
Saúde damulher

Solidariedade celebrada
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Iaraguá
do Sul comemora hoje 25 anos de dedicação,
ajudando na luta contra essa doença. Data vai
reunirmais de 400 voluntárias em encontro

para destacar as atividades. Página 9

Orientação
Os adultos são
casos perdidos.
Com as crianças,
há esperança.
Luiz Carlos
Prates

Página 3

GripeA
Mais casos sob suspeita
Há seis pacientes internados em Jaraguá
do Sul. Uma gestante de 20 anos, infectada,
recebe tratamento contra a doença.
Quatro pessoas, com os casos confirmados,
tiveram alta. Página'l7

Segurança

Delegacia deGuaramirim
ganha um novo espaço

Depois de permanecer mais de 60 anos em um imóvel, que hoje está sem condições de uso,

policiais civis terão estrutura transferida, a partir. do dia 20, para a rua 28 de Agosto.
O local será ocupado provisoriamente até que seja construída uma nova sede.

Página 17

EDUARDO MONTECINO
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Icro
. Comemora, hoje, "12
anos de atividades essa

que é uma referência no
setor de informática na

região. A empresa está
estabelecida em novas

instalações naVila Nova.

-.

o mercado
é sábio
Analisando a situação de
Curitiba, o especialista

i

emmobilidade, Fábio
Duarte, concluiu que
o mercado imobiliário

age com sabedoria.
Lança prédios com
apartamentos menores
ao longo dos eixos
de transporte. Os
apartamentos maiores
e mais luxuosos ficam
em bairros exclusivos; ..

E a obediência à lei do
mercado. Enquanto
.'

sto, I.as pr�feitl;lras
.

oe Cuiidfih rião é
. exceção -levantam
conjuntos habitacionais
ara .aba�a xenda.·".",·.·.::'5i"wNH:!rll!!m:":!

q�e mais demanda
serviços públicos .;...

-longe das facilidades,
normalmente para
encontrar terrenos mais
baratos. Desta forma,
cria um problema
permanente para os

moradores. Eles ficam
aindamais longe de

emprego, 'escola, creche,
posto de saúde e de
outros serviços.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Estímulo aos automóveis
O professor Fabio Duarte lembrou que

o governo federal tem sido um gran
de incentivador do mercado automobi
lístico, na medida em que cria condições
para ampliar a produção e venda. Além
disso, estimula o uso segurando o preço
do combustível. No entanto, o ônus fica

com as prefeituras que precisam de mui
tos recursos para lidar com o problema
gerado. A maioria das soluções que o Po
der Público poderia adotar é impopular.
Por isso não são colocadas em prática.
É preciso coragem e planejamento para
mudar essa postura.

EDUARDO MONTECINO

Você é O congestionamento
o professor da Pue/PR e doutor em Mobilidade
Urbana, Fabio Duarte, fez uma provocação na
apresentação da plenária da Acijs/Apevi na segunda
feira. Ele lembrou que quando reclamamos, de dentro
de nosso carro, de um congestionamento, devemos
"lembrar que somos parte do problema. Poderíamos
ser a solução se utilizássemos outros meios de

transportes. Como referência, ele citou que os veículos
circulam com umamédia de 1,4 pessoas dentro.
E o pior é que essa proporção continua caindo.

Algum�s
soluções
Embora não existam soluções
fáceis, uma das propostas
para evitar a permanência
dos veículos em lugares
indevidos seria o bloqueio
das rodas (jacaré) como
medida educativa. Por outro
lado também deveria haver
mais educação e gentilezas
como: proporcionar aos
ciclistas vias seguras e lugares
para estacionar as bicicletas.
Em Iaraguá do Sul é uma

grande aventura andar de
bicicleta pela cidade e um

drama estacionar a bike. Nem
em órgãos públicos existem
um lugar onde a "magrela"
possa ser acorrentada .

Dólar
Depois de mais de um mês com a cotação cima
de R$ 2, a cotação rompeu esta barreira. Isto
sinaliza para algumas mudanças importantes
no fluxo monetário para o Brasil, apesar de o

superávit da balança comercial estar em queda
.

livre. Embora a crise seja apontada como a causa

do mau desempenho, o fato é que continuamos

importando, como se nada estivesse acontecendo.

Visual de loja
Oferecer aos clientes um ambiente agradável e acolhedor, que os atraia para
os produtos à venda, é um desafio. AApevi pretende ajudar os filiados e outras.
empresas através com o curso de Gestão deVisual de Loja.A qualificação acontece
de 16 a 19 de julho, no Centro Empresarial de Iaraguá do Sul (Cejas).

Malwee Malhas
A FirmaWeege evoluiu durante
muitos anos, atuando com
diversas atividades. Amudança
para o setor de confecção, em
1968, foi o passo mais radical e

que alterou os rumos da empresa
para o crescimento. AMalwee
faz parte do pelotão de elite da

confecção em nosso País. Um

orgulho para toda a região.

Cenário de
Curitiba
Exemplo de cidade que resolveu
os problemas do transporte
coletivo, a capital paranaense
tem 1,747 milhões de habitantes.
Eles compram 2,5 milhões
de passagens / dia. Desses

moradores, 1,256 milhões são

eleitores. Eles precisam decidir,
nessa eleição, se querem focar no

transporte coletivo ou ampliar a
participação do automóvel. Na

metrópole paranaense, circulam
1,241 milhões de veículos .

.Duplicação
Brevemente deverá ser

conhecido o projeto de

duplicação das faixas de
rolamento no trecho da BR-280,
que vai das proximidades da
WEG Tintas até a ponte do Portal
de Jaraguá. Este trecho deverá
se tornar uma rua urbana. A

duplicação dessa área é um grande
reforço para a solução do trânsito
também em Jaraguá do Sul.

VENDE-SE
Supermercado em Pinhais - PR,
área de 500 m2 todo reformado,
com todas as instalações ( açou
gue, panificadora, quatro caixas)
no valor R$ 240 mil, aluguel bai
xo. Tratar com Venicius no telefo
ne: (47)9990-0601/ (41)9866-7409.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 773
02 - 05 - 06 - 07 - 08
10 - 11 - 13 - 15 - 17
18 - 20 - 22 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2932
10 - 27 - 37 - 45 - 59

U�:J)JJGlUi.)()ll,li�S ÍNDICE PERÍODO
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ç�ª.. . . .. . . 1.1901).2 J..V.l.!.H:Q:.?91...?......... .

BOVESJSA
NASDAQ .QI.ª.�r.o_. . �:.�Y.I.::!.I.9· 2.º.�.? .

AÇOES······.. PETR4 18,99 -1-3,43%
VALE5 39,86 11-1,87%

.........................................
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MARISOL S.A. � :::abiaSca
Companhia Aberta - CNPJ/MF 'nº 84.429.752/0001-62 � ••• comp.nhl..�ocl.d.

Rua Bernardo Dornbusch, 1300 - Vila Lalau - 89256-901 - Jaraguá do Sul, SC
FATO RELEVANTE

. CÂMBIO

POUPANÇA
..............................

0,5101 4.JULHO.2012

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT

OURO

DÓLAR c01iERciAi (EM R$)' 2�6i84· 2;6189··· ···t··i59;i�·
ÚÓLAR ·TU.��:$.�º: (�:M.::R$) ::::.::::::i!�i§º:: .. ::?;§�§º'::::: :::f.::::º��::.:: .

�V.Bº (�MJ��) . . ..?,l5.ª1? ?,.l5.ª2.1. ��� .. �.,!5..5.o/.q .

LIBRA (EM R$) 3,1545 3,1567·1111 1,35%

A Marisol S.A. ("Marisol" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e na Instrução CVM nº
480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 480"), comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral que, nesta data, recebeu comunicação da CVM por meio da qual foi informada do
cancelamento do seu registro de companhia aberta na categoria "A".
Como consequência do cancelamento de registro de companhia aberta da Marisol, suas ações não mais
serão negociadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

Jaraguá do Sul, SC, 02 de julho de 2012

Ivanildo Paulo Krause
Diretor de Relações com Investidores

1If 4,82%
.. -0,02%

US$ 100,150
US$ 1618,100

................................... ,

.

COMPRA VENDA VAR.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



wwwocorreíodopovo.com.br QUARTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2012 131 OPINIÃO

Char
E FALANDO EM BOM SENSO •••

IS'>O�Ul-rA:
í.60 'l'e.RI<DOSO

. QUe OéVlA '$.E

C.I-lAMAA f!/j..\�"'"
'OE �%A !I!

_.

Do leitor

Fé cega
Qtexto "Indignação", pu

blicado no espaço "Do

leitor", do dia 27 de junho do

jornal O Correio do Povo me

causou repugnância. Ao ler
a carta em resposta a Luiz
Carlos Prates, escrita pelo
"cristão" Antonio Stringari.
Uma das maiores mazelas
do mundo sempre foi à insis
tência das pessoas, a maioria
motivada pela fé cristã, em
julgar os outros, prometen
do-lhes a vingança divina aos
contrários às suas crenças,
como se uma divindade fosse
um guarda-costas desses que
julgam. Agressividade assim
é coerente com sua fé?
"

A forma grosseira e mal
educada que este senhor se

referiu a outro ser humano é

comparável a uma agressão
que, ao que me consta, é um
ato não-cristão. Os cristãos in
sistem em julgar (Cristo disse

.
o contrário ...) e possuem, jun-

to com outras seitas religiosas,
a responsabilidade de tantas

guerras ao longo da História.
Tanta exclusão e todo o pre
conceito, sempre para fazer
valer a "sua verdade". Aque
les que não concordam com

a doutrina por eles imposta
continuam sendo excluídos e

atacados de forma agressiva.
Prates se referiu ao direito

da mulher escolher. Se o ho
mem engravidasse, o direito
ao aborto seria lei! S04 contra
o aborto. Mas, corno cidadão,
penso que a mulher deve ter
o direito de escolher sobre
seu corpo, sobre o que quer
ou não dentro de si. Se ela é

religiosa e queira seguir os

preceitos de sua fé, siga. Mas
não se obriga a todos a seguir
o que manda a fé de alguns.

GiImar de Oliveira,
Psicólogo Clínico e

ProfessorUniversitário

Compartilhe a sua Opblião. Escreva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Só O que faltava...

Ninguém duvida que sementes jogadas na ter

ra vão produzir algum fruto, ninguém duvida.
Mesma coisa na vida, nossas ações, semeadas, vão
produzir resultados. Colhamos esses resultados, bem
quietinhos, mais das vezes.

Dito isso, vamos à nossa conversa de hoje. Hápes
soas que se fazem passar por ingênuas, tentam, pelo
menos. Outras pensam que todos são burros, como
elas...Vou logo ao caso, faz-se tarde.

Alguns indivíduos, ou suas famílias, andaram recor

rendo à Justiça no Paraná, São Paulo e Santa Catarina,
faz pouco isso, visando à uma indenização por danos
morais (?) e graves prejuízos à saúde em razão do fumo,
do cigarro. Dito mais claro, pessoas ou suas famílias

quiseram ganhar dinheiro indenizatório da fábrica de

cigarros Souza Cruz, essas pessoas ou ficaram seria
mente doentes oumorreram.A alegação de seus advo
gados era a de que o fumo as fez adoeceroumorrer. En

graçadinhos. Não vou chamá-los de safados, não vou...
Mas graças a Deus, li sobre as sentenças esta se-

.

mana, graças a Deus os desembargadores que cui
daram dos casos na Justiça não deram ouvidos às

reclamações, aos reclamantes. Boa decisão dos ma

gistrados. Não temmesmo que dar dinheiro, indeni
zação, a quem procurou sarna para se coçar. Como
bem disseram os desembargadores, quem é que não
sabe que o fumo faz mal? Será que ainda há algum
ingênuo que não saiba disso?

Arrumaste sarna para te coçar?Te coça quieto,meu
filho, quietinho. Ademais, ninguém sai de casa Carl

vontade de pegar um vírus, uma gripe, mas sai de casa

para comprar cigarro. Então, tome, segure depois. Era
só o que faltava, o cara fuma ou fumou como uma cha
miné e depois quer grana no bolso, ele ou seus sobrevi
ventes. E por que os "amados" parentes nãomandaram
o irresponsávelparar de fumarenquanto estavavivo ou

saudável, heim? Boa, doutores, boa decisão.

Ridículos
Os adultos são casos perdidos, que ninguém os

tente corrigir. Já com as crianças há um pouco mais
de esperança. Então que digamos a elas que criem

vergonha desde cedo e tornem-se responsáveis. To
das as desgraças pessoais, fora das metafísicas, são
obra e graça de nossas ações. Acidentes de trabalho,
por exemplo, em 94% dos casos são de responsabi
lidade dos acidentados. Que fique isso muito claro.
Prudência e segurança dependem quase somente

de nós. Como no caso contado lá em cima, dos que
fumaram como loucos e.depois suas famílias que
riam dinheiro indenizatório. Ridículos!

