunicação do Grupo RBS; Ioe
Junior, radialista, empresário e professor universitário; e Caio
Mandolesi, jornalista e chefe da Comunicação Institucional
daWeg. O debate inicia às 19h30 e a participação é de graça.
As credenciais precisam ser retiradas na Acijs (Rua Octaviano
Lombardi, 100 Czerniewicz). Informações e inscrições pelo
telefone 3275-7045 ou pelo e-mail eventos@acijs.com.br.

Café beneficente
o Hospital e Maternidade Iaraguá promove Café Mistura das

Raças. Será no dia 20 de junho, a partir das 14h, no Clube
Atlético Baependi. Valor: R$ 25. A renda será em prol do
atendimento de pessoas internadas pelo SUS no hospital.
Mais informações: 8843-1666 ou 9957-0593.

Aprenda a Investir

Hoje e amanhã será realizado o curso "Aprenda a Investir o

Seu Dinheiro - Educação Financeira", das 18h30 às 22h,
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. O participante
irá aprender: sobre o ciclo financeiro; juros; risco X
retorno; investir em imóveis de forma inteligente, tipos
de investimento, e muito mais. O curso tem duração
de sete horas teóricas e mais uma hora de aula prática
individual. Instrutor: Leandro Corrêa - bacharel em

direito, pós-graduado em finanças e orçamento,
professor e empresário. Inscreva-se naApevi no telefone
3275-7024 ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Junte as informa.çõe5 e as envie para
contato@beatrizsasse.eom.bruma!ilemanaantes dO,evento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TERÇA-FEIRA. 19 DE JUNHO DE 2012 1171 SUSTENTABILIDADE

Benyamin
Parham Fard

benyamin@biovita.com.br

Seja ético para alcançar
a sustentabilidade

Pode soar estranho,mas o caminho da busca pela sustentabilidade
necessariamente passa pelo ser ético e possuir bons valores

morais. De nada vale se pintar de verde e ressoar aos quatro ventos

que você ou sua empresa praticam sustentabilidade se no dia a dia você

sonega impostos, suborna autarquias e funcionários públicos oumesmo
pessoas estratégicas para conseguir o que quer, possui caixa dois na sua empresa, contrata
mão de obra pagando menos do que é o estabelecido por lei, oumesmo "terceíriza' sua
produção com empresas que não possuem as rrúnimas condições de prover dignidade a

seus colaboradores, enquanto você ou sua empresa posam como bonsmocinhos na foto.
A ética é a base de tudo o que omundo aspira por sustentável, e de nada adianta fazer só

. aquilo que possuimais visibilidade namídia. É preciso buscar o equilíbrio do todo.
É preciso que nos dividamos em pequenos módulos de sustentabilidade, agindo
localmente, nos nossos bairros em busca demelhormobilidade, condições de .

cidadania, meio ambiente, para então trazer resultados positivos à nossa cidade, e
assim sucessivamente. E nunca devemos nos esquecer que aquele produto ou serviço
que adquirimos podem possuir um fator de impacto à sustentabilidade atrelado ao

seu preço, e no fim quem paga o pato serão nossos filhos e netos. Nem sempre o mais

barato é o melhor produto ou serviço, pois este pode possuir "escondido" no seu custo

a contratação demão de obra escrava ou infantil, práticas anticompetitivas, impactos
ambientais, sonegação deimpostos, entre outras características nefastas, seja aqui no
Brasil, seja na China. Busque pela ética no seu dia a dia, não sucumbindo à tentação de

subornar, de ocupar a vaga de um deficiente se você não o é, de não devolver um troco

errado ... Tudo isso passa pela pratica cotidiana do ser ético, e sê-lo nos dias atuais é um

grande desafio. Entretanto, ser ético é algo que trazmuita satisfação. Antes de agir no
seu dia-a-dia, pense se a sua ação é pautada na ética, e se você eventualmente não está

pisando no direito de outra pessoa, pois apesar de óbvio, émuito fácil transpassar a
linha tênue que divide o que é seu direito e aqui que é de outro cidadão. Pesquise antes
de adquirir produtos e serviços no intuito de saber se são de origem ética. Repense seus

atas. Recicle, contribua, seja solidário. Pratique cidadania. Cobre seus representantes
políticos, e assim seja uma pessoa que efetivamente pratica a sustentabilidade.

Reforma "verde" vai
mudar d�ta center da Apple
No mês de maio, aApple anunciou que seu principal
centro de processamento de dados nos Estados Unidos
será totalmente reformulado. Com isso, ele passará a
funcionar com 100% de energia limpa até o final de
2012. A promessa da empresa de Steve Iobs sobre o
data center deMaiden, na Carolina do Norte, foi feita
exatamente um mês depois daApple aparecer ao lado da
Microsoft e daAmazon em um relatório do Greenpeace.
O ranking "How Clean is your cloud?" (O quão limpa é a

.

sua nuvem) indicou que mais da metade da energia que
alimenta a nuvem daApple tem origem em fontes de

energia consideradas sujas. Isso significa que boa parte
da energia responsável por fazer o data center funcionar
durante 24 horas por dia não é renovável. O carvão, por
exemplo, é uma das fontes mais usadas atualmente nas

centrais daApple. 9 problema é que ele é considerado
um dos grandes vilões do aquecimento global porque
emite uma grande quantidade de gases efeito estufa.

®

BIOVITA
Tecnologias Sustentáveis

473273 7191
www.biovita.com.br

®

BIOCHEM
Química

4732737191
www.biochem.com.br

População afetada por novas
hidrelétrica terá cadastro
A população atingida por novos empreendimentos de
geração de energia hidrelétrica passará a ser cadastrada

para poder receber compensações, de acordo com portaria
interministerial publicada no Diário Oficial daUnião. O
cadastro será acompanhado pelo Comitê Interministerial
do Cadastro Sacioeconômico, que reúne os ministérios

deMinas e Energia, MeioAmbiente, Agricultura,
DesenvolvimentoAgrário e Pesca. As informações serão
obtidas por meio de questionários, entrevistas, fotos,
informações gráficas, órgãos públicos, organizações não
governamentais e entidades de classe da região, entre outras.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
�gm,1Q

DIVULGAÇÃO

Tijolo reciclado para
construções mais sustentáveis
Já imaginou um tijolo feito de lixo orgânico? Pois ele já existe, e
é feito a partir do lixo que sai da casa de todos nós. O processo
de produção é bem simples: o lixo é triturado e esterilizado por
uma composição química, depois de passar pelo forno e pela
secagem, vira o pó que é utilizado namistura e produção dos
blocos de concreto. Com apenas 30% da areia e 20% do concreto

convencional, o protótipo apresenta o dobro da resistência

exigida pelo Inmetro, podendo ainda ser até 50% mais barato!

Dia Mundial Anti Drogas
Data: 26 deJunho da 2012
HorArio: 19h30
Local: Paróquia

São Judas Tadeu.
..... rre

1,- 15�� ./
,

antonio cardosoShaw para as famOlas com
. ANTONIO CARDOSO

Ingresso:
1 kg da açOcar ou
1 kg de trigo ou

.

llata de azeita ou
500 ara cafA.

'I
Doações serão entregues
para Comunidades Terapêuticas.