Vida
Bons geriatras dizem que um dos bons fatores

paravivermosmais tempo e com saúde-é sair damesa

quando nos sentimos 80% saciados. "Mas está uma
delícia, quero mais! - Cai fora dessamesa, já! Bom, Hi
pócrates já dizia: - "Que o teu alimento seja o teume
dicamento". Tanto na quantidade, quanto na qualida
de da comida. Comemos além do necessário e mais
das vezes, comemos lixo, lixo "sofisticado"...

Falta dizer
Segundo médicos americanos e franceses que

estudam a longevidade, há 70 supercentenários
no mundo, pessoas com mais de 110 anos comple
tados. Tem que ter 110 anos. Sessenta e cinco são

mulheres, cinco homens. Elas são mais fortes e in

teligentes em tudo, tudo comprovado. Nas ciências
exatas, elas só não são líderes em tudo porque não

querem ou não gostam. E agora, tem lugar debaixo
d

'

?a cama para nos....
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/\ té amanhã, as lideranças partidá
.rl.rias ficam concentradas na organi
zação dos documentos para registrar as
atas das convenções e as propostas de

campanha dos partidos no Cartório
Eleitoral.

Finalizada essa etapa, as discussões se

intensificam entorno da elaboração dos

planos de governo da coligação, que de
verá compilar as propostas das siglas alia
das. Segundo a presidente tucana, Isau
ra Silveira, a aliança composta pelo PR,
PSDB e PSC já se antecipou. "As propos-

tas estão sendo integradas e percebemos
uma sinergiamuito grande entre elas".

Já o líder pepista,Ademir Isidoro, dis
se que, além de reunir as propostas das

legendas parceiras - PMDB, PC do B, PT,
PHS, DEM, PMN, PTN, PDT e PT do B

-, o plano de governo será desenvolvido
com base no Plano Diretor da cidade e

no Projeto Iaraguá 2030, do Pró-Jaraguá.
O trabalho de campanha das duas

coligações será coordenado por um gru
.

po dentro do partido e por profissionais
da área de comunicação e marketing.

Partidos se preparam para campanha

Diretório

a:utorizou

laboratório ..

e I�loo Zo lo li��
o

. o"
o

II ..,,}
,lf/ .. 0_.'"

MARCELE GOUCHE

Pasold no comando
Pelos próximo dez dias, o vice Irineu Pasold (PSDB)
substitui a prefeita Cecília Konell (PSD) na Prefeitura
de Jaraguá do Sul. Ela vai cuidar da saúde.

Substituto

PEC dos Bombeiros
Voluntários
A PEC 01/21012, que dá aos municípios o direito de realizar
convênios com os Bombeiros Voluntários para fiscalização de

projetos, .edificações e obras e certifiçação, teve sua votação
adiada por conta do pedido de vista do deputadoVolnei
Morastoni (PT). É que há uma emenda que abre a possibilidade
de convênios das prefeituras apenas com Associações de
BombeirosVoluntários criadas até maio de 2012.

O suplente de vereador pelo PSDB, Celso Hille, assumiu ontem
uma cadeira na Câmara deVereadores, no lugar do tucano Ademar
BrazWinter, que pediu licença para tratar de assuntos pessoais.

A coligação encabeçada pelo PSD e

PSB nomeou, na segunda-feira, o sindi
calista Gildo 'Alves (PPS) como coorde

.

nador de campanha. "O grupo deve se

reunir nesta quarta-feira para discutir o
projeto eleitoral", disse.

Em conversa por telefone, Alves
aproveitou para dizer que para a cam

panha "está previsto o gasto de R$ 750
mil para a majoritária e R$ 58 mil para
cada vereador", e não R$ 40 mil, confor
me o PSD repassou para a reportagem
do OCP na edição de onte.m.

Não foi desta.vez
Na sessão da Câmara de Iaraguá do Sul, ontem à

noite, o tucano Celso Hille pediu vistas ao pedido
de informação sobre a construção de uma via

pública (rua 1360), ligando as ruas Rinaldo Bogo e

José Theodoro Ribeiro, no bairro Ilha da Figueira.
Assinado pelos vereadores petistas Francisco Alves
e Justino Pereira da Luz, peemedebistas Jaime
Negherbon e Natália Lucia Petry, e o comunista Jean
Carlo Leutprecht, o documento questiona quantos
metros quadrados serão utilizados na construção da
via, o tamanho da faixa de preservação ambiental
à beira do ribeirão boa vista) o valor despendido
na aquisição do imóvel e de que forma se deu este

processo, cópia de parecer técnico que justifique
a escolha do local para construção da referida via,
cópia de parecer do Ministério Público sobre os

aspectos ambientais, cópia do processo licitatório
para contratação da empresa responsável pela obra.
O terreno desapropriado para construção da nova rua
era de propriedade da empresaViação Canarinho.

Sem explicações
o líder de governo no Legislativo, José Ozório de Ávila
(PSD), disse que iria levar um. representante do Paço
para prestar mais esclarecimentos sobre a abertura
da nova rua para os parlamentares. Mas na data
marcada, os vereadores levaram um bolo.

Defensoria Pública
De iniciativa do Executivo, a PLC 16/2012, que
normatiza a organização e funcionamento da
Defensoria Pública, teve a apresentação de seu relatório'
adiado pelo deputado José NeiAscari (PSD) para que
antes seja realizada audiência pública sobre o assunto,
solicitada pelo deputado Dirceu Dresch (PT). "O tema

é [mporranre e a sociedade aguarda a deliberação
desta Casa. A audiência, entretanto, deverá trazermais
subsídios sobre o tema, que poderão ser incluídos tanto
no relatório quanto nos votos", disse Ascari. O evento
ficoumarcado para a próxima terça-feira.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/oc!>rreiodopovo
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Os amantes do violão tem compromisso hoje. É o Con
certo de Violão Erudito - O Violão e suas Sonoridades,
com Eneias Raasch. Será em dois horários, às 10h e 15h,
no Museu Emílio Silva, em Jaraguá do SuL As duas apre
sentações são gratuitas. Eneias Raasch é músico compo
sitor profissional desde 1998, professor de violão popular
e erudito. Ele se apresenta como violonista, compositor
e intérprete em várias casas de shows na região, pubs,
bares, eventos, teatros e auditórios. Eneias é natural de
Horizontina/RS, mas reside em Iaraguá do Sul. Contato:
eneiasraasch@hotmail.com ou 9914-4743.

Violão erudito nomuseu
ARQUIVO PESSOAL

,�jlli

rL�,,; (", ",I ,l,lii" ",

No dia jUflho aconte "Parada pedagóg"i,ca
dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de
Iaraguã do Sul, em parceria com a Secretaria de Educação.
O evento proporcionou no período da manhã palestra com
Acácio Garcia "Motivação e, relacionamento para o verda
deito trabalho em equipe". Durante a tarde reuniram-se

I no eMEf Rosai:ryIaf.ia Donífíí, as equipe dos centros M�riQ
Nicollini, Alexander de Borba e Hui Kroeger. Foi realizada ,,_

uma reflexão com a pedagoga Deise de Souza, sob a temá
tica "Creche lugar de criança." A Parada Pedagógica é um

.

momento de capacitação e os participantes agradecem a

Secretaria de Eduçação, a palestrante Deise, os pais e as di�
retoras Ana Je'" sa Eabíola, Iara e Lade Mércia,

'

I,

'Colher de Pau
inicia temporada

/

DIVULGAÇÃO

Escolas públicas e Centros Municipais de Educação
Infantil recebem as apresentações gratuitamente

Colher de Pau
Cia de Teatro re

aliza, de junho a

agosto, série . de

apresentações do

espetáculo "Tec-

nópolis, a Cidade Sem Livros".
Destinada para alunos de três
a 10 anos, a peça será exibida

gratuitamente em escolas pú
blicas e Centros Municipais de

Educação Infantil de Iaraguá
do Sul, totalizando 14 sessões.
O projeto é incentivado pelo
Fundo Municipal de Cultura e

teve como proponente a artista
Dandara Patrícia Mendes.

O espetáculo conta a his
tória de Carlinhos, um me

nino que adora computador,
passa horas jogando videoga
me e vive na internet. Só tem
um detalhe, já tem 12 anos e

nunca leu um livro. Com esse

mote, a história se desenvol
ve e tudo pode acontecer, até
Carlinhos se apaixonar pela
magia dos livros e descobrir
um mundo novo.

Participam da Colher de Pau
Cia de Teatro, MarinaMonteiro,
Eloá Gruetzmacher, Alex Girar
di, Fred Paiva, Maykon Iunkes,
Tiago Novo, além de Dandara
Patrícia Mendes. Contato com

Maykon Iunkes, produtor no te
lefone 3370-2230 ou 9645-9230.

«

PEÇA Carlinhos, que nunca leu um livro, é o personagem
principal de "Tecnópolis, a Cidade Sem Livros"

Agenda das próximas apresentações:
4/7 - Escola Santo Estevão
6/7 - Escola Heleodoro Borges e CMEl Rosa Donini
9/7 - Escola Anna Towe Nagel e CMEl Iader Marcolla
12/7 - Escola Prof. Giardini Luiz Lenzi
16/7 - Escola Erich Gruetzmacher
23/7 - CMEl MarioNícollini
29/7 - EscolaWaldemar Schmidt
6/8 - Escola Helmuth Duwe e CMEl Rui Kruger

,

Divulgados os selecionados para o Festival
A coordenação do Festival

Jaraguaense da Canção divul

gou a lista dos selecionados nas

categorias "Inéditas" e "Inter

pretação". As seletivas ocorre

ram em duas ocasiões, no Insti
tuto Federal de Santa Catarina

(IFSC). Dos 23 inscritos para
"Inéditas", dos 47 inscritos para
"Interpretação", 24 candidatos

passaram pela seletiva, 12 em

cada categoria. Uma comissão

julgadora avalioumelodia (har
monia e ritmo), afinação, dic
ção e interpretação.

A final para os seleciona
dos na categoria "Inéditas" está
agendada para 11 de agosto,
na Scar, com início às 19h. Já
a final para os inscritos na "In- .

terpretação" ocorre em 18 de

agosto, também na Scar, no

mesmo horário. De acordo com
a gerente de eventos da Funda

ção Cultural de Jaraguá do Sul,
Mirian Meier, o festival tem o

propósito de incentivar a práti
ca da arte musical: "Queremos
contribuir para a difusão cultu
ral e para o intercâmbio artísti
co nessa área, além de revelar
novos talentos". Receberão pre
miação os cinco primeiros co

locados de cada categoria.
Os selecionados da categoria

"Inéditas" foram: Marcos Paulo

Fagundes; Angelo Ricardo Ro

veder; Renato Benavenuto dos
Santos; Bruna Martins e Luan
Benavenuto dos Santos; Lucia
no Gomes Ramalho; Fernanda
Pareira; Robert Correia Velozo;

.

João Carlos Mateus; Maria Isa
bel Bandeira; Adanson Roberto
Ribeiro; Cleiton Ataide da Silva;
Carlos Torino Grillo.

Para a categoria "Interpreta
ções" participam: Cleiton Mis

sio; Juscelino Luiz da Silva; Jair
Hafermann; Cassiana Bueno da
Silva; Elizeu Manoel Cordeiro
de Souza, Leandro Felipe Car
reira e Jonatan Cristian Silva
no Belarmini; Anderson Alves
da Nobrega Souza; Ioabe Go
mes Ferreira; Anderson Valéria
Souza da Silva; Iesrene Keren

Mariano; Flávio Nunes Nas

cimento; Talita Santos; Deni
Francisco de Lima.

Mais informações no 2106-
8700 ou miriam.cultura@jara
guadosul.com.br.
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Canoinhas (

......
8° 22°

Sã Miguel
do Oeste

......
17° 24°

Chapecó
......
17° 23°

Joacaba
......
13° 24°

Chuva na
divisa com RS
Quarta: Amassa de ar seco
mantém o tempo estável.
Nevoeiros isolados na

madrugada e início da
manhã. Temperatura alta
para época do ano. Quinta:
Sol, com aumento de
nuvens. Condições de
pancadas de chuva entre
a tarde e noite nas áreas
de divisa com RS, devido
a aproximação de uma
frente fria.