'Promoção:•Pastoral da Sobriedade
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Ponto de·Vista
Victor Danich, diretor do JaraguaTec

e professor da Católica SC

Lula, a voz do Brasil
OtítulO deste artigo são palavras

de Frei Betto, ignoradas pela
mídia de pasquim, que peca pela
incàpacídade de usar o recurso da

contextualização histórica para
explicar os fatos sociais na forma
como realmente acontecem. A
liberdade de imprensa só funcio
na quando se livra .das amarras

do sectarismo conservador que
a alimenta economicamente. No
entanto, essa mesquinharia é ul

trapassada por acontecimentos
muito difíceis de serem filtrados,
porque circulam em tempo real
ao redor do mundo. Apenas os de
sinformados não sabem disso. E
mesmo sabendo, as próprias frus
trações ideológicas, politicas ou

de classe, não lhes permitem fazer
essa leitura. O que se segue é do
intelectual britânico Anthony Gi

ddens, diretor da London School
of Economics and Political Scien
ce ÇLSE), que recepcionou o então

presidente Lula com as seguin
tes palavras: "O senhor ganhou
a chance de mudar o mundo", na
oportunidade em que fez o discur
so de abertura dessa instituição.
Os mais avisados devem-se lem
brar da ocasião em que Lula foi o

16° agraciado com o título de dou
tor honoris causa pelo Instituto de
Estudos Políticos de Paris em 140
anos de história que, entre outras

particularidades, é uma honra
ria concedida pela primeira vez a

urna personalidade latinoameri
cana. Não apenas isso, a consa

gração máxima que um presidente
do Brasil e do mundo já teve, veio
com o prêmio de Estadista Global,
nadamenos que no Fórum Econô
mico Mundial, em Davas (Suíça),
como primeira edição da homena
gem, criada para marcar o aniver
sário de 40 anos desse evento. Seu

fundador, Klaus Schwab, 'disse na

oportunidade que "O presidente
do Brasil tem demonstrado verda
deiro compromisso com todas as

áreas da sociedade" - e arrematou
- "O presidente Lula é um exem

plo a ser seguido pelas lideranças
globais, pelo seu compromisso em

continuar de mãos dadas com o

objetivo de integrar crescimento
econômico ejustiça social"..

No entanto, além do compro
misso retórico dessas homenagens,
o fato real se reflete na sua atuação
efetiva como UIÍla liderança que
assentou as bases para urn Brasil

mais solidário, cuidando .de não ul
trapassar os condicionantes de um
modo de produção capitalista, mas
optando pelo desenvolvimento em

função de políticas públicas de in
clusão social. O silêncio por parte de
urn setor da sociedade em reconhe
cer o destaque universal de um bra
sileiro nordestino, esconde de for
ma disfarçada o pior qu� existe do

preconceito social e de classe. Ape
sar disso, não há nada melhor do

. que saber que' a grande maioria da

população brasileira reconhece nele
o líder político que venceu o medo
através da esperança. Não apenas
pela função que Lula exerceu como

presidente do Brasil, senão como

aquele serhumano que, numa traje
tória de "político orgânico" segundo
as palavras de Paulo Freire, ajudou
amodelar os rumos da política bra
sileira por meio das lutas populares
pela cidadania plena. Esse homem
que nasceu brindado pelo dom da
oratória; converteu-se no grande
protagonista deste século, do Brasil
e do mundo, no qual a luta contra a

desigualdade e a pobreza tornou-se
a prioridade máxima de sua agenda
política, apesar dos inimigos da civi�
lização pintados de democratas.

REPÚBUCA FEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGE HllLEWAGNER, Interventora

RuaW deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDlTALDEINTIMAÇÃO
,:;.

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitarou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo} ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, íg
norada ou inacessível, ou fortern) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos doCNCGJ.
Protocolo: 31692 Sacado: ANTARES ESTRlTIURAS PRE FABRICADAS r:rDA CNPJ:
01.056.607/0001-56 Endereço: RuaAngeloZanluca n° 100, CaixaD'Ãgua, 89270-000, Guaramí
rim Cedente: JUNKES EBORBAr:rDA - VETvWSMlDIA CNPJ: 95.758.678/0001-44 Número do
Título: 3000355900Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por indicaçãoApresentante: BANCO
SANIANDER (BRASIL) SA Datavencimento: 12/03/2012 Valor: Ll20,00 liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32007 Sacado: ANTONlNHO DE CAS1R0 CPF: 038.703.049-28 Endereço: Rua
Alberto Kinas n° 144, Avai, 89270·000, Guararnirim Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIA
MENTO E INVESI1MENTO CNP): 07.707.650/0001-10 Número do Título: 136/20017299740
Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: PAUW GUlUffiRME PFAU E ADVOGADOS AS
SOCIADOS DataVencimento: 05/09/2011 Valor. 29.858,39 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32476Sacado:AUlDMECANICAKM 57 r:rDACNP): 03.243.777/0001-75 Endereço:
RodoviaBR280, Km 56 - ao lado do Rei das Cruzetasns 12678, Centro, 89270-000, Guararnirim
Cedente: BANCO SAFRA SA CNP): 58.160.789/00ó1-28 Número do Título: 466603941 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVen
cimento: 04/06/2012 Valor. 374,66 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32030 Sacado: C & M COMEROO DE M'J'ERIAL DE CONSTRUCAO r:rDA ME
CNP): 06.149.483/0001-77 Endereço: Rua 28 de Agosto n° 3790, Avai, 89270-000, Guanuni
rim Cedente: REDE OjECK SERVIÇOS r:rDA CNP): 05.949.509/0001-07 Número do Tftulo:
12834048 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 21105/2012 Valor. 677,23 liquidação
após a: intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32009 Sacado: CIAUDENOR BACK CPF: 039.596.549-79 Endereço: Rua Pedro
Francísco'Klein n' 235, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANIF - BANCO INTERNA
OONALDOFUNCHAL(BRASIL),SACNPJ:33.884.94110001-94NúmerodoTítulo:504205420
Espécie: Cédula de Crédito Bancádo por IndicaçãoApresentante: BANIF - BANCO INTERNA
OONALDOFUNCHAL (BRASIL),SA DataVencimento: 15/09/2011 Valor. 16.089,13 liquida
ção após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31583 Sacado: FABlANE-JERUZABONALUNE CPF: 067.578.819·69 Endereço: Rua
Tranquelína Rosa n' 02, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.El
CNP): OLl49.953/0001-89 Número do Título: 540221145 Espécie: Cédula de Crédito Bancádo
por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Venci·
mento: 14/09/2010 Valor.IO.925,76 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32354 Sacado: INTEGRAÇÃO AGROPEOJARIA r:rDA CNPJ: 03.488.014/0001-94
Endereço: Rodovia BR 280, Km 55 n° s/n', Centro, 89270·000, Guaramirim Cedente: COO·
PERATIVA DE CREDITO VALE DO lIAlAl CNP� 82.639.451/0001 ·38 Número do Título: 2067
2VIA/OOOI Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 28/05/2012 Valor. 336,60 liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31978 Sacado: JACKES CKUS )ONSE CPF: 907.547.009-66 Endereço: Avenida 7
de Setembro n° 1237, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: NIITON DE ALMEIDA
BERTULINO CNP): 79.433.538/0001-40 Número do Título: 210-4 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERALDataVencimento: 19/05/2012 Valor:
310,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 32024 Sacado: JUCEU DE OLlVEIRA BACHMANN ME CNP): 10.561.705/0001-31