InstávelEnsolarado Parcialmente
Nublado

Joinville
......
10° 27°

Jaraguá 'uI
......
15° 27°

Rio do Sul
... ...
13° 24°

Blumenau
......
16°28°

Nublado Chuvoso Trovoada

vi Ao ev to para hoj- J mlá
• 9h Vento não favorável Noroeste 7km/h Nenhum vento

• 12h Vento não favorável Noroeste 7km/h favorável

• 15h Vento não favorável Leste 10km/h zero%
• 18h Vento não favorável Leste 11km/h

de possibilidade
de chuva,

Fonte: www.ventosbrasll.combr

Problemas na cama
No médico, o sujeito desabafa:
- Doutor, eu tô muito mal! Faz duas noites que eu não prego o olho!
Assim que eu me deito, só fico pensando nos problemas.

.

- Você só está um pouco estressado! Para resolver isso é muito

simples, basta nunca levar os seus problemas para a cama.

- De que jeito, doutor? Aminhamulher não dorme sozinha de
maneira nenhuma!

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

-íetúma
......
130300 CHEIA 3/7

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Durante o

dia, saia com
um casaco

leve.

. MINGUANTE 11/7

NOVA 19/7

CRESCENTE 26/7

alavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1, Aquele que escreve não sendo em versos

2. Os parentes dele / O estilista argelino Saint lau
renl (1936-2008), um dos grandes nomes da
alta costura

3. Imposto Territorial Rural 1 Agência Brasileira de
Turismo

4. Os animais Que formam uma matilha / (Ingl.) Azul
5., Enunciado constitufdo de uma só palavra, a qual
funciona como uma frase

6. Conduzir um bárco a reboque
7. As letras entre o T e o X
8. O rio inglês Que banha Nottingham
9. Azedar
10. Fosso, trincheira I Vesgo', estrábico
11. (Psican.) O eu consciente que escolhe a manei

ra de agir154, em algarismos romanos

12. (Fig.) Administraçáo, direção / O grande rio Que
corta São Petersburgo, na Rússia

13. Dar falsa aparência a.

VERTICAIS
121. Móvel de toucador, com espelhos e gavetas / O

compositor francês Maurice (1875-1937), de
13

um famoso "Bolero"
2. (Pop.) Parte do autódromo onde os' carros atin

gem sua máxima velocidade / Feijão verde
3. Margem, borda / Calo dos dedos dos pés
4. As iniciais do apresentador de lV Sílvio 1 Medo

nho / Sigla do estado de Vila Velha e Marataízes
5. Fossa, depressão
6. O símbolo químico do disprósio I A equipe de
Fórmula 1 em que Rubens Barrichelo correu em

2009 I Narcóticos Anônimos
7. Que tem forma elíptica / Tagarelar .

8. Enigma desenhado com figuras e letras, de cuja
leitura deve surgir uma frase / O oposto de reser
va (militarmente falando)

9. Aço, em inglês 1 Tornar evidente.

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 27°C

SEXTA
MíN: 14°C
MÁX: 24°C

� 44

SÁB DO
MíN: 15°C
MÁX: 22°C

00 do S I
• Preamar
• 4h28: 1,5m
·16h38: 1,7m
• Baixamar
• 9h: om
• 2oh30: 0,4m
, ajai
• Preamar
• 2h08: 1m
.14h53: 1,lm
• Baixamar
• 9h17: orn
• 22h42: 0,5m

• Preamar
• 2h30: 1m
• 15h21: 1,lm
• Baixamar
• 9h15: om
• 23h36: 0,5mTábua

das marés n I,'
• Preamar
·lh09: 0,6m
• 15h34: 0,6m
• Baixamar
• 8h43: -0,1m
• 21 h43: 0,3m
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Retratos da Vida
�nte, eu estou entrando na retafinal dafaculdade, aos trancos
Ue barrancos, cheinha de coisasprafazer.Aíeu ouço aquele
pessoal quejá éformado,muitas vezes com mais de uma graduação,
especialização,mestrado e o escarcéu a quatro, dizendo que eu vou
sentirfalta quando tudo acabar. Talvez, depois dealgum tempo, não
é?Mas agora só penso em acabar
logo epoder irpra casa cedo todas
as noites, deitar no sofá com um

livro, ou assistira umfilme, ou
fazeras coisas da casa, coisa que,
hoje, eu só consigo nosfins de
semana... É, talvez esintafalta, '

passado alguns bons anos!

DivãcolD
JanessaAline

MeuraMendon
Onde trab lha e o q lP

: trabalho diariamente
em busca de um
relacionamento lindo e

duradouro, e faço de tudo
para garantir a todos que
merecem, minha presença
radiante e contagiante
em suas vidas.
apaixonada pela vida, na
verdade sou um case de
sucesso. � omens são' Não
diria como são e sim para
mim como devem ser:

determinados.Mulheres
são: cerejas do bolo.
Desço do salto quando:
Magoam quem eu amo

Parame ganhar (ou me
perder) basta: sorrir.. meu
sexto sentido é aguçado!
Se eu fosse celebridade
seria: IéssicaAlba em "Maldita Sorte". Roubaria o closet
de: Cameron Diaz.Meu coração batemais forte quando:
quando antecede qualquer grande acontecimento, sou uma
ansiosa nata. Eu sou ótima em: ter as amigas mais top's do
mundo. Eu sou péssima em: esperar, minha ansiedade me
consome. Uma noite perfeita pede: um bom papo e boas
companhias. Um casal apaixonado precisa: auto-controle, a
paixão é o sentimento mais gostoso do mundo! Com 50 reais
eu: Garanto meu almoço por uma semana. Com 1 milhão
de reais eu: Garanto uma festa de arromba e uma vida
sossegada para minha família.

...................................................................................................

Conselheiro amoroso
P:Acabei me declarando para o rapaz que eu gosto, seguindo
conselhos de amigas que diziam que ele sentia a mesma coisa

pormim, só que depois disso ele não atende minhas ligações e

não responde meus recados no facebook. Será que ele não quer?
R: A sua parte você já fez e acho que fez bem. Agora é hora
de você deixar o rapaz em paz, pra que ele tome a decisão. Se
nenhuma atitude partir dele em breve, parta você pra outra
história. Seria normal, se ele sentisse a mesma coisa, que o

relacionamento já tivesse engatado. Mas às vezes nós somos
durões e confusos. De qualquer maneira, pare de contatar o

rapaz e deixe que elé se manifeste, ok?

•

�

E a treva

cosplay do Kiss. Durante
o dia, para os programas
rotineiros, uma base, um
lápis, um batonzinho e

até uma sombra discreta
estão de bom tamanho.
Seria legar deixar para
fazer o arco-irís nas

pálpebras em alguma
ocasião noturna. Adoro
cores namaquiagem.
Mas nosmomentos certo.
Senão, émeio treva.

Dica da vez

Sopa! Tudo bem os

dias não têm estado
tão frios, mas vá lá,
é inverno, né gente?
Sopa caseira (nada
daqueles pacotinhos
com sabor super
artificial), caprichada,
cheia de legumes,
com cubinhos de

frango, fios de ovos,
macarrãozinho cabelo-
d

.

D 1;
.

,e-anjo., e ICIa.

Duvido que ninguém se

inspirou para prepara
uma sopinha dessas
para família. Flash!

A dica da vez é a Festa de Férias que vai rolar no
Clube Atlético Baependi no dia 14. Quer época
mais gostosa para curtir um evento assim?
Galerinha dando aquele respiro no meio do
ano, quando a correria dá uma pausa e tal. A

programação
está super
bacana e, de

quebra, vai
eleger a Rainha
dos Estudantes
2012. Os

Ingressos
estão sendo,
vendidos no
Mime (matriz
e Reinoldo), e
na secretaria
do clube. 'Bora'
curtir essa?

-

#,
..,"')

�'"
Calceo têniseJaça
uma c9rrida.

Maquiagem
supercarregada. Na
boa, pessoas, tem gente

:' "': � que não se maquia, faz.
.

por
tâncía de bem I
,(_ ,,'o .

I" ,,_
,

cuidar dos seus
pets. E lugares 'I

especializados são sempre bem vindos.
Pensando nisso a'Daiane inaugurou o
Pegadas Boutique &. Pet Shop. Os serviços
incluem estética canina, com tosa para
raças diferenciadas, penteados para o dia
a dia ou ocasiões especiais, rações nacio
nais e importadas e acessórios, roupinhas,
caminhas, perfumes, shampoos, brinque
dos e petiscos. Eles merecem! Fica na João
Picolli, 166.liga lá: 3275-6226
@' I

• Uma
amigamuito
querida sofreu
uma perda
gigante e teve

'

,glle�ajar. ,

Conversando
!, ,�()m amigas '

,

em comum elas falavam de como era ruim
'ter a fàtmliálbnge, viver a agonia d,e não
estarp�,rt9· J\í fico pen�ando em quem
tem os familiares logo ãIi, potlendo visitar
��mPre queguisere�"mas gu� guase .

nunca fazem isso e aí, quando perdem;
reclamam do pouco tempo que passaram
juntos. Ê para se pensar...

Coisas da net (via mulher30.com.br)
OBJETMOAOE
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Ba.ladados
anosSO

Para aquela galera que
curtiu a época, vai recor

dar intensamente.Aqueles que
só ouviram falar vão se apai
xonar. No próximo dia 14, pi
lotado pelo amigo Ayala, vai
rolar na London Pub, a Bala
da dosAnos 80, com os melho
res ritmos que marcaram toda
uma geração. O frege contará
com os tops Djs Macarrão e

Nêne Wolf. Vai ser um festão.
Agende-se!

Destaque
Continua em alta o romance

do amigo Deja Garcia e

Adriana Emmendõerfer Costa.
Eles estão sempre felizes e de
bem com a vida. Beleza, galera!

ra e
A leitora fiel de hoje é Bernadete
Persch. Ela é outra querida que
acompanha a coluna todos os
dias.Valeumesmo!

Bom demais
É muito bom rever amigos de
infância, que curtiram altas

peraltices ao meu lado em

Iaraguá do Sul. No sábado, na
Strassenfest, encontrei alguns.

.

Entre eles, o figuraço Luiz
Carlos Chaves. Como é bom
vê-los todos bem.

Assados e Grelhados

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

DIVULGAÇÃO

Moa Gonçalves

r'

Afila anda
Foram vistos jantando domingo
.J

passado num restaurante da

moda, em Pomerode, aquele
empresário da construção
recém-separado, com uma

'loíruda' de fechar quarteirões.
Comentam nas rodas das
comadres que eles estão

.

namorando, e que no aniversário
dela, semana passada, ele
presenteou-a com um conjunto
de rubis. Se non é vero...

Vai perder?
No sábado, a partir das
llh, com a participação
da dupla sertaneja Bruno
&Dionatan, acontece
a concorrida Feijoada
Universitária, na Igreja
Evangélica Luterana, na
Ilha da Figueira. A promoção
é da turma do 5° semestre

de enfermagem do

Jangada. O valor do
convite é R$ 15.

CASAMENTO

Thiago Kitamura e

JenniferMaIgarin
protagonizaram belo

casamento, sábado,
na Armalwee.

A Celebrary cuidou
dos detalhes

G'azeteiros
É de se beliscar. Estava

1 lendo naVeja, que no Rio,
vereadores faltosos em sessões

já têm dias descontados
em folha de pagamento.
Tomara que pegue.

Márcia Galli
A conceituada dermatologista
Dra. Márcia Galli está amil
com os preparativos de

inauguração da sua nova
clínica. Volto ao assunto.

Onde comer bem
em Jaraguá
Na Churrascaria

Costela & Cia. Amelhor
costela da região.

iver O Plácido
Por favor, não ousem

esquecê-lo: Plácido Rausis, o
homem que não envelhece

nunca, sempre com aquela
pinta de garotão, é o grande
aniversariante de hoje.
Parabéns, amigo. O meu

desejo é que você e toda a sua

maravilhosa família sejam
plenamente felizes.

CONGRESS
Na foto, o

empresário
BrW10

Breithaupt,
.

presidente da
Fecomércio,

discursando no
40° Oongeessc

,

da Adjori, no
Costão do

Santinho
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Nas rodas
• Na quinta-feira,
Gelson Aloraldo,
o comandante da

Upper Man e Upper
Kids, inaugura no
Shopping Breithaupt,
a Upper Donna -loja
especializada em moda
feminina. Bola branca.

• O amigo Zé Ramos

sábado, na Strassenfest,
deu show com sua

poderosa máquina
fotográfica. Não ficou

, ninguém sem ser"
,-1""

clicado pela sua fam-osa
lente. Haja flashes! .

• Quem esqueceu
ainda está em tempo
de desculpar-se: Iúca
Dalmarco foi grande'
aniversarianteda
cidade ontem, e vai
adotar saber que foi
lembrado.

3370�3242

Comemorou
Paulinho Beduschi
comemorou intensamente
seu aniversário, com seu

filhote e com sua amada
e quase esposa Soraia,
domingo, em alto estilo.

__�'J'P"'Y

Caragu
'

uto Elite
A escolha perfeita

moagoncalves@netuno.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 41 - Centro

Fone (47) 3371-2552

Um idealista é
uma pessoa que
ajuda os outros a

prosperar.
-

HenryFord
ZÉ RAMOS/DIVULGAÇÃO

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO
.

• Com essa, fui!

• Muita gente se

surpreendeu, domingo à
tarde, com a blitz na rua
25 dejulho.

• Beta Fiscal tirou a clia've ,I

do prego. Dia 28 de julho,
a "Garage" vai reabrir.

• O violonista e cantor
EnéiasRaascn apresenta
concerto de violão

,I: instrumental (eruditõ),
hoje, às 10h da manhã e

às 15hs, noMuseu Emílio
Silva. A entrada égratuita.

• Quem recebe hoje
merecido coro de parabéns

. . �."

pormais um antuersano e

o amigoJonathan Fischer,
de Guaramirim. Tim- tim
para você.

• Mara Utpadel já
prepara os quitutes para

� '.

comemorar no proximo
dia 14 a idade nova.

'

I

)

i
J
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<

)
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1
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Um homem de verdade é aquele que se

entrega na relação, semmedo de expor
os sentimentos, de falar o que sente, de se

declarar. É aquele que transmite segurança
pelas atitudes como, por exemplo, ficar
ao lado damulher não só nosmomentos

de alegria, mas nos de tristeza também e

diz: "Estou aqui para o que você precisar,
conta comigo". É aquele que sabe que
todo mês pode se deparar com uma louca,

Um homem de verdade sofre,
chora, tem momentos de

reclusão e precisa, nessa hora,
de cuidado, carinho e colo, claro,

de umamulher de verdade.

chorona ou histérica dentro de casa por
causa daTPM e espera, pacientemente,
a tempestade passar e tudo voltar ao
normal. Sabe que nem tudo será perfeito
no relacionamento, que as fases difíceis

Elyandria Silva,
escritora

Desde que ela falou a tal expressão
me aperreia dia e noite, quer dizer,

não é que durante todo o dia e toda

noite só penso nisso, mas lembro em
váriosmomentos do dia: quando paro na
sinaleira, enquanto estou almoçando, de
noite, deitada na cama esperando o sono

vir, outra vez vem à cabeça a pergunta a

respeito do que a Luiza Brunet falou de
seu novo namorado: "Ele é um homem

de verdade!". Desde então fiqueime
perguntando: Mas, afinal de contas, o que é

um homem de verdade? Cheguei a algumas
humildes conclusões, depois de conversas
informais com amigas e conhecidas. Todas

concordaram que omundo está povoado
de homens dementira, que aquela história
de que o homem ideal é gentil, cavalheiro,
te trata como uma princesa, romântico,
blá, blá, blá é clichê demais para os dias

atuais e só existe em novelas, porque
tanto os homens quanto as mulheres

mudaram e não é mais possível viver de
acordo com alguns padrões de perfeição
amorosa de tempos passados.

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Clara tem uma visão de sua vida passada. Elisa se assusta com o

� gato Dom e Clara acha graça. Julinho e Laís fogem da pousada. Miriam se

surpreende ao ver Dom ao seu lado. Clara procura pelo gato na mata mais

densa da fazenda e se perde. Jáqui vê Priscila com Kléber na praia e arma

um escândalo. Melissa questiona Virgílio sobre sua vida com Angélica.
Mauro avisa a Gilda e Marlene que os filhos fugiram. Julinho e Laís discu

tem. Laura tenta convencer Priscila a se afastar de Kléber. Gil e Débora

correm juntos pelo calçadão. Zilda avisa a Miriam do sumiço de Clara e

implora que a neta venha para a fazenda ajudar nas buscas. f\

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19H

Penha, Cida e Rosário recebem as fãs antes de saírem para o aero

porto. Brunessa elogia Sônia. Elano fica tenso ao saber que Sarmento e

Conrado estão prestes a concluir seu plano. Liara apressa Rodinei para a

entrevista com Emília. Lygia desenvolve uma pneumonia e Alejandro se

preocupa. Sandro entra em pânico na decolagem do avião. Emília se in

teressa pelas declarações que Messias faz sobre Rodinei. Sidney avisa a

Rosário para tomar cuidado com Chayene. Alejandro conta para Liara que

o estado de Lygia é grave. Sandro reclama por não estar no quarto com

Penha. Chayene é desprezada pelos fãs. Morvan engana Epifânia para

saber o paradeiro de Socorro. Tom incentiva as Empreguetes a provocar

Chayene na coletiva de imprensa. Dinha pede para Inácio treiná-Ia para

um campeonato de kickboxing. Chayene agride Socorro na frente das Em

preguetes, e o trio ameaça não subir ao palco.

AVENIDA BRllSIL - GLOBO - 21H

Max e Jorginho brigam. Janaína garante a Nina que, se Lúcio não

pedir demissão da mansão, ela o denunciará. Jorginho ameaça entregar
Lúcio para Tufão. Carminha desconfia de que Max esteja envolvido com

outra mulher. Roni propõe um casamento de fachada para Suelen, que
aceita. Leleco cobra uma posição de Darkson em relação a Tessália. To

más e Débora se arrumam para o casamento de Cadinho e Alexia. Carmi

nha consegue fazer com que Jorginho confesse que ainda está sofrendo

por Rita.' Noêmia e Verônica decidem impedir o casamento de Cadinho.

Na igreja, Paloma revela a todos que Cadinho é seu pai. Incentivado por

Nina, Max diz a Ivana que deixará a mansão.

MÁSCARllS - RECORD - 22H

Otávio (Martim) se arruma para o encontro. Ele não permite que Eliza

o acompanhe. Novais e Pulga, que esperam fora do quarto, saem com o

marido de Eliza. Big Blond convence Evaldo a acompanhá-lo no encontro

com Otávio (Martim). Mário pega a caixa de um rifle que estava embaixo

da cama. Geraldine aparece e o atirador logo esconde a arma. Ela perce

be algo, mas disfarça. Mário sai, sem dizer para onde vai e Geraldine fica

intrigada. Otávio (Martim) e Big Blond chegam para o encontro, acompa

nhados por seus capangas, mas se mantêm distantes. Mário chega em

um ponto mais alto, com excelente visão. Perto da fazenda, Caio liga para

Manuela e avisa que está indo buscá-Ia. Como não pode entrar no local,
ele conta onde parou e exige que Manuela vá encontrá-lo. Animada, ela

arruma algumas coisas e sai. Toga e Martim falam sobre negócios quando
recebem uma ligação do porteiro, que avisa sobre a saída de Manuela. A

dupla decide pegar o jipe para encontrá-Ia. Caio encontra sua amada e os

dois partem. O jipe se aproxima rapidamente e começa uma perseguição.

Toga começa a atirar. Gino prepara o cenário da festa. Flávia e Valéria

não gostam muito. O trio entra em uma conversa e as duas disputam a

atenção do músico.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

" .

onca

Homens de verdade;
homens dementira

virão e ele está pronto para superar porque
sente amor e jamais pensa em desistir.

Sabe que paixões loucas acabam, mas o
amor construído fica e com aquelamulher
ele está disposto a continuar, sempre. É
romântico e sensível namedida certa, sem

melosidades excessivas, e quando você
menos espera recebe flores sem nenhuma

data específica. Um homem de verdade

sofre, chora, temmomentos de reclusão e

precisa, nessa hora, de cuidado, carinho e

colo, claro, de umamulher de verdade.
Dia 15 de julho é o Dia do Homem!

Parabéns a todos! Descobri há dias atrás,
foi instituído, não sei por quem nem por

quê. Nadamais justo, já que comemoramos
o Dia daMulher. Sendo assim e sem

mais para falar nomomento a respeito,
desejo que os homens de verdade sejam
felicitados e amados. Que os homens de
mentira desapareçam do mundo. Que as

mulheres que possuem um homem de

verdade em casa o valorizem, o amem e

o carimbem em letras caixa alta: "TEM

DONA, NINGUÉM TASCAl".

CI
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Este cachorro, que atende pelo nome de "Negão", fugiu nas

imediações do Angeloni, da Barão do Rio Branco. Quem viu ou

encontrou, favor entrar em contato com Nilvo. Telefone: 3054-0439

Aniversarian s

4/7 Gione Vieira Naiara Lindner

Adriana Massaia lone Soares Wolf Nelson Erdrnann

Alido Wischral Isabel Michalak dos Passos Neri Cordeiro

Amanda K. Ferreira Jayson F. da Silva Reinoldo Esser

André L. da S. Nunes João Borba Ricardo G. da Silva

Bruna Cristina Ewdol Jonas R. Caye Rolf Rünke

Devanir Montebeller Juliane R. Franzner Rudolfo Hauck

Doris Tomaselli Rosa Laurita Berwaldt Sérgio R. Bachmann

Eliane Beta Lenir Guths Simone Voltolini

Elisa mara
.

Lucia G.Z. da Silva Vilma Giacomelli

Gabriel E. Pinter Luciane Stuy Waltraudt Zenke

Gabriel Sansão Luis Henrique Gomes Wilmar Erschinger
Genesio A. Minoso Marina Wudtke Laurindo

• Gerson L. Belitskv Mario R. A. Wendramin

e 'eU
Me Leozm.lltJ • AoVilto
teo�ardo FreitasMangelí

I"

de Brito, nascido emNiterói

em 6 de maio de 1977, é Ó

Me Leozínho, o cantor e '.

compositor de funkmelody
emplacou, em 2006, ohit
"Ela só pensa em beijar",
música que o Brasil inteiro
cantou e dançou: "se .

ela dança, eu danço...".
Agora, MC Leozínho lança,
pela Som Livre, seu CD
eDVD ao vivo. o projeto
reúne hits cónságrâdos
aó funkmelody'ãíêm de

. 'composições·próprias.'Para
quem curte funkmelodyr ,é
ftIm show e tanto.:

I cativante sobre os ameres .

que resistem aQtempÇ>.e.a
pen\a da ínocêncta, Ço�
J),Qstalgia e b,,om humor, o
narrador faz uma viagem ao

passado, à ficcional cid�de
de Florida, para recontar
o que viveu em meio a

uma numerosa famflía
fluminense. É também uma

história cativante sobre a

vida interiorana, tudo isso

à sombra de um período
crucial naHistória do Brasil
às vésperas de entrar na
Segunda Guerra.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreíodopovo.com.br QUARTA-FEIRA,4 DE JULHO DE 2012
.

I 9 I GERAL

li
..

I e

Mulheres unidas para a superação
Rede Feminina de

Combate ao Câncer

de Jaraguá do Sul

comemora hoje 25

anos de atividades

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Umamão amiga. É assim que
a Rede Feminina de Com

bate ao Câncer de Jaraguá do Sul

se apresenta numa hora de difi
culdade. Somente mulheres que

já passaram por esse problema
entendem o quanto pesa a luta

contra essa doença, que tem

como consequência a retirada

de uma parte do corpo cheio de

simbolismo para o universo fe
minino: o seio.

Pacientes têm de enfrentar

tratamentos intensivos, medi

cação em longo prazo, e rotinas

. A Rede Feminina

.;. . � de Combate
. .

. :ao .Câneee '.�'
-,

. d� o súpÓrt.e
integTal'para
as mulheres
da �egião que
precisam

desse apoio.
Rozanda

Balestrin,
presidente

'" I '.

de exames exaustivas. Nessa

hora, a Rede Feminina se agi
ganta para ajudar. São 25 anos,

completados hoje, nessa mis

são de aconselhar e amparar as
mulheres que enfrentam esse

mal. Para comemorar a data,
nesta quarta-feira será realiza

do um encontro com mais de
400 voluntárias do Estado.

A entidade auxilia pacientes
desde exames de prevenção até

encaminhamento médicos e

ajuda às famílias carentes. No

ano passado foram realizados

cinco mil exames preventivos.
Todo esse trabalho de aUXI1io
ao próximo conta com cerca de

100 voluntárias que colaboram

em diversos projetos da enti

dade, e 11 funcionários, entre
médicos e o setor administra

tivo. Segundo a presidente da

Rede Feminina, Rozanda Bales

trin, a entidade dá o suporte in

tegral e atende 34'mulheres da

região por dia.

FOTOS MARCELE GOUCHE

VOLUNTÁRIA A dona de casa Lúcia ajuda na Rede Feminina há dez anos

Dedic
,..,

ao

Apaciente que virouvoluntária
Uma das beneficiadas com

o atendimento da Rede Femi

nina de Combate ao Câncer

de Iaraguá do Sul foi a dona

de casa Lúcia Gracioli,' 57,
anos. Depois de 12 anos que
descobriu o câncer, hoje ela

comemora, com alívio, a re

cuperação da doença. Lúcia

descobriu que tinha um tumor

em.' 200Q;' -logo- após ,a morte

do pai.Ary Lamela. �.Ela fazia
.exames regularmente '�, qu-e'

.