Endereço: Rua LeopoldoWulf n° 123, Centro, 89270·000, Guararnirim Cedente: REDE CHECK
SERVIÇOS r:rDACNPJ: 05.949.509/0001-07Número doTítulo: 16618190 Espécie: Duplicata de
Prestação de Serviços por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRlM DataVencimento: 21105/2012 Valor: 83,66 liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32340 Sacado: LUCIENE DAPAlXAO UMAME - REFRIGERAÇÃO CINCO S CNP):
09.319.410/0001-74 Endereço: RuaVílíbaldo Bruehmulier n' 101, ilha da Figueira, 89270·00,
Guaramirim Cedente: ROYAlSIAR DO BRASIL I. E C. DE COMPONENTES PlASTICOS CNP):
69.224.004/0001-50 Número do Título: 00002957 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCfAGUARAMlRIM DataVencimento:
30/05/2012 Valor: 913,43 Liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$13,87, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32029 Sacado: LUIZCARWSDOSSANTOSALEMAOMECNPJ: 03.741.694/0001-06
Endereço: RuaGéronimo Correan' 234, Centro, 89270·000,Guanunirim Cedente: REDE CHE
CKSERVlÇOS r:rDACNP): 05.949.509/0001-07Número doTítulo: 12890048Espécie: Duplicata
de Prestação de Serviços por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA· AGENCIAGUA
RAMIRlM DataVencimento: 21105/2012 Valor. 664,84 liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32349 Sacado: M.M. COMEROO DE AREIA E TRANSPORIE lIDA ME CNP):
04.901.038/0001-96 Endereço: Rua Athanasio Rosa n' 1431, Centro, 89270-000, Guararnirim
Cedente: BANCOVIPAL CNPJ: 09.526.594/0001-43 Número do Título: 1797 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação.Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA·
MIRIM DataVencimento: 07/05/2012 Valor:M5,00 liquidação ap6s a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 32421 Sacado: MAIRA EUSlANE STENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32 Endereço:
Rua Apolonia Scbimitz nO 66, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: ATIlE
NABANCO FOMENTO MERCANTIL r:rDA CNPJ: 03.380.705/0001-70 Número do Título:
053726/E Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ID\U UN!BAN
CO SA DataVencimento: 11/05/2012 Valor: 842,76 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 32021 Sacado: MARCOS FRONSTAI<CNPJ: 10.281.59110001-76 Endereço: Rua28 de
Agosto n' s/n, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: REDE·CHECK SERVIÇOS r:rDA CNPJ:
05.949.509/0001-07 Número do Título: 13954170 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVenci
mento: 21105/2012 Valor: 128,77 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 32209 Sacado: RlLCALINDUSfRlAE COMERCIO DECALCADOS lIDA - MECNP):
03.389.786/0001-79 Endereço:Avenida Izidio Carlos Peíxer ns 100, ilha da Figueira, 89270-000,
Guaramirim Cedente: EGM FUNDO DE" INVESTlMENID EM DIREITOS CREDITORlOS
MUI11SSEIORIALCNPJ: 13.416.131/0001-04 Número do Título: 117609-2 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
31105/2012 Valor: 6.947,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 13,87, Dili-

I gência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32187 Sacado: ROTA 100TRANSPORTES lIDACNPJ: 06.221.314/0001-09 Endereço:
Rodovia BR 280, km 55,5 n' s/n, Centro, 89270·000, Guaramirim Cedente: ESCRITORlO CON
TABlL MARUAN lIDA CNP): 84.436.096/0001-25 Número do Título: 93650 Espécie: Duplica
ta de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
21/05/2012 Valor: 2.628,80 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 32347 Sacado: VlCKEXTRACAODESAIBRO r:rDACNPJ: 10.988.980/0001-36 Ende
reço: Rodovia SC 413 ne s/no, Não Informado, 89270-000, Guararnirim Cedente: BANCOVlPAL
CNP): 09.526.594/0001-43 Número do Título: 1737 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA . AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento:
23/05/2012 Valor: L542,00 liquidação apósa intimação: R$l1,60, Condução: R$5,00, Diligên-

, cia: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guaramirim, 19 de junho de 2012.

CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora

www.ocorreiodopovo.com.br

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 102/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 19/6/2012, das 8h às 11h30 e das 13h
às 16h
DATA DA ABERTURA: 3/7/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotli, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100 .

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

Edital de Convocação
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Democratas de Guaramir

im, com fundamento nos artigos 22 e seguintes do seu Estatuto, CONVOCA os

membros do Diretório, o(s) Delegado(s) e seu(s) suplente(s), o(s) Vereador(es)
e demais Parlamentares que tiverem domicílio neste município, para se re

unirem em Convenção Municipal a realizar-se dia 29 de junho de 2012, na

Sede da Câmara de Vereadores de Guaramirim,sito á Rua 28 de agosto, n°
2042, às 19:00 horas, nesta cidade, para a escolha dos candidatos a cargos
eletivos do pleito de 2012, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
- Debater e deliberar sobre as propostas de coligações partidárias, para
as eleições majoritárias e/ou proporcionais de 07 de outubro de 2012;
- Escolha do(s) nornets) da(s) coligação(ões);
- Escolha e designação do representante de cada coligação partidária.que atu-
ará como presidente da coligação, perante a justiça eleitoral;
- Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores;"

�
- Sorteio dos números dos candidatos a vereador;
- Deliberação sobre limites de gastos ou autorização para a executiva decidir; e
- Outros assuntos de interesse do Partido.

Guaramirim, 18 de junho de 2012.

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÕNICO 003/12
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo novo tipo furgão para futura transfor

mação em ambulância, de acordo com as especiflcações técnicas constantes
do Termo de Referência
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 9 horas do dia 18/06/2012 às
09hOOmin do dia 28/06/2012.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9h30 do dia 28/6/2012
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site

Htlp://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindivel que a licitante retire o arquivo de
itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corLlpa.sc.gov.br.
Corupá, 18 de Junho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÕNICO 004/12
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo novo tipo furgão para futura transfor

mação em ambulância, de acordo com as especificações técnicas constantes
do Termo de Referência
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 18/06/2012 às
14hOOmin do dia28/06/2012.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 28/06/2012
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E. ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site

Htlp://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Para recebimentó do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de
itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.
Corupá, 18 de Junho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MU,NICIPAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CARÊNCIAO empresário Ronald Eggert reclama da falta de empresas especializadaS no recolhimento

Meio ambtente

Resíduos semdestino certo
Empresários do ramo têxtil da região não
sabem o que fazer com as sóbras industriais

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

/\ smais de 400 facções existen
.l1íes na região têm um proble
ma comum: os resíduos finais.
Os faccionistas estão sem saber
o que fazer com o lixo produzido
pelas empresas. Os tecidos e as

linhas que sobram das peças cau
sam grande preocupação, pois
não há reutilização dos materiais.
Conforme empresárioRonald Eg�
gert, de Iaraguã do Sul, o proble
ma é grave. "Falta uma empresa
para fazer a coleta do lixo", afirma.

O Núcleo das Facções da

Acijs/Apevi começou a se preo
cupar com essa situação. O con

sultor do núcleo,ValmirAntonio
Coleto, diz que é preciso repen
sar o destino das sobras das

empresas. "Uma alternativa é
fazer a coleta de forma coletiva",
aponta. Mas nem sempre esse

atendimento é realizado.
Em Massaranduba, Tânia

Bertoldi é sócia de uma pequena
empresa de facção. Há 20 anos

no mercado,' ela dizque o desti
no final dos resíduos sempre foi
motivo de incômodo. "Hoje dei
xamos o lixo na rua para que as

pessoas que fazem a reciclagem

possam utilizar o material", afir
maTânia.