'nunca tinham:acusado : ne
nhuma .

mudança: .

Somente

depois dos problemas de saú-'

de' do pai, acabou descobriu

o nódulo. "Eu estava tomando

banho, quando senti uma bola

diferente no seio direito, fui
. ao médico e fiz os exames. No

mesmo mês já comecei o tra-

Devoção.

A fé que curou Salete
Devota de Nossa Senhora

Aparecida, a aposentada Sale

te Maria Wrichinski, 54 anos,

descobriu que tinha câncer há

dois anos. Depois da cirurgia
para retirada dos nódulos e do

tratamento ela se emociona em

lembrar que hoje está curada.

Salete ainda toma remédios, e

conta que nunca imaginou que
teria essa doença. Para ela, essa
realidade eramuito distante.

Toda a história começou

quando um exame preventivo

acusou uma alteração. O mari-
. do, o aposentado Jair Ramos, 63
anos, não quis acreditar no pri
meiro diagnostico e levou a es

posa para um médico, em Ioin
ville, que também percebeu as

alterações. Em uma terceira

tentativa, em Florianópolis, Sa
lete fez um último exame que
confirmou os diagnósticos a,n
teriores, ela estava com câncer.

Como a doença estava no co
meço não precisou de quimio
terapia. Porém, teve de retirar o

seio direito. Depois da cirurgia,
no quarto de recuperação ela

soube que ficariabem. Da luz da

porta do quarto, ela viu o refle-

,
xo de Nossa Senhora Aparecida
entrando em seu quarto, e foi aí,
que ela realmente percebeu que
estava sendo cuidada.

Hoje, ela conta que a força
do marido e dos filhos foi mui
to importante na recuperação, e

que quer colocar uma prótese no
peito retirado, mas sente medo

de que haja outras complicações.

tamento", lembra.
Lúcia explica que o nódulo

já era bastante grande, e que
o médico solicitou tratamen

to imediato. A medicação foi

longa e cansativa, na época ela

tinha de ir para Ioinville fazer

as sessões. "Foram três sessões

de quimioterapia, a cirurgia de
retirada do seio, mais três ses

sões de quimioterapia e 45 de

radioterapia", afirma.
Durante todo o tratamento,

ela sentiu vários efeitos colate

rais, mas a perda dos cabelos

foi o que mais lhe incomo
dou, Sua autoestima abalou e

, o. uso das perucas não a dei-
.. 4 - ..

�
,

'. xava confortável. Atualmente,
:
a dona de casa 'é voluntária

da rede feminina; Com os ca

belos ruivos crescidos e bem

cuidados, ela trabalha no ba
zar da entidade há dez anos.

No local, vende roupas usa

das de baixo valor, e o dinheiro
arrecadado é utilizado na ma

nutenção da entidade.

. ,E}! estava tomando
. banhó� '(uàlido .:seriti
um� bola diferente
no seio direito; fui
ao médico tiz os

exames. No mesmo

mês já comecei

o tratamento.

L'úcia GI·acioli, 5W'1

auos, d,ona de casa,

,

CRENÇA Salete conta que viu a imagem da

Nossa Senhora Aparecida no quarto do hospital
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Não lembro
muito bemo que

.

aconteceu, acho

que o motorista

não teve culpa,
não consigo

lembrar direito e

não quero acusar
sem saber.

Mazilda

Campregher

Segurança

Pedestres querem
. ".

respeito no transito
Mulher foi atropelada enquanto atrayessava na faixa e teve que amputar perna

JARAGUÁ DO SUL Campregher, por telefone, à repor
tagem do OCP. "Fiquei consciente o

tempo todo, mas a dor era demais.
Vi o osso exposto e muito sangue",
contou donaMazilda, que é diabéti
ca e cardíaca.

Elisângela Pezzutti
Jaraguá do Sul. A perna esquerda
da vítima precisou ser amputada
do joelho para baixo. Ela está inter

nada no Hospital São José, de onde
deve receber alta hoje. "Não lembro
muito bem o que aconteceu, acho

que o motorista não teve culpa, não
consigo lembrar direito e não que
ro acusar sem saber", disse Mazilda

O atropelamento de uma senhora
de 64 anos, por um caminhão,

na tarde da última sexta-feira, na

rua Carlos Eggert, bairro Vila Lalau,
enquanto ela atravessava a faixa de

pedestres faz ressurgir a discussão
sobre a segurança no trânsito em
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Recém tivemos as conven

ções dos partidos políticos
para escolherem seus candida
tos e suas coligações a prefeitos
e vice-prefeitos. Conhecemos,
na região, todos os que preten
dem iniciar o ano que vem nos

paços municipais. Alguns no

mes já eram esperados, outros
refugaram, e, por fim, algumas
estranhas coligações surgiram.

Não deixará de ser estranho
ver no mesmo palanque, lu
tarem pelo mesmo candidato,
trazerem o mesmo discurso, o

DEM e o PT, por exemplo. Ou o

PP e o PMDB. E em outro comí
cio o PR e o PSDB, que se engal
finham em Brasília, aqui unidos.
Do PSD não dá para falar nada,
pois, como seu mentor já anun
ciou, é um partido que não é de

esquerda, nem de direita, muito

'!/IlWw.m:orreiodopovo.com.br

Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor Minha plataforma paraprefeito

menos de centro. Vá saber lá o

que isso quer dizer! Talvez seja
um partido de busca de poder,
simplesmente. E aqui na cida

de, uniu-se a partidos nanicos,
inexpressivos e que não sei por
que ainda existem (mas descon
fio ... ). Se bem que nanicos por
nanicos, a turma do Pp, PMDB,
PT e DEM também se meteu

numa nanicolândia.
Não sei se posso chamar

isso de colcha de retalhos ou

o samba do crioulo doido. Ou

simplesmente a luta pelo po
der, onde ideologias políticas
são sobrepujadas por vontades
particulares.

De toda forma, se eu fosse
candidato a prefeito algumas
coisas poderiam ser mudadas

por aqui. A começar por respéi
tar a lei. Não contrataria paren-

teso Não ficaria gastando energia
para construir pontes onde o

ministério público e a Justiça já
disseram que não é para. cons
truir. Também não construiria
abatedouros que não poderiam
ser utilizados e que ficariam
anos a fio sem qualquer destina
ção, mostrando-se um enorme

paquiderme branco. Por falar
em elefante, pensaria ummilhão
de vezes antes de construir um

ginásio colossal para um time

particular que poderia - por ser

particular - um dia deixar de
existir. E que depois só seria uti
lizado para um ou outro evento

por ano, consumindo milhares
de reais por mês. Também não
construiria uma pista de atletis
mo commaterial vagabundo ou,
caso não fosse vagabundo, em
um terreno não preparado para

recebê-lo e que transformaria a

expectativa de muitos atletas em
verdadeira frustração.

Eu criaria vias exclusivas para
as empresas de ônibus (sim,
empresas, porque teríamos lici

tações para que o povo pudesse
utilizar o transporte coletivo de
maneira decente, com concor

rência entre as fornecedoras do

serviço público) e para as bici
cletas. Meus secretários e eu irí
amos de ônibus para o trabalho.

Os professores seriam bem
remunerados e trabalhariam
com a quantidade de alunos

adequada. As escolas teriam
horários alternativos para de
senvolvimento cultural das fa
mílias e não somente das crian

ças' nos moldes do programa
venezuelano que comentei
outro dia aqui. Música, litera-

tura e teatro teriam ainda mais

apoio do que já têm hoje.
Os secretários não poderiam

ter problemas com a Justiça. Se
pairasse suspeita séria sobre

qualquer deles, seria afastado
até a constatação da verdade,
pois estaríamos tratando de
dinheiro público. Afinal, como
diz o antigo ditado, à mulher
de César não basta ser honesta,
tem que parecer ser honesta.

Fiscais, muitos fiscais, de
toda ordem. Os primeiros con

cursos seriam para fiscais.
Tantas coisas mais pode

ria dizer. Todas visando o bem
estar da sociedade. O espaço
é pequeno, por óbvio. Espero,
apenas, que os candidatos ve

nham com propostas sérias e

que os novos mandatários res

peitem a população e a ética.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de titulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACAD\RINA

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

Apontamento: 213803/2012 Sacado: EXPANSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE li Endereço:
JOAO PLANINCHECK, 481- Iaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: AGUTllNDUSTRIATEXTILLIDAME Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1/29822/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 116,98Data para pa
gamento: 04 de julho de 2012ValorR$23,33 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 64,74 - Juros: R$ 0,23
Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 213855/2012 Sacado: FISIOTERAPIA DEMARCHl Endereço: RUA JOAO PICOm, 322 -

CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-590 Credor: GOHI.. TECNOLOGIADEATIVOS IJ'DA Portador:
BALAGILDIN E COMD Espécie: DMI - N°Titulo: 07165-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 279,86
Data para pagamento: 04 de julho de 2012Valor R$25,70 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 230,00
- Juros: R$ 2,60 Emolumentos: R$ ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
9,96

., ,
---------------------------------------- .. ----------------------------------------------------------------------------------

Apontamento; 213629/2Ô12 Sacado: HEULSON MOREIRADASILVA Endereço: RUA DAS ACACIAS 120 .

- Iaraguã do Sul.-SC - CEP: 89258-350 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie: NP - N°
Titnlo: 44175023 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3?.l47,66 Data para pagamento:Q4 de julho de
2012Valor R$5.l31J;90 Descrição dos valores: Valor do tíruló: R$ 29.�87,10 - furos; R$ 5.l07,8r:J Emolumen-
.tos R$ll,60 - Publicação edital: R$23,10, Condução: R$.23,20 - Diligência: R$15,46

�

________________________

-

-------------------------------------_.1._------------- ._

Apontamento: 213�2812q12 Sac.adp: HIC�Çl·CHRISTOFFEiÚr1J OIJVEIRA Endereço: RUA 510 11ARIA
VIRGlNIA ];)OS SANTOS CRISTOFOLINlI05ESCOLINBA GRM - GUARAMIRlM-SC �CEP: Credor; SL
SERVICOS D'E COBRANCASmA Portador: - 'Espécie: CH_- N° Titulo: 000263 1- Motivo: faitaáe paga
mentoVaroi: R$ Ll93,35 Data pará pagamerirb: 04 de julho de 2012Valor R$59.,76 Descrição dos valores:'
Valor do título: R$1:100,00 - Juros: R$ 36,66 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Dilígência .\'l.$ 19,39

Apontamento: 213851/2012 Sacado: IEDA MARIA DE MELLO Endereço: RUA ALAGOAS, 60 - JARAGUA
-

DO SUL-SC - CEP: 89258-030 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: .

44355373 - Motivo: falta'de pagamentoValor: R$ '2.200,77 Data para pagamento: 04 de julho de 2012Valor
R$327,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.843,79 - Juros: R$ 304,22 Emolumentos: R$ ll,60 -

Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 213941/2012 Sacado: ISAlAS GODOY CARVAlHO Endereço: RUA INACIO ZACKO 47 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-810 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 19245 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 215,82 Data para paga
mento: 04 de julho de 2012Valor R$25,48Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 166,18 - Juros: R$ 2,38
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento:.213918/2012 Sacado: JANILDES RODRIGUES DE SOUZA Endereço: RUA FRANCISCO
DUTRA 460 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAEEMPREENDI
MENT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0186755012 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 223,02Data
parapagamento: 04 dejulho de 2012ValorR$25,42Descrição dosvalores: Valordo titulo: R$162,44 - Juros: R$
2,32 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 213231/2012 Sacado: JARAGUAVEDACOES IJ'DAME Endereço: RUAMARCELO BARBI
279 TERREO - laraguá do Sul-SC - CEP: 89252-550 Credor: MANTOVA lND DE TUBOS PIAr IJ'DA Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 22372/0 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 604,20 Data para paga
mento: 04 de julho de 2012Valor R$27,45 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 543,90 - Juros: R$ 4,35
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 213612/2012 Sacado: JOAOMIGUELRAMOS Endereço:RUAPASTORHAROLDWILUANS
203 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-701 Credor: COM DEAUT BAEPENDI IJ'DA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.567,32 Data para pagamento: 04 de julho de
2012Valor R$30,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.500,00 - Juros: R$ 7,50 Emolumentos: R$
ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 213897/2012 Sacado: JOSE ORESTE TERRA Endereço: RUA ARIHUR ·BREIDIAUPT 11
LOTE 250 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREEN
DIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 18438 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 622,02 Data
para pagamento: 04 de julho de2012ValorR$26,28Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 562,89 - Juros:
R$ 3,18 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 213924/2012 Sacado: DIRCEU DENK Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA 180 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDlMENT Portador: -

Espécie:DMl- N°Titulo: 0186777012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 170,29Data para pagamento:
04 de julho de 2012Valor R$24,68 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$llO,45 - Juros: R$ 1,58 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 213898/2012 Sacado: JOSE ORPSTE TERRA Endereço: RUAARIHUR BRElTHAUPT 11
LOTE 250 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREEN
DIMENT Portadoc- Espécie: DMI - N°Titulo: 18438 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 627,84 Data
para pagamento: 04 de julho de 2012ValorR$32,10Descrição dos valores: Valor do título: R$ 562,89 - Juros:

. R$ 9,00 Emolumentos: R� 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 2l3864/2012 Sacado: ADRIANO MACHADO Endereço: RUA STA JUUA 150 - Iaraguá do
Sul-Se - CEP: 89250-000 Credor: ASSOCIACAO XITAO TEAM DEVALE TUDO Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 2012/285/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 168,41 Data para pagamento: 04 de julho
de 2012Valor R$23,75 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 115,00 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10·Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 213861/2012 Sacado: KATYANEDEYSEVICENTE JUNKES E CIA IJ'DA Endereço: AVMA
RECHAL DEODORO DA FONSECA 972 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor: J I J FACTORING
FOMENTOMERCANTILIJ'DA Portador: OXYFITINDUSTRIACAVLIDA Espécie: DMI - N°Titulo: 820-2
- Motivo: falta depagamentoValor: R$ 601,98Data para pagamento: 04 de julho de 2012ValorR$25,49Des
crição dos valores: Valor do titulo: R$ 552,33 - Juros: R$ 2,39 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 213424/2012 Sacado: KOCHAUTOMACAO lNDUSTRIAL IJ'DA Endereço: RUAERWlNO
MENEGOTTI 171 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: INSTAlADORA ELETRICA CONTl UMI
TADA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 120792-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 87,80 Data
para pagamento: 04 de julho de 2012ValorR$23,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 32,60 - Juros:
R$ 0,07 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 213908/2012 Sacado: LUeIANA DALCANALLI Endereço: JOAO JANOARIO AYROSO 1699.
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0168911024 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 224,44 Data para
pagamento: 04 de julho de 2012Valor R$25,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 170,00 - Juros:
R$ 2,43 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

.

Apontamento: 213944/2012 Sacàdo:MARCIACATARINAFlLLA Endereço:RUAADELINAKLErNEHLERT
.187 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-837 Credor: INFRASUL- INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie:.DMI - N'Título: 0176825018 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 230,41 Data para
pagamento: 04 de julho de 201,2Valor R$25;56 Descrição dos valores: Valor do titulo: J't$ 1.72,00· -J\]Ios:
R$ 2,46 Emolumentos: R$11,60- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20_- Diligência: ·R$18,65
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-,RIO C_F.RRO TI .- JARAGUA -DO·�VL-SC - �EI?: 8926.1-QOO Oedor: I-I S,OIDAS J;l EQUIPAMI?NTOS IJ'DA

.

Portador: - Espécie: J)MI - N°Tituló:.o24333/S - Motívô: falta de pagamentovalodl.$ 2.135,57Data para,
.pagamento:.04 de julho de 2012V.por R'$27,91 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.064,76 - Juros:
� 4,81 Emolt1!Ilentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili�ên�iã: R$ 28:70 .

--------------------- ..----------l\-------------::.------- ... r.. ....c.�

Apontamento: 213362/2012 Sacado: MAlULENETlEGS Endereço: RUACARLOS ZEMKE 419 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89254-292 Credor: COOPERATNADE CREDITOVALE DO lTAJAl-VIACREDI- Portador: NIL
TON SERGIO MULLER Espécie: DMI - N° Titulo: 36/0001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 340,48
Data para pagamento: 04 de julho de 2012Valor R$24,04 Descrição dos valores: Valor do titulo; R$ 284,41
- Juros: R$ 0,94 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
17,83

Apontamento: 213451/2012 Sacado: MOVEIS NELSON TRlBE JUNIOR Endereço: AVWALDEMAR GRU
BA 4265 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: ESTILOTEX lND COM DE TEC IJ'DA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 046538-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 518,79Data para pagamento:
04 de julho de 2012ValorR$33,16 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 450,47 - Juros: R$1O,06 Emolu
mentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligên�ia: R$ 20,96

Apontamento: 213934/2012 Sacado: ROSIVANEDASILVA Endereço:ADEUNAKLEIN EHLERT 581- Iara
guá doSul-SC - CEP: 89254-837Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAEEMPREENDIMENT Portador:
- Espécie: DMI , N° Titulo: 0176821018 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 230,41 Data para paga
mento: 04 de julho de 2012Valor R$25,56 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$l72,OO - Juros: R$ 2,46
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 213828/2012 Sacado: SERGIO LUIZ CUNHA Endereço: RUA ADOLFO ANTONIO EM
MENDOERFER ex 2 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89259-720 Credor: AGUIAEQUIPAMENTOS LIDA - EPP
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 704/2 - Motivo: falta ilepagarnentoValor: R$ 320,97Data para paga
mento: 04 de julho de 2012Valor R$23,81 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 268,25 - Juros: R$ 0,71
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 213857/2012 Sacado: SUZEIE SCHUG Endereço: RUA CARLOS EGGERT 535 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS IJ'DA - EPP Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 001297 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 235,87 Data para pagamento: 04 de julho de
2012ValorR$23,40Descrição dos valores: Valor do título: R$182,00 - Juros: R$ 0,30Emolumentos:R$1l,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 213999/2012 Sacado: VALDEMAR KELLER Endereço: HERClLIO ANACLETO GARCIA
403 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0191067010 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 215,58Data para
pagamento: 04 de julho de 2012Valor R$25,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros:
R$ 2,00 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 213914/2012 Sacado:VALMIR JOAO DEUM Endereço:ARIHUR BREIDIAUPT 26 - Iara
gtiá dô Sul-SC - CEP: 89254-839Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 18893 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 220,60 Data para pagamento: 04
de julho de 2012ValorR$24,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$163,73 - Juros: R$ 0,92 Emolumen
tos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 213588/2012 Sacado: WAITER LEOPOLDO RADUNTZ Endereço: RUA CATARINA MA
RANGONI 46 SV 370 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: INSTITUTO DE ENSINO E AS
SISTENCIA SOCIAL HOSPITA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1846 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.804,33 Data para pagamento: 04 de julho de 2012Valor R$28,93 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.751,24 - Juros: R$ 5,83 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
04/07/2012.
Jaraguá do Sul (Se), 04 de julho de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach Total de titulos publicados: 37

Apontamento: 213741/2012 Sacado: ALECIO GROSKLAGS Endereço: RUAADELEMARQUARDT 144 - Ia
raguá do Sul-SC - eEP: 89251-000 Credor:MADRICOMERCIODE COMPENSADOS E LAMINADOSaDA
Portador: - Espécie: DMI -N'Titulo: 2142684-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 253,92 Data para
pagamento: 04 de julho de 2012Valor R$23;75 Descrição dos 'valores: yalor 90 título: R$ 19�,D.l - Imos:
R$ 0,65 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 2!:20 - Diligência: R$ 20,96
______
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· Apontamento: 21385�/?012�acade:M.E.XANnREBASmSMELDAU Endereço: IÚJ.:t\W!zMAR4NGONI
r245 �JARAGUABO SUJ...- ç!':P: _Cr(!d�r� BV FINANCElRi\ S/A �FI Portador: - Espécie: CEI - N° Titúlo:
131024686.Motivá: falta de pagamentoValor: R$ .4.8l'7,90Datapara pagamento: O4-de julho de2012Valor

· R$291,98 Descrição.dos Valores: Valordo título: R$ 4.506,45 - Juros: R$ 268,fl8 Emolumentos: R$ ll,60 -.
·

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27 • .

---_:_------------------------=-----_--jI"'--_:_-----�-----------------�-----_:;--------------------------------_.&_-----------
Apontãmento: 213946/2012 Sacado: ANTONIO MIGUEL CUNHA Endereço: RUAANTONIO PEDRr 652
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-750 Credor: INFHASUL - INFRAESTRUTlJIü\ E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 0199682007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 309,47Data para
p�gamento: 04 de julho de 2012Valor R$24,54.Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 255,27 - Juros: '

R$l,44 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 213845/2012 Sacado: BOM GUS'D\RE lNDUSTRIADE ALIMENTOS IJ'DA Endereço: PE
ALBERTO JACOBC 482 - VIlA LENZI - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-280 Credor:AWANCE CON
TABILIDADE SS"LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 38052012 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 577,85 Data para pagamento: 04 de julho de 2012ValorR$25,00 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 520,00 - Juros: R$ 1,90 Emolumentos: R$ ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 18,65

Apontamento: 213913/2012 Sacado: BRUNO SAMPAlO FELIPE OIlVEIRA Endereço: RUA CAMPO ALE
GRE 315 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-100 Credor: MARCENARIAGILMAR LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 03/05 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 268,26 Data para pagamento: 04 de julho
de 2012Valor R$23,60 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 215,00 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 213853/2012 Sacado: CARLOS ALBERTO BRUCH Endereço: RUA GERHARDT MULLER
3839 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCElRA S/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N°
Titulo: 131027703 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.096,52 Data para pagamento: 04 de julho de
2012ValorR$106,50 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.954,86 - Juros: R$ 83,40 Emolumentos: R$
ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 213931/2012 Sacado: CARLOSALEXANDRE PEREIRA Endereço: RUAFRANCISCO DUTRA
528 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0186818012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 157,41 Data para
pagamento: 04 de julho de2012ValorR$24,50 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 97,75 - Juros: R$I,40
Emolumentos: R$ ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 213758/2012 Sacado: CESARDAMIAN Endereço: RUAHENRIQUE PlAZERA555 AP llOl
- CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-060 Credor: KOUNA ARARANGUAENSE VEICULOS IJ'DA
Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 2336.21- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 977,27Data para pa
gamento: 04 de julho de 2012ValorR$27,ll Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 926,00 - Juros: R$ 4,01
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 213875/2012 Sacado: ELDER FERREIRA CAVALCANTE Endereço: RUA MARINA FRUTU
OSO 391 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-500 Credor: MAJOKAUNIFORMES lND COM IJ'DA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 737/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 399,81 Data para pagamento: 04
de julho de2012ValorR$24,15 Descrição dos valores: Valor do titulo:R$351,50 - Juros: R$1,05 Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 213539/2012 Sacado: ERMES SILMAR PIECKARZEWICZ Endereço: RUA JOSE EMMEN
DOERFER 851 APTO 103 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor: RESIDENCIAL SAN RAPHAEL
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 103 - 06/12 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 156,76Data para
pagamento: 04 de julho de 2012Valor R$23,51 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 104,34 - Juros:
R$ 0,41 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 213421/2012 Sacado: KOCHAUTOMACAO lNDUSTRIAL IJ'DA Endereço: RUA ERWlNO
MENEGOTTI 171 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: INSTAlADORA ELETRlCA CONTlUMI
TADA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 120790-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 316,61 Data
parapagamento: 04 de julho de 2012ValorR$23,70Descrição dosvalores: Valor do titulo: R$ 260,88 - Juros:
R$ 0,60 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



JARAGUÁ DO SUL - SHOPPING BREITHAUPT
I Arcoíris 1
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21h20
I Arcoíris 2
• A Era do Gelo 4 - Dub, - 14h, 15h50, 17h40, 19h30
(sábado, domingo e quarta)

-Promeíheus (Lego) -14h, 16h30, 19h, 21h30 (sexta,
segunda, terça, quarta e quinta); 21 h30 (sábado e

domingo)
-

I Arcoíris 3
• Madagascar 3 - Dub, - 13h50, 15h40, 17h30
• Sombras da Noite - Lego - 19h20 21 h30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
I GNC 1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h30, 15h40, 17h50,
20h,22h
IGNC2
• A Era do Gelo 4 - Dub, -13h,15h, 17h, 19h, 21h
IGNC3
• E Aí, Comeu? - Nacional -19h40 21 h45
• Madagascar 3: Os Procurados (30)- Dub, -13h15
15h2017h35

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
I GNC 1
• A Era do Gelo 4 (30)- Dub, -13h1 0, 15h15, 17h40,
19h50,22h
IGNC2
• Madagascar 3: os Procurados- Dub, -13h30, 15h30,
17h30,19h30

• Prometheus - Lego - 21 :30
IGNC3
• E Aí, Comeu?- Nacional. -14h, 16h10, 18h45, 21h15
IGNC4
'Sombras da Noite - Lego -14h15, 16h40, 19h10, 21h40
IGNC5

.