Os proprietários relatam que
há empresas de outras regiões
que fazem a coleta dos produtos.
Mas, para isso é necessário que
tenha grande quantidade de lixo.
Como a facção é considerada de

pequeno porte, com 30 funcío
nários, ela não produz resíduos
suficientes para seja feita a cole
ta seletiva. A empresa produz de
200 a 300 quilos de lixo pormês.

O empresário Eggert, que
tem a empresa situada no bair
ro Rio Molha, em Iaraguá do
Sul, não pode deixar o ma

terial para que a Prefeitura
faça a coleta. Segundo ele, os
caminhões do lixo não reco

lhem materiais com resíduos
industriais. Parte dos dejetos
produzidos, como o papel e o

plástico, o faccionista consegue
doar para a reciclagem.

Várias sugestões já foram da
das para o descarte do lixo, conta
Eggert. Usar como lixo orgâni
co nas plantações de banana e'
como combustível nos aqueci
mento de caldeiras são as mais
comuns. Conforme ele, nenhu
ma das alternativas teve resulta
do concreto.

ALTERNATIVA Tânia diz que as sobras vão
para o lixo comum e são usadas na reciclagem

Fujama diz que empresas
devem ser as responsáveis
O presidente da Funda

ção Jaraguaense de. Meio
Ambiente (Fujama), Cesar
Humberto Rocha, diz que a

responsabilidade do lixo pro
duzido é da empresa. "O Po
der Público não tem a obri

gação de dar o destino aos

resíduos' industriais", afirma.
Segundo ele, os aterros sa

nitários são proibidos de re

ceber este tipo de lixo e, por
isso, os serviços contratados
\ ..

pela Prefeitura não fazem a

coleta dos materiais.
O gerente de Coordena

ção. Urbana, da Secretaria de
Obras de Massaranduba, Mo
acir Fischer confirma que é a

Prefeitura recolhe o material.

"Depois de coletado, todo ele
é levado para um depósito",
relata. O destino final é feito

por uma empresa terceirizada,
que encaminha para um ater

ro sanitário em Brusque.

Proposta

Bolsa de
Resíduos é
alternativa
O problema da dificuldade

de dar um destino correto para
os resíduos industriais virou
tema de preocupação também
na Federação das Indústrias de
Santa Catarina (Fiesc).

A entidade lançou, em 2004,
o projeto Bolsa de Resíduos. Ele

permite que as empresas façam
a oferta ou a procura de resídu
os que lhes interessam para ser

reintroduzidos como matéria

prima àlternativa. Em 2011, a

bolsa movimentou cerca de 32
mil toneladas de produtos entre

\
as J.IOO empresas cadastradas.

O coordenador da Unidade
.�

de Competitividade Industrial,
Egídio Antônio Martorano, es

teve ontem em Iaraguá do Sul

para apresentar a proposta na

Associação Empresarial (Acijs).
Conforme Martorano, "o proje
to Bolsa de Resíduos pode aju
dar os empresários a encontrar

potenciais compradores dessas
\ sobras geradas no processo in

dustrial, É um classificado es

pecializado", disse.
Segundo ele, existem muitas

empresas que necessitam deste

tipo de matéria-prima. Contu
do, ele aponta que as empresas
devem adotar medidas para ge
rar cada vez menos resíduos e

avaliar todas as possibilidades de
negócios possíveis a partir dos
materiais que sobram da produ
ção. O sistema é gratuito e auto

explicativo, afirma Martorano.
''Além de ser de fácil utilização é
um ambiente seguro", conclui.

.,

t

"
O projeto pode

aJudar os
empresários
a encontrar

compradores das
sobras industriais.

Egídio Martorano,
da Fiesc

Fique Por dentro dqUe aConte
e tUdo

t\U;��;;�iãO@ocorreiod°POVO
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CalDpeonato Varzeano

.

Só restaram duas equipes invictas
Após a rodada de
sábado, os oito
quadrifinalistas

seguem com chances
na competição

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

_Ajpenas duas equipes seguemnvictas no 300 Campeo
nato Varzeano de Jaraguá do
Sul. Com os resultados parciais
da segunda rodada da terceira

fase, Néki e Amizade seguem
"sem conhecer derrota no certa-
me promovido pela FME.

Jogando naArsepum, aNéki
empatou com o Atlético Inde

pendente "1\' por 2 a 2. Com o

resultado, o Atlético lidera a

Chave M, com 4 pontos. A Néki

Olympya
Em segundo

O Olympya for superado
na tarde de domingo pelo
Kindermann, líder invicto do

CampeonatoCatarinense.A
partida, realizada sob chu-
va no campo daArsepum,
terminou com vitória das visi
tantes por 8 a O. Mesmo com
a derrota, o 'Time de Meni
nas' mantém uma vantagem
de quatro pontos para Taurus
(adversário da próxima roda
da, no domingo) e Avaí.

está em segundo, com dois.

Supermercado Brandenburg
e Vila Lalau jogam na quarta
feira, às 20h, no complemento
da rodada.

Na Chave N, a rodada foi

completa. Na Arsepum, o Tigre
Materiais de Construção apli
cou 4 a 2 na Kiferro, acaban
do com os 100% de aproveita
mento do adversário. No outro

jogo, Amizade e Operário em

pataram por 1 a 1, no Guilher
me Tribess.

Restando uma rodada para
o término da fase quartas-de
finais, as oito equipes seguem
com chances de avançar à se

mifinal. A rodada derradeira
acontece no próximo sábado, .

dia 23, com jogos ria Arsepum
e naVila Lalau,

O Varzeano apresenta uma

média de quatro gols por par
tida. O artilheiro é Marquinhos,
da Néki, com 11 tentos.

BRIGANDO Néki bnpediu a classificação
-

antecipada do Atlético .�' e segue com chances

Juventus

Patrocinado por O Correio
do Povo, o Iuventus entrou na

penúltima semana de prepara
ção ao Campeonato Catarinen
se da Divisão Especial.

Na tarde de sexta-feira os

comandados de Pingo reali
zaram um jogo-treino contra

o Marcílio Dias, em Itajaí, que
terminou empatado em 1 a 1.

"Foi um bom jogo, Lógico
que não estamos 100%, Está
todo mundo com a 'perna pe
sada', já que a gente vem de um
trabalho físico forte. Mas acre

dito que estamos no caminho
certo", comenta o recém-che

gado atacante Kiko.
"A equipe, está chegando

perto do seu ideal e a gente es
pera nessas últimas semanas

aprimorar a parte tática, para
que possamos estrear bem no

dia Iode julho", avalia Pingo.

Copa Kaiser Bom de Bola Liga Futsal Futsal

Vitória do JJ Novas campeãs' Estreiana sexta Sub1S invicto
JJ Bordados e Primeiro Braço A escolaMaria Nilda Salai A CSM/Pré-Fabricar estreia O futsal sub15 masculino
são os representantes da faturou a versão feminina na segunda fase da Liga Fut- de Jaraguá do Sul cumpre
região na edição de 2012 da do Campeonato Escolar de sal na sexta-feira (22), contra campanha invicta no Campe-:

.

Copa Kaiser, evento promovi- . Futebol. A decisão foi dispu- o Marechal Rondon, naArena onato Catarinense. No fim de
do pelaAssociação de Fute- tada na sexta, naVila Lalau. Iaragua (19h). A partida esta- semana, o Colégio Evangéli-
bol Amador de Blumenau. O segundo lugar ficou com va inicialmente prevista para co/FME atuou em casa, onde
O 'Vermelhinho' estreou no a escola Renato Pradi, com a o sábado, mas foi antecipada venceu a Coopercampos (6 a

domingo, quando bateu o
.