• A Era do Gelo 4- Dub. -13h, 15h, 17h, 19h, 21 h
IGNC6
• Madagascar 3: os Procurados (3D) 13h20,
15h40, 17h50, 20h

• Prometheus (3D) - Lego - 21 h50

BlUMENAU NORTE SHOPPING
I CINÉPOLlS 1
A Era do Gelo 4 (3D) - Dub, - 13h40, 16hOO, 18h20,
20h40
I CINÉPOLlS 2
A Era do Gelo 4 - Dub. - 14hOO, 16h40, 19hOO, 21 h1 °
I CINÉPOLlS 3
A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 12h20A, 14h35, 17h,
19h20

• A Era,do Gelo 4 (3D) - Lego - 21 h50
I CINEPOLlS 4
• Para Sempre - Lego - 13h20, 15h40, 17h55, 20h20
I CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - Nacional- 12h45A, 15h, 17h15, 19h35,
22h10
I CINÉPOLlS 6
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 12h10A,
14h20,16h30

• Sombras da Noite - Lego - 18h45, 21 h30
I CINÉPOLlS 7
• Madagascar 3: Os Procurados (30)- Dub. - 13h,
15h15, 17h30, 19h45D

Adele anuncia
que está grávida

A cantora Adele, de 24 anos, anunciou
sexta-feira que está grávida do primeiro
filho. O pai é o seu namorado Simon Ko

necki, de 37 anos. O casal está junto desde
o começo deste ano. "Estoumuito feliz em
anunciar que Simon e eu estamos espe
rando nosso primeiro filho juntos. Queria
que vocês ouvissem a notícia diretamen
te de mim, porque obviamente estamos

muito empolgados", escreveu no seu site.

QUARTA-FEIRA,4 DE JULHO DE 2012 1151 VARIEDADES

Tom Cruise e Katie
Holmes se separam
Os boatos rondam o casal há algum

tempinho, mas agora o advogado da Ka
tie Holmes confirmou: fim da linha para o

casamento de cinco anos dos pais da Suri!
Pois é, Tom Cruise está solteiro novamente
e apesar de existir um contrato pré-nup
cial, Katie Holmes entrou com a papelada
do divórcio, solicitou a divisão de todos os

bens, uma gorda pensão e a guarda total de
Suri. Omotivo? Diferenças irreconciliáveis.

* A - Somente sábado (30) e domingo (1/7), O - Exceto

terça (3/7), quarta (4/7) e quinta (5/7), E - Somente

terça (3/7), quarta (4/7) e quinta (5/7)

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h10, 15h10, 17h30,
19h40, 21h40
• GNC2
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub, - 13h30,
15h40,17h45,20h

• Prometheus (3D) - Lego - 22h
• GNC 3
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub, - 13h20, 15h20
,17h20, 19h20

• Prometheus - Lego - 21 h·15
.GNC4
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h, 15h, 17h,19h, 21h
• GNC5
• Sombras da Noite - Leg. -14h10, 16h30, 19h30, 21h50
• SALA VIP
• E Aí, Comeu? - Dub, -13h45, 20h10
• Para Sempre - Leg. - 15h50, 18h, 22h10

Em "Para Sempre': Paige e Leo (RachelMcA
dams e Channing Tatum) formam um feliz·
casal recém-casado cujas vidas são transfor
madas por um acidente de carro que deixa

Paige em coma. Ao acordar com uma perda
de memória severa, Paige não se lembra de
Leo, mas apenas da confusa relação com seus

pais (Sam Neil e jessica Lange) e do ex-noivo
-

(Scott Speedman) por quem ela talvez ainda
sinta algo. Apesar destas complicações, Leo
luta para conquistar seu coração novamente
e reconstruir seu casamento.

, , ,
,
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JUliana Pa tánó ama "
'o üd,remal<ê

de t'Gabriela;':, eenquanto delicia os telespectadores
com suas curvas, omarido da atriz, Carlos Eduardo
Baptista, sai da sala e procura outra coisapara fazer
durante as cenas calientes. O empresário diz que

apesar de acompanhar a novela, troca de canal nas
cenas-sensuais eu vai brincar coniofílho Pedro, Mas

,I "..' , ,_.'!'. _, .,'. "." ',Ii':P;_' ,':, '"�O _, J". ".,,', I t,
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. :iBaptista e�ncóqique,rtão estaria cofÓ1úliana se tíves-
se ciúme, "Te:r tunamulher gostosa em casa é ótimo!"

Gimenez estaria
sendo mal falada

• Prometheus (30)- Dub. - 22hOOD
• o Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub, - 20h30E

Tragédia durante
show do Radiohead
Um acidente terrível aconteceu no fim

de semana durante o show da banda de
rock Radiohead, no Canadá. O teto que
cobria o palco desabou ferindo várias

pessoas e provocando a morte de um in

tegrante do staff dos músicos, Scott Io
hnson.Com o desabamento boa parte do
material e dos instrumentos da banda
também ficaram destruídos. Os shows da
turnê pela Europa foram cancelados.

Luciana Gimenez, apresentadora do

"Super Pop", naRede TV!, não tem papas na

língua e critica muitas pessoas. Acontece

que a recíproca é verdadeira em relação às

pessoas que falammal dela. E comentários
dizem que nos bastidores da emissora uma
série de comentários maldosos sobre ela
têm vazado, inclusive que Luciana dificil
mente chega no horário, e que não é o forte
dela ser simpática com a equipe.

, .

oroscopo
ÁRIES
Sua rotina profissional poderá ser alterada hoje.
Aproveite para se aperfeiçoar nas suas atividades. Se
algum colega precisar da sua cooperação, ofereça
aUXIlio. É provável que a pessoa amada necessite do
seu apoio: faça sua parte! Cor: amarelo.

TOURO
Trabalho em equipe favorecido. Terá êxito ao participar
de reuniões ou tomar decisões em conjunto. Se
quiser visibilidade, exponha suas ideias com clareza
Demonstre lealdade junto à pessoa amada: isso será
importante para o convívio. Cor: verde.

II GÊMEOS
Bom dia para se envolver no trabalho e finalizar tarefas

pendentes. Em casa, aprenda com os mais velhos
e não se descuide das suas responsabilidades. No
relacionamento a dois, seja coerente ao falar com o par
e evite discussões tolas. Cor: preto.

9õ CÂNCER
Se quiser obter reconhecimento no seu trabalho,
mostre-se mais eficiente ao desempenhar suas
atividades. No ambiente doméstico, sua presença será
exigida: compareça! Para florescer a união, dê mais
carinho e dedicação a quem ama Cor: marrom.

LEÃo
Antes de enfrentar as exigências no trabalho, é possível
que encare situações desgastantes em casa. Solucione
um problema de cada vez para não se prejudicar. Na
união, mantenha sua paz de espírito e aproxime-se de
sua alma gêmea Cor: laranja

YYk VIRGEM
.

11...y Aprenda com a experiência dos outros. Assim
conseguirá aperfeiçoar suas atividades rotineiras e
aumentar sua produtividade. Em casa, assuma as

responsabilidades dos seus atos. No amor, demonstre
maturidade e a união só tem a ganhar. Cor: azul-claro.

.n. UBRA
- No trabalho, tente olhar os problemas por outro ângulo

e conseguirá resolvê-los facilmente. Com o pessoal de
casa, talvez seja preciso agir com rigidez. No romance,
não ceda apenas para fazer as vontades do par,
busque o que acredita Cor: pink.

m ESCORPIÃO
II L. Ouça o conselho dos mais experientes com atenção.

No trabalho, aprenda a delegar responsabilidades.
Conte com sua sabedoria para resolver os problemas
do lar. No amor, um diálogo sério pode resolver os
problemas existentes na relação. Cor: creme.

.. /\ SAGITÁRIO
"

-

No trabalho, seu empenho será a melhor forma

superar as dificuldades e deixar os obstáculos para
trás. Aja com organização e disciplina em todas as

situações. No amor, nem tudo serão flores. Cuidado
com as palavras para não magoar o par. Cor: creme.

y\_ CAPRiCÓRNIO

"P OS bons resultados atingidos na carreira virão de sua
gana Com tanta agitação no trabalho, pode deixar a
família um pouco de lado. A dois, seu cansaço pode
interferir na qualidade da relação: cuidado para o
romance não cair na rotina! Cor: marrom.

� AQUÁRIO
� No trabalho, agir discretamente é uma ótima maneira

de não chamar atenção de pessoas invejosas. Guarde
suas intenções e seus projetos para si. Problemas
familiares devem ser resolvidos com paciência Dê
leveza ao relacionamento a dois. Cor: laranja

o

PEIXES
No trabalho, procure se aperfeiçoar ouvindo pessoas
mais experientes. O dia pede atenção aos detalhes
na reaãzaçãcde qualquer atividade. Contome os
problemas domésticos com tolerância No amor,
converse e supere as diferenças. Cor: amarelo
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Professora Alvina Karsten Schwedler
Em julho de 1960, o Correio do

Povo publicou amatéria que dizia:
"Em data de amanhã realizar-se
ão na Escola da Estrada Nova os

festejos que assinalarão os 25 anos

demagistério da Profs.Alvina Kars
ten Schwedler organizada pelos
alunos daquele estabelecimento de
ensino. D. Alvina iniciou o seu ma

gistério em Julho de 1935 emRio da
Luz Vitória e em 16 de novembro
de 1936 foi nomeada professora '

estadual para Rio Vermelho - São

Bento, sendo posteriormente, em 5

de maio de 1945 removida para Ia
raguá do Sul, onde agora completa
15 anos de ininterruptas serviços
de educação de nossa mocidade.

Figurando a ex-aluna e auxiliar da
escola Brunhilde M. Picolli entre
as mais entusiastas na organização
da festa, dela recebemos atencioso
ofício, que agradecemos suma

mente honrados e apresentamos a

venerada mestre escola os nossos

efusivos cumprimentos".

Pelo Mundo
1885

Publicação de Alice
no País das Maravilhas ,)I

O livroAlice no País dasMaravilhas é a obramais conhecida de Charles

Lutwidge Dodgson, publicada a 4 de jullío de 1865 sob o pseudônimo
de Lewis Carroll. É uma das obras mais célebres do gênero. A publicação
contaahistória de umamenina chamadaAlice que cai numa toca de coelho
que a transporta para um lugar fantástico povoado por criaturas peculiares
e antropomórficas, revelando uma lógica do absurda característica
dos sonhos. Este está repleto de alusões satíricas dirigidas tanto aos amigos
como aos inimigos de Carrol, de paródias a poemas populares infantis
ingleses ensinados no séculoXIX e também de referências linguísticas e
matemáticas frequentemente através de enigmas que contribuíram
para a sua popularidade. É assim uma obra de difícil interpretação, pois
contém dois livros num só texto: um para crianças e outro para adultos.
Este livro possui uma continuaçãoAlice do Outro Lado do Espelho,
e ambos influenciam ainda diversos autores e filmes comoA Liga
Extraordinária, deAlanMoore e Sandman, de NeilGaiman..

2005

Sonda americana
bate contra um cometa
Inspirado no filme americano Impacto Profundo, aNASA chamou de Deep
Impact a sonda espacial lançada no espaço para impactar contra o cometa
Tempel, 1 que circulava entre as órbitas deMarte e Júpiter. O experimento

,
tinha o objetivo de observar a explosão, e dela analisar os componentes
químicos e físicos internos do cometa.A sondaDeep Impact foi lançada em
Janeiro pelo fogueteDelta II, modelo 2925, do Cabo Canaveral, EstadosUnidos.
O impacto da sonda com o cometa ocorreu em 4 de Julho de 2005. O cometa

escolhido pertence a uma classe de cometas que são comuns do sistema solar.
O impacto não deveria causar uma significativamudança na trajetória do
cometa.A finalidade deste impacto era ejetar o gelo e apoeira que constituem
este cometa e revelar o seu interior ainda intocado, criado nos primórdios do
sistema solar. Câmeras com capacidade de captar vários comprimentos de
ondas fotografaram a aproximação, o impacto e suas conseqüêncías,

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
,o

Grupo Lunelli

Personagem histórico

Murad III

Criações antigas
Invenção do di�heiro

Amoeda, como hoje a conhecemos, é o resultado deumalon-
gaevolução. No início não haviamoeda. Praticava-se o escambo,
simples troca de mercadoriapormercadoria, sem equivalência
de valor.Assim, quem pescassemais peixe do que o necessário
para si e seu grupo trocava este excesso com o de outra pes-

=-_�--' l soa que, por exemplo, tivesse plantado e colhido mais milho
do que fosse precisar. Esta elementar formá de comércio foi

dominante no início da civilização, podendo ser encontrada, ainda hoje,
entre povos de economia primitiva, em regiões onde, pelo difícil acesso, há escassez de

meio circulante, e até em situações especiais, em que as pessoas envolvidas efetuam permuta de

objetos semapreocupação de suaequivalência de valor. Este é o caso, por exemplo, da criança que
troca com o colega um brinquedo caro por outro demenor valor, que desejamuito. Asmercado
rias utilizadas para escambo geralmente se apresentam em estado natural, variando conforme as

condições de meio ambiente e as atividades desenvolvidas pelo grupo, correspondendo a neces

sidades fundamentais de seusmembros. Nesta forma de troca, no entanto, ocorrem dificuldades,
por não haverumamedida comum de valor entre os elementos a serem permutados.