Anna Nagel em terceiro.Lua- para atender uma solicitação 2), o Esporte Clube da Crian-
Atlético Beneditense por 2 a na Francener foi a artilheira. do Sportv. "Agora é uma nova ça (4 a 1) e o Figueirense (4
O, fora de casa, gols de Clau- A final masculina, inicial- história, pois começa um - a 3). Os jogos foram válidos
dinho e Esquerdinha. Já os mente prevista para ontem, novo campeonato. O impor-- pelo turno da terceira fase. O

.

massarandubenses aguardam foi adiada para quarta-feira, tante é não perder pontos em returno acontece ainda em

para saber quando estreiam. devido ao mal tempo. casa", explica o fixo Jonas. junho, em Florianópolis.
't'�

GERALDO TAKANAGE/OVERTIME

Football

FINALISTA Thiago marcou o primeiro touchdown ..•.
e abnu caminho para a vitória dos ButTalos

"

.

CorupáBuffalosirá decidir o SC Bowl :
_ 7_.;::t: .

apó� "Bini (#33) interceptar, Claus (#29), em 'touchdown' -:.

um passe de Canarinho (#9) e' cujo ponto-extra não foi con-. .:

correr para a 'end zone'. vertido (12 a 10). Mais tarde foi
Os Bárbaros aproveita- a vez de Julio (#86) acertar um

ram o ponto-extra, com Jean 'field goal' e fechar o marcador .

(#59), virando o placar para 7 em 15 a 10 para o invicto Coru-

_

a 6. Ainda nô primeiro tempo pá Buffalos. _

a equipe do Vale do Itajaí am- Na final, a 'manada' terá'
, pliou, através de um 'fíeld goal' pela frente o São José Istepôs.
de Jean (#59), indo para o in
tervalo com vantagem de qua
tropontos (Iü a Bl- '----

No segundo tempo, o ata

que do Buffalos melhorou e al

cançou uma nova virada com

Pelo segundo ano consecu

tivo, o Corupá Buffalos é fina
.

lista do Campeonato Cataii
nense de Futebol Americano.
Se o ataque não esteve bem
diante dos Bárbaros doVale, na
tarde de sábado.no Seminário,
a defesa funcionou e garantiu
a vitória por 15 alO.

A 'manada' pulou nafren
te do placar em 'touchdo
wn' de Thiago (#12). Como o

ponto-extra não foi, conver
tido, os Buffalos marcaram 6
a O. Os visitantes empataram

SC Bowl, acontece no
-domingo (24), às 14h,
no Seminário Sagrado
Coração de Jesus.
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Hámuito tempo não via urn
CampeonatoVarzeano tão
equilibrado. Restando somente
urna rodada para definir os
semifinalistas, as oito equipes
remanescentes seguem com

chances. Interessante notar

que dois deles estão invictos,
mesmo com todo o equilíbrio
apresentado. Por estemotivo,
Néki eAmizade podem ser

considerados favoritos a vagas
entre os quatro melhores.

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Na reta final

OJuventus entrou na reta final de preparação ao Campeona
to Catarinense daDivisão Especial. O torcedor pode acom

panhar urn pouco do amistoso contra o Marcílio Dias neste

link: http://youtu.be/OKohE8unxIk. É verdade que o vídeo foi
editado somente com osmelhores momentos, mas nota-se que
o time busca trabalhar a bola o tempo todo. Ela roda de pé em
pé antes de chegar até aquele jogador que temmais possibili
dades de finalizar. Por outro lado, o gol sofrido preocupa. Falhas
de comunicação como a ocorrida não podem se repetir.

Varzeano Primeirona
Seis times atenderam
à convocação da Liga
Jaraguaense e compareceram
na primeirareunião de

organização do Campeonato
Regional da Primeira
Divisão. De cara, o primeiro
empecilho: liberar ou não o

uso de atletas federados. Um
novo 'round' foimarcado,
mas independente do que
for decidido, acho que será

impossível contentar a todos.

CartolaFC
Conforme havia anunciado, a partir de agora a briga
na liga avanteesportes.com está restrita aos 137
times que solicitaram adesão até a quinta rodada do
Campeonato Brasileiro. Fluminense S C,Witczak EC
e Murara Sport Club estão aptos também, mas terão
que abdicar de outra liga para participar, uma vez
que o sistema do site não permite que eu aceite as

inscrições de ambos. E que vença o melhor!

Eleições
Defendo a teoria que o apoio
ao esporte não dá votos, mas

pesa na decisão do eleitor. Por
isso, meus caros postulantes
ao Paço Municipal, lembrem
de incluir ações voltadas para
esta área em seus planos.
Se precisarem de opiniões,
me coloco à disposição.
Mas lembrem também de

cumprir o que prometeram
quando chegarem lá. Serei
o primeiro a cobrar!

LÍDE
Vasco bateu
o Palmeiras
em Barueri e

segurou a ponta

TERÇA-FEIRA. 19 DE JUNHO DE 2012 1211 ESPORTE

MARCELO SADIO/VASCO

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

17' Santos (-1) 3 5 O 3 2 1 3 -2 20

18' Palmeiras (+1) 2 5 O 2 3 3 6 -3 13
19' Atlétlco-GO (-1) 2 5 O 2 3 1 7 -6 13

20' Corinthians 1 5 O 1 4 1 6 -5 7

CLASSIFICAÇÃO S'RODADA
íotemaclonat axz' Botafogo
Cruzeiro 1xO Rgueirense
Fluminense 4xl Portuguesa
Flamengo lxO santos
Palmeiras lx1 Vasco
São Paulo lxO AUéüco-MG
Bahia 2x1 Sport
Ponte Preta l.xO Corinthians
Coriüba 3xO AUéüco-GO
Náutico lxO Grêmio

5 5: a la i a
ljl i 3 '"

6'RODADA

23/6
1Bh30 Vasco x Cruzeiro
18h30 Portuguesa x São Paulo

21h AUéüco-MG x Náutico
24/6
16h Corinthians x Palmeiras
16h Grêmio x Aamengo
16h Figueirense x Bahia
1Bh30 aotarogo x Ponte Preta
1Bh30 santos x Coriüba
18h30 Sport x Intemacional
1Bh30 AUéüco-GO x Fiuminense

Bradesco
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alanço
Feira Expo 2012 deve

, .

superar os negócios
Expectativa é de que os números do evento
vão ultrapassar os resultados da edição 2010

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Depois de cinco dias de ex

posição e negociações, o

balanço final da Expo Feira 2012
é considerado positivo pela enti
dade organizadora, a Associação
das Pequenas e Micro Empresas
do Vale do Itapocu (Apevi). De
acordo com a coordenadora do
evento, Irléia Reiter Marotte, a

estimativa é que 35 mil pessoas
visitaram os 112 estandes naAre
na Iaraguã,

Para Irléia, tanto a organiza
ção da exposição quanto os em

presários que participaram estão

animados com a expectativa dos
resultados posteriores da feira
"Durante a exposição conver

sei com os empresários e senti a

animação da parte deles com os

negócios que poderão se concre

tizar após o evento", revelou.
O dono da Piermann Imo

biliária, Douglas Piermann par
ticipou da expo deste ano. Ele
está otimista com a grande pros
pecção de clientes que a feira

proporcionou, e que pretende
participar da próxima edição em
2014. "Tenho muitos negócios
para fechar no decorrer dessa se
mana", comentou.

As pessoas que passaram

Santa Luzia

pela Arena Iaraguá puderam ver

negócios realizados pelas peque
-nas e micro empresas da região.
As atividades oferecidas apre
sentaram também produtos ino
vadores nos setores de comércio,
serviço e indústria.

O volume de negócios ainda
não foi calculado, mas a coorde
nadora espera superar o núme
ro de R$ 10 milhões da edição
anterior. O balanço final será

apresentado na plenária da As

sociação Empresarial de Jaraguá
do Sul (Acíjs), agendada para a

,próxima segunda-feira, dia 25.
Além da feira, o 10 Encon

tro Brasil Sul da Micro e Pequena
Empresa também teve grande
público. A coordenadora expli
ca que os cursos oferecidos aos

empresários capacitaram 300

pessoas.

Bananeira para alertar sobre buraco
Há quase 30 dias, um buraco

chama atenção de moradores
do bairro Santa Luzia. Depois
de tanto aguardar o serviço
para a manutenção do local, a
população da região colocou
um pé de bananeira para cha
mar atenção e impedir aciden
tes graves. Segundo o presiden
te da Associação de Moradores,
Vilmar Delagnolo, o buraco

apareceu depois de um período
de chuvas registrado em maio,
e até agora não foi tampada.

A abertura tem cerca de 50
f:'

centímetros de profundidade e

40 de largura. Fica ao lado de um
bueiro e próximo a um córrego e

que passa em baixo da via prin
cipal, a rua Carlos Frederico Ra
mthum. Para Delagnolo, o ser

viço de manutenção não é algo
que demande muito tempo e

que já poderia ter sido resolvido.
"Isso aqui (o buraco) é arrumado
emmeio dia de serviço", avalia.

A estudante Kelly Cristina, 19
anos, mora no bairro há cinco

meses e conta que a situação se

torna .um perigo para pedestres
e ciclistas quando anoitece. Ela

explica que a sinalização colo
cada pelos próprios moradores

já evitou muitos acidentes.
O secretário de Obras, Odi

mir Lescowicz, disse que não
tinha conhecimento do pro
blema e que iria mandar uma

equipe hoje no local. Depen
dendo das condições do tempo,
o buraco será fechado ainda

.

essa semana.
EDUARDOMONTECINO

MARCELE GOUCHE

VISITANTES Feira das micr.o e pequenas empresas
levou para Arena público interessado nas novidades

Gripe A

Mais cinco casos suspeitos
Cinco pacientes interna

dos nos hospitais Jaraguá e São

José, com suspeita de Gripe A,
estão sendo monitorados, pela
Secretaria da Saúde de Iaraguá
do Sul. O resultado dos exames

ainda não foi emitido pelo La
boratório Central de Saúde Pú
blica (Lacen). Um paciente é
.de Corupá, outro de Guarami-
rim e os demais são de Jaraguá.
Entre os cinco pacientes, não se in
cluiamenina de 12 anos que con-

traiu aGripeA, nem o jovem de 13
anos que é suspeito da doença e

ainda não teve o diagnóstico con
firmado. Os dois estão internados,
mas passam bem.

O diretor deVigilância em Saú
de, Walter Clavera, participa hoje
de uma reunião com os diretores
dos hospitais São. José e Jaraguá
para que o setor deVigilância Epi
demiológica passe orientações
aos profissionais que lidam com

os pacientesmonitorados.

Educação
IF-SCentra em greve

Ontem, aproximadamente
50% dos cerca de llO servido
res do Instituto Federal de San
ta Catarina (IF-SC), em Iaraguã
do Sul, aderiram à paralisação.
O aumento salarial e o plano de
carreira fazem parte da lista de

reivirIdicações. Segundo a técni
ca em Tecnologia de Informação
Daniela Kassner, o governo não

cumpriu o acordo feito no ano

passado e a adesão de funcioná
rios à greve deve aumentar no de-

NA ESPERA Dalagnolo diz que o serviço de reparo j;í. poderia ter sido feito correr da semana. "Foi prometido
� _�'iIIliIIIIIIfr�"''"I:l;..§B..=:_� ... q��.i!.i�, il:��p�e.���, il:s negocia-

,.

ções, mas não fomos atendidos".
Daniela diz que o sindicato rei
virIdica 22% de reposição para a

categoria. O índice representa a

inflaçãomedida pelo INPC desde
2008, quando os professores rece
beram o último reajuste.

A greve estadual foi aprovada
em assembleia promovida pelo
Sinasefe-SC, sindicato que re

presenta os servidores do IF-SC,
na última quarta-feira, em Flo

rianópolis. A paralisação deve
afetar aproximadamente 1450
alunos em Iaraguá do SUl.
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Violência no trânsito

Dois jovens perdem a vida
Eles morreram

após colidir o carro
contra um poste na
rua 28 de Agosto

GUARAMIRIM

Débora Remor

os jovens Djeison Luís Sabel,
de 19 anos, e Nelcinei Júnior

Macário, de 20 anos, morreram

em um acidente de carro no últi
mo domingo, por volta das 2h, na
rua 28 deAgosto emGuaramirim.
Eles estavam no veículo Celta,
com placas de Massaranduba,
que seguia em direção ao Portal
de entrada ao município de Gua
ramirim. Quando bateu no poste,
a 50 metros do cemitério, o auto
móvel estava em alta velocidade.

Os jovens morreram logo de

pois da colisão. O terceiro passa
geiro e único que usava cinto de

segurança, uma adolescente de
17 anos foi levada ao Hospital São
José, em Jaraguá do Sul, aparente
mente com ferimentos leves. As
redes elétrica e telefônica, danifi-

FABIO MOREIRA

.��"-r:;-

� I

LOCAL DO ACIDENTE Djeison Sabei (E) e NelcineiMacário eram amigos

Prejuízos
Assalto àmão armada

Um homem de 38 anos foi assaltado enquanto
fazia a entrega de cigarros numa padaria, no bairro
Avaí, em Guaramirim, por volta das 11h de ontem,
quando um homem, armado de revólver, assumiu

a direção da Kombi e ameaçou o funcionário. No
bairro Corticeira, os mais de 710 maços de cigarro
foram transferidos para um Palio, com o qual os
bandidos fugiram. Os prejuízos somamR$ 33mil.

• Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

cadas pela colisão, só voltaram a

normalidade na tarde de ontem.
As câmeras de monítoramen

to da Polícia Militar registraram
ainda que, além do Celta, dirigi
do por Sabel, outro veículo tam

bém transitava em alta velocida
de. Mas as suspeitas de que eles

participavam de um racha ou

de perseguição ainda não foram
confirmadas. "O motorista esta

va em alta velocidade, a pista es

tava molhada e, ao fazer a curva,
ele perdeu o controle do carro. A

princípio, me parece um acidente
de trânsito", afirmou o delegado
Daniel Dias, que ouviu o depoi
mento da sobrevivente.

A pavimentação da rua 28 de

Agosto que corta a cidade desde
o Portal de Guaramirim até oAvaí
foi concluída em maio. A sinali

zação ainda está em andamento,
mas o projeto da Prefeitura não

prevê a colocação de semáforos
ou redutores de velocidade. "Es
tes sistemas devem ser aprovados
pelo Conselho de Trânsito, que
ainda está se formando", diz o se

cretário de Planejamento, Argeu
Alisson Stecklimg.

EDtru.DEjNTIMAÇÃODEPROI'FSI'O .

',Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do eõdígo de Normas da CGJ/se. para a de1(jPa
ciência aó responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os.motívos da sua recusa, dentrodo prazo legal.f1CAMF'ffiMAOOS. '"

DOPROTESTO:
Apontamento: 212188/2012 Sacado:A3INCORP.DEIMOVEISIlDA Endereço:AVMARECHALDEODORO
DAFONSECA 1438· Jaraguá do ss.sc - CEP: 89251-702 Oedor.ACRYSULIMPERMEABIUZACOES IlDA
EPP Portador. - Espécie:DMI - N" TItulo: 1371-3546 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.632,11 Data
parapagamento: 19 de junho de2012ValorR$3O,25Descrição dos valores: Valordo tftuIo:R$3.577,70 - Juros:
R$ 7,15Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 212125/2012 Sacado: cu.ssICPNEUMKI1COS IlDA Endereço: RUAJOAOPlANINCHE
CK481 SLOI- JARAGUADOSUL-se- CEP: 89252-220a.dor. INFOXRP.CUPECOMDEPARACHOQUES
IlDA Portador. - Espécie:DMI - N'1itulo: 162 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.053,93 Data para
pagamento: 19 de junho de 2012Valor R$26,42 Descrição dos valores: Valor do tftuIo: R$ 998,60 - Juros:
R$ 3,32Emolumentos:R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 212340/2012 Sacado: CONFEcx:AO SR IlDAME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180Credor: EXOM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. Portador. - Es

pécie:DMI - N'TItulo: 404009/3 - Motivo: falta depagamentoValor. R$ 727,70Datapara pagamento: 19 de
junho de 2012ValorR$26,23Descrição dos valores: Valor do título: R$671,00 - Juros:R$3,13Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

. Apontamento: 2123OS/2012 Sacado: ELEIROMECANICA FOseOLOS IlDA Endereço: RUA ERWINO
MENEGOrTI, 10 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor RAPIDO TRANSPAULO IlDA Portador. - Espécie:
DMI - N'TItulo: 835635-01 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 143,53 Data para pagamento: 19 de
junho de2012ValorR$23,34Descrição dosvalores: Valordo título: R$91,28 - Juros: R$ 0,24 Emolumentos:
R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$ 14,71

Apontamento: 211965/2012 Sacado: GERIRADMINISTRADORADE BENS IlDA Endereço: RUA PEDRO
GESSER 129 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor;DNC DISTRIBUIDORA NACIONALDE MATE
RIAIS DE CONSf Portador. - Espécie: DMI - N'1itulo: 1lOOOO307l8 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 893,61 Data para pagamento: 19 de junho de 2012ValorR$24,99Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 812,OS - Juros: R$1,89 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 42,34

Apontamento: 212318/2012 Sacado: GlLMAR FRITSCHE Endereço: RUA ERMELINO SOUZADOS SAN
ros 286 - Jaraguá do SuI-SC - CEP 89266-280 Credor: BVFINANCEIRAS/A CFI Portador. - Espécie: CHI
- N'1itulo: 251000139 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.576,98 Data para pagamento: 19 de junho
de 2012ValorR$144,56Descrição dos valores: Valor do título: R$2.381,58 - Juros: R$ 121,46Emolumentos:
R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 212216/2012 Sacado: HORfENClA CONFEC DE UNIE OXF Endereço: RWAll'ER MAR

QUARDT 1250 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-580 Credor: LINAERA COMERCIAL IlDA EPP Por
tador. - Espécie: DMI - N'1itulo: 2B841l401D - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 954,40 Data para
pagamento: 19 de junho de 2012Valor R$27,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 907,60 - Juros:
R$ 4,23 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 211984/,012 Sacado: IG MAl' ELEfRICOS E SERV DE MANUT llDA Endereço: RUA
FRANCISCO SfINGI-ffiJIlI66 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89260-010 Credor. CROSSFOX COMERCIO C EL
IlDA Portador. - Espécie:DMI - N'TItulo: 000003247 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 756,27Data
para pagamento: 19 de junho de 2012ValorR$26,1I Descrição dos valores: Valor do título: R$ 695,00 - Ju
ros:R$3,01 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 211880/2012 Sacado: IG MATERIAIS ELEfRICOS E SERVICOS DEMAN Endereço: RUA
"

FRANCISCO SfINGHEN 166 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-010 Credor. DIFUSO DISfR DE PARAFU
SOS EWALD IlDA Portador. - Espécie: DMI- N'1itulo: 50338n -01 - Motivo: falta de pagamentoValor.

'

R$ 241,94 Data para pagamento: 19 de junho de 2012Valor R$23,77 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 183,01 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 20,96

Apontamento: 212247/2012 Sacado: lIEIE BOEDORN KRUGEll Endereço: RUA GUSTAVO GUMZ 548

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: RuaCei. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL- SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

CP 6115 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89261-700 Credor: SANlDS E AMARANTE COMERCIAL IlDA ME
Portador, - Espécie: DMI - N'Jltulo: ()()OO02003 - Motivo: falta de pagamentoVaiar. R$, 218,40 Data para
pagamento: 19 de junho de 2012Valor R$24,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,80 - Juros:

-

R$ 1,66 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

;;;;���;�-;-;22�i2Õ-;2:�;;';d�:-;ãRwüRENco-MAimNS-fud��-RUÃ1iFAjÃV�-;�---j��
raguá do SuI-SC - CEP: B9250-000 Credor: BVFINANCEIRA S/ACF! Portador. - Espécie: CHI- N'TItulo:
131034407 - Motivo: faltadepagamentoValor.R$ 2,026,68Dataparapagamento: 19 de junho de2012Valor
R$147,36 Descrição dos valores Valor do título: R$ 1.636,42 - Juros: R$ 124,26 Emolumentos; R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 212315/2012 Sacado: JAIR SEBASTIAO LIMA Endereço: RUA IDA BRIDI 99 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89256-5100edor. BVFINANCEIRAS/ACF! Portador. - Espécie: CHI - N'1itulo: 131036068
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 5.697,82Data para pagamento: 19 de junho de 2012Valor R$278,18
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.389,17 - Juros: R$ 255,OSEmolumentos: R$ H,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 212316/2012 Sacado:)EREMIASDEOI1VElRASOUZA Endereço: RUACEClllAPLANINS
CHECKMARQUARDT 18 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-330 Credor- BANCO FlCSASA Portador. - Es
pécie: CHI - N'1itulo: 998838161-3 - Motivo: falta de pagamentoVaiar. R$ 1.224,88 Data para pagamento:
19 de junho de 2012ValorR$63,37Descrição dosvalores: Valordo título:R$1.l29,28 - Juros: R$ 40,27Emo
lumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 211870/2012 Sacado: JOSE REINALDO CURYFlGUEIRP.DO Endereço: RUA FERDINAN
DOPRADlSALA6440-CENlRO- JARAGUÁDOSUL-SC-CEP:89251-580a.dor.SERGIONAROI Porta
dor. - Espécie: NP - N'TItulo:OI-l04 - Motivo: falta depagamentoValor. R$ 1.600,55 Data parapagamento:
19 dejunho de2012ValorR$33,89Descrição dosvalores: Valor do título: R$1.542,50 - Juros: R$1O,79Emo
lumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 212317/2012 Sacado: JOSEANE DEMEDEIROS Endereço: RUAADOLFO TRIBESS 350 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-690Credor; BVFINANCEIRA S/A CF! Portador. - Espécie: CHI - N'Titulo:
131038751- Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 2.332,05Datapara pagamento: 19 dejunho de2012Valor
R$107,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.189,85 - Juros: R$ 83,94 Emolumentos: R$1I,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 212304/2012 SaCado: KASA DESIGNE COM. MOY.DEC. IlDA Endereço: AV GETIJUO
VARGAS 5 SALA I E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor INOONESIA COMERCIO DEARI'ESANKIOS
IlDA-ME Portador. - Espécie:DMI - N'TItulo: 93-N06 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 646,45 Data
para pagamento: 19 de junho de 2012ValorR$24,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ SS5,85 - Juros:
R$1,85Emolumentos:R$1I,60-_Publicação edital: R$23,1O Condução: R$23,20 - Diligência: R$51,45

Apontamento: 212330/2012 Sacado: LC EMBALAGENS IlDA Endereço: RUA ERWINO MENEGOrTI
1460SL02-CENlRO- JARAGUADOSUL-se-CEP:89254-000Credor:AN)OQUIMICADOBRASILIlDA
Portador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 062025200c - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3244,87 Data
para pagamento: 19 de junho de 2012Valor R$31,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.181,26 - Ju
ros: R$8,48Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital:R$23,1O Condução: R$23,20 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 212331/2012 Sacado: LC EMBALAGENS IlDA EPP Endereço: RUA ERWINOMENEGOf
TI 1460 SALA 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor; LINK COMERCIAL IMPORTADORA
E EXPORTADORA llDA Portador. - Espécie: DMI - N'1itulo: 57695-8/12 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 13.483,41 Data para pagamento: 19 de junho de 2012ValorR$81,04 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 13.371,90 - Juros: R$ 57,94 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 212239/2012 Sacado: LEANDRO PAUVELS Endereço: RUA LEOPOWOMULLER 33 - Jara
guá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor:AUTO MECANICAKUHLMANN LIDA ME Portador: - Espécie:
DMI - N' Titulo: 104060.4 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.758,39 Data para pagamento: 19 de
junho de 2012Valor R$33,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$I.689,44 - Juros: R$ 10,69 Emolu
mentos:R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 212012/2012 Sacado: LEI'IClA LUANA SAEEL Endereço: RUA CABO HARRY HAOUSCH
APl' 401 N 615 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: ASSOSSIACAO XITAO TEAM DEVALETUDO
Portador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 2012/273/04 - Motivo: faItade pagamentoVaiar. R$ 172,96Data para

pagamento: 19 de junho-de 2012Valor R$23,00Descrição dos valores: ValO! do título: R$125,00 - Juros: R$
0,70 Emolumentos:R$H,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$,23,20 - Diligêncii:R$ 9,96

Apontamento: 212258/2012 Sacado: LUCIMARVIErnADAROSA Endereço: RUAHORACIO RUBINI 100-
jaraguãdo Sul,sC - CE,i?: 89260-25Oa.dor. BVFINANCEIRASJACF! Portadors- Esp_écie: CHI-N'1itulo:
131033055,Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 1.439,39Data para pagamento: 19 de junho de2012Valor .

R$296,37 Descrição dos valores: Valor dotítulo: R$1.I07,86 - Juros: R$ Zl3,27 Emolumentos: R$1l,60 -

Publicação edital: R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$20,96

Apontamento: 212256/2012 Sacado: MARCOAUREUOCOIAPUI1l Endereço: RUAEDMUNDOGEORG
48 - !IRADAFIGUElRA - Jaraguá doSul-se - CEP: Credor BVFINANCEIRAS/ACF! Portador. - Espécie:
CHI - N'Titulo: 251012233 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.053,61 Data-para pagamento: 19 de
junho de 2012ValorR$495,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.528,81 - Juros: R$ 472,04 Emolu
mentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,48

Apontamento: 212260/2012 Sacado:MARCOSROGERIOGROSSKIAS Endereço:RUATIFAMACUCOPE
QUENO 100 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCEIRAS/A CF! Portador. - Espécie:
CHI - N'1itulo: 251012223 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.828,00 Data para pagamento: 19 de
junho de 2012ValorR$128,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.664,Q7 - Juros: R$105,67 Emolu
mentos: R$H,60 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 212158/2012 Sacado:METALURGlCATS IND.ARf. SERRA Endereço: RUAJOAO FRANCE
NER599 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89253-640a.dor. MADEIREIRAFLORIDAIlDA Portador. - Espécie:
DMI - N'1itulo: NFE3240/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 797,02 Data para pagamento: 19 de
junho de 2012Valor R$26,SSDescrição dosvalores: Valordo título: R$ 740,00 - Juros: R$ 3,45Emolumentos:
R$1I,60-Publicaçãoedital:R$23,IO Condução:R$23,20- Diligência: R$16,27

Apontamento:212128/2012Sacado:REGINALOOCORTIZ Endereço: RUAMARlADEMATHENAGEL316
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-690 Credor: COOPERATIVA DE CRP.DITOVALE DO ITAJAI-VIACRP.DI
Portador. AUTO MECANICAWEIl'ER Espécie: DMI -.N'TItulo: 0193/0001 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 196,23 Data para pagamento: 19 de junho de 2012Valor R$23,76 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 142,00 - Juros: R$ 0,66 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 212320/2012 Sacado: ROGERIO CESAR PEREIRA Endereço: RUA PEDRO PEREIRA 100 -

Jaraguá do Sui-SC - CEP: 89266-235 Credor: BVFINANCEIRA S/ACF! Portador. - Espécie: CHI - N'1itulo:
131044525 - Motivo: falta de pagamentoVaiar.R$ 1.988,41 Datapara pagamento: 19 de junho de 2012Valor
R$91,28 Descrição'dos valores: Valordo título:R$I.826,29 - Juros: R$ 88,18Emolumentos:R$lI,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 212270/2012 Sacado: SOB COMERCIO DE AllMENIDS IlDA Endereço: RUAMAXWI
UIEM 594 - BAEPENDI- Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: SUZANO PAPEL ECELULOSE Portador. - Es
pécie:DMI - N'1itulo: 0144961/01- Motivo: faltadepagamentoValor. R$ 22.089,17Data para pàgamento:
19 de junho de 2012Valor R$89,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 21.971,25 - Juros: R$ 65,91
Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 212363/2012 Sacado: SILVIO JOSE DASILVA Endereço: RUAANO BOM 10 - CORUPA-SC.
- CEP: 89278-000 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONALDO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador. - Es
pécie: CHI - N'TItulo: 505806150 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.194,59 Data para pagamento:
19 de junho de 2012Valor R$174,63 Descrição dos valores: .Valor do título: R$ 2.951,94 - Juros: R$ 151,53
Emolumentos: R$1I,60 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 212255/2012 Sacado: VOLNEI JOSE PANISONl Endereço: RUA FEUCIANO BORIDI1NI
1397 APTO 602 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-180 Credor: NW ADMINISTRADORA DE BENS IlDA
Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: BRBSL04.112 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 710,66Data para
pagamento: 19 de junho de 2012VaIor R$25,70 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 650,00 - furos:
R$ 2,60 Emolumentos:R$1I,60 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de>
19/06/2012.
JaraguádoSul (sq, 19dejunhode2012. _

Tabelionato de Protesto Griesbacb
Total de titulas publicados: 29
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