Nascido em 4 de julho de 1546 e morto em 15 de

janeiro de 1595, Murad III foi um sultão do Império
Otomano que regeu de 1574 até suamorte. Era o filho
mais velho do sultão Selim II, sua concubina Nurba
nu, e sucedeu a seu pai em 1574. Sua ascensão mar

ca o princípio da decadência do poder otomano, que
somente havia sido mantido sob o reinado de Selim
II graças ao gênio do todo poderoso Grão-vizir Meh
med Sokollu, casado com sua tia, a irmãmais velha de
Selim e filha do Magnífico. Depois de sua morte seu

sobrinho eliminou o tio. Já que Sokollu permaneceu
no poder até seu assassinato em outubro de 1579, a
autoridade do sultão Murad III foi .corroída ininter

ruptamente pelas influências do Harem e das con

cubinas do palácio. O reinado de Murad foi marcado

pelas contínuas guerras com o Irã e o Império Austro
Húngaro e pela decadência econômica e institucio

nal do Império Otomano, que a partir daí, começou a

sucumbir até o seu fim, logo após a Primeira Guerra

Mundial, cerca de três séculos após suamorte.

GUMZ

Qualidade

Contabilidade
Consultoria Empresarial

GRCíSC, 006269/0
Profissionalismo

Coo I[lGtencla
Credibilidade

1.47)3371-4147 UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

Confiança
gumz@gumz,corl1,br

Desde 1978
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Estrutura provisória

Delegacia terá novo endereço
FABIO MOREIRA

1:/Delegados civis
visitaram ontem

prédio alugado.
Funcionamento

inicia após o dia

20 deste mês

GUARAMIRIM

Débora Remor

O�o�tra.to de al�g��l dos três
imoveis provisonos para

abrigar a Delegacia de Polícia

Civil de Guaramirim deve ser

assinado ainda esta semana.

O valor mensal ficou acertado

em R$ 3,5 mil, por um espaço

.

total de 200 metros quadrados.
Com essa etapa vencida, mais
dez dias serão necessários para
a realização das adequações do
espaço. O atendimento ao pú
blico está previsto para começar
a partir do dia 20.

A estrutura temporária fim

cionará na rua 28 de Agosto, na
área central da cidade, ao lado de
uma igreja luterana e uma sorve

teria. "O espaço foi recém refor

mado e o imóvel está em ótimo

estado, além de ter banheiros

para atender bem a população e

um estacionamento para as via

turas", avaliou o delegadoWalter

Santin.
Na tarde de ontem, San

tin e O delegado Daniel Dias,
com o delegado regional, Uriel
Ribeiro, visitaram as salas co

merciais. Os três imóveis - um

apartamento no andar térreo

e duas salas na parte supe
rior - serão interligados. Para

o funcionamento da delegacia,
serão colocadas algumas di
visórias. "Combinamos com a

proprietária e ela vai fazer estes

reparos enquanto .esperamos o

desfecho para a assinatura do
contrato de locação, ainda esta

semana", comentou Ribeiro.

Atual sede tem
. mais de 60 anos

O atual prédio da delegacia
tem mais de 60 anos e passou

por apenas um reforma até

hoje. As infiltrações e as racha
duras na parte física do imóvel
são consideradas os maiores

problemas. Quando chove, é

preciso colocar lonas sobre o

telhado para que as goteiras
não danifiquem ainda mais os

móveis e os documentos.
Com amudança para o novo

endereço, a casa número 93 da
rua IrineuVilela Veiga, no Cen

tro de Guaramirim, será demo
lida e uma nova estrutura será

erguida no lugar. O projeto pa
drão para a construção da nova

delegacia é avaliado em R$ 160

mil, mas o edital de licitação só

pode ser lançado quando o ter

reno estiver disponível.

Combinamos com

a proprietária e

ela vai fazer estes

reparos enquanto
sai o desfecho para.

o contrato.

Uriel Ribeiro,
delegado

t'f os produtosalém decUf I
Agora, ode curtir, também,
se\ectatll f você P

. book:
Página nO face

a nossa
.

IAmO eecta
facebook.com

� ..

�'

NO CENTRO Imóveis 'ficam em prédio de dois pisos ao lado de uma sorveteria

Falta de
efetivos

MPrnarca
.-

. reUnlaO

para dia 12
A audiência dos seis

promotores da Comarca
.

de Iaraguá do Sul com o
.

secretário do Estado de

SegurançaPública, César
Augusto Grubba, ficou
marcada para o dia: 12

de julho. Eles vão entre

gar um ofício cobrando

mais policiais civis para
a região - que tem hoje
o pior índice estadual,
com um efetivo para
cada 5.154 habitantes.

Caso o reforço não seja
garantido na reunião,
uma ação civil pública
será aberta para cobrar

na Justiça as responsabi
lidades do Estado.

Sei

Seis casos COD1

suspeitas dagripeA
Uma gestante de 20 anos

continua internada para fazer

o tratamento contra o vírus

H1N1, causador da gripe A, no

Hospital São José, em Iaraguá
do Sul. Outras quatro pessoas
com os casos confirmados já
fizeram o tratamento e tiveram.

alta. O diretor de Vigilância em

Saúde, Walter Clavera, diz que
ainda há seis casos suspeitos no
município.

Os pãcientes, com suspei
ta da doença, estão interna

dos nos hospitais da cidade e

aguardam os resultados dos

exames para confirmar ou não

a presença do vírus. Eles devem

ser apresentados entre sete a

dez dias. "Quando recebemos

uma pessoa com suspeita, é

feito o tratamento. O resultado

dos exames é para saber a di

mensão da propagação do vírus
no município", explica Clavera.

Para as gestantes ainda é

possível tomar a vacina preven
tiva. "É um grupo que está vul

nerável, e, por isso, a campanha
de vacinação continua". Exis

tem vacinas nas 17 unidades

distribuídas pelo município.
As pessoas que estiverem

com sintomas da gripe, febres,
tosse e dores, devem procurar
os postos de saúde ou hospi
tais. "Outro cuidado importan
te é evitar a convivência em

ambiente coletivo".
Como forma de prevenção, o

diretor alerta para que as pesso
as não façam a automedicação.
''Ao tomar o medicamento, o pa
ciente pode mascarar outras do
enças", diz. Outras medidas pre
ventivas são lavar amão diversas

vezes ao dia, deixar os ambientes
abertos e com ventilação, fazer a
limpeza de corrimões, escadas e

balcões (com álcool).

www.amosetecta.com

3275-3376
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Atletismo

A quartamelhor do Brasil
Míríely Santos brilha
no Troféu Brasil,
onde bateu o recorde
catarinense nos 100
metros com barreiras

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

O atletismo feminino de Iara
guá do Sul voltou a brilhar

no Troféu Brasil de Atletismo.
Depois de um grande hiato, Mi
riely Santos colocou novamen

te a cidade em uma série final
da competição nacional, feito
antes só repetido por Clarice
Kuhn e Cornelia Caglioni.

A velocista disputou a final
dos 100 metros com barreiras
na competição realizada em

'São Paulo, durante a última se

mana. Terminou em quatro lu
gar, mas o seu tempo de 14" 14
se tornou o recorde catarinen
se, além de ser a melhor marca
de sua carreira.

"Ouso dizer que fomos cam

peões do que era possível",
comenta o treinador Adriano
Moras, lamentando o fato de

Miriely não poder se dedicar

IRIANE PORTO/AVANTE!

. HEROÍNA Jaraguaense Miriely Santos, a 'campeã do que era possível'

exclusivamente ao atletismo,
como as rivais. .

"Essa conquista foi' uma

junção de vários fatores. Con

segui organizar bem meus

treinamentos e fazer minha
melhor marca, no momento

que precisava na competi
ção", analisa a atleta.

f\Miriely treina na pista de

carvão do Baependi, uma re

alidade diferente da encon

trada em competições de alto
nível. "Lá a pista é sintética, o
que muda a estratégia e a for
ma de correr. Isso sem falar na

própria estrutura dos clubes
de ponta, que contam com

fisioterapeutas, nutricionista,
entre outros", diz.

IRlANE PORTO/AVANTE!

Pingomantém o

rumo no [uventus
O clima foi de tranquilidade

no primeiro treino do Juventus
após a estreia no Campeonato
Catarinense da Divisão Espe
cial. Na tarde de ontem a equi
pe realizou umamovimentação
no estádio do João Pessoa, onde
o foco foram as finalizações.

"Não vou mudar minha for
ma de trabalhar. A equipe teve
uma boa atuação e vamos dar
ênfase aos treinamentos de fi

nalização durante esta semana,
até para a gente ter mais tran

qüilidade na hora da conclusão
em gol", informa Pingo.

Para a partida contra o Con
córdia' o treinador juventino
espera contar com o volante
Galvão (com pendências na do
cumentação), omeia Remerson
e o zagueiro Peixoto (entregues
ao departamento médico).

Patrocinada pela Faculda
de Jangada e pela FME, a atle
ta já está facada no próximo
objetivo, os JASC, onde de
fenderá as medalhas de ouro

conquistadas em Criciúma,
nos 100 metros com barreiras
e no salto em altura, e tentará
manter sua sina de conquis
tas e recordes.

Visando um melhor en

trosamento' Pingo pretende
escalar no meio-oeste grande
parte da equipe que entrou em

campo no domingo. Sobre ca

rências no time, o comandante
afirma que ainda é muito cedo
para apontar.

O atacante Thiago Henri

que, bastante cobrado pelos
torcedores, não treinou com o

grupo. Sentindo um desconfor
to nas costas e fez fisioterapia
no João Marcatto. "Sei que vou
ser cobrado, pois sou o centroa

vante e o gol não saiu. Mas cria
mos muitas chances e penso
que não fui tão mal na partida",
afirma. '� torcida pode ter cer

teza de que força, raça e deter

minação não faltará de minha

parte. Daqui para frente vaime
lhorar cada vezmais", profetiza.PONTARIA Goleiros foram bastante exigidos

no treino de ontem, com foco nas rJDaJ.izações

Tênis de Mesa

Medalhas na

Liga-Leste
A equipe de tênis de mesa
de Iaraguá do Sul participou
no sábado, dia 30, da quarta
etapa da Liga Leste. A disputa

.

ocorreu em Balneário Cam
boriú, envolvendo 240 atletas,
de 1.4 cidades. O destaque da
APATM/FME foiYuri Lopes,
medalhista de ouro na "Infantil
B". Além dele, Tamiris Gerôni
mo e Matheus Gerent conquis
tarammedalhas de prata.

Master

Quatro ouros
no Brasileiro

O atletismo local também
trouxe bonsresultados do 16°

Campeonato Brasileiro Mas
ter, realizado em Porto Alegre.'
Ivanildo Pinto foi ouro nos 100
metros com barreira e no salto

triplo, para atletas de 50 a 59
anos. Também foi prata no sal
to em distância. Já Olavo Reali

garimpou uma medalha doura
da no lançamento de martelo e

outra no martelete.

. Schroeder

Semifinais do
Munidpal

026° Campeonato Municipal
de Schroeder caminha para
sua fase semifinal. No próximo
domingo, dia 8, o estádio Ver
gílio Rabuske recebe os jogos
que definem os finalistas. Às
9h, a Néki enfrenta o União.
Mais tarde, às 14h30, o Tupy
encara o Esporte Real. Atletas
e torcedores poderão almoçar
no local. O evento � promovi
do pela CME local.

Automobilismo

Pellensee
Rausis lideram
O Autódromo MaxMohr, em
Ascurra, foi palco de três even
tos automobilístico no último
fim de semana: o Campeonato
Catarinense, a Copa Santa Ca
tarina e o Turismo Clássico Ca
tarinense. Entre os pilotos da

região, destaques para Dirceu
Rausís e Marcos Pellense, que
mantiveram respectivamente
as lideranças nas categorias
Marcas "1\' e 1.600 Light.
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Corinthians e Boca [rs
jogam hoje pelo título
Centenário, Timão disputa os 90 minutos

mais importantes de toda a sua história

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!
recebe o Boca Iuníors, no Pa

caembu, pelo jogo de volta da
decisão continental. Na ida, em
Buenos Aires, empate por 1 a 1.

Assim, que vencer a partida que
inicia às 21h50 fica com o título.
Em caso de novo empate, a de
cisão se dará nos pênaltis.

No último treino antes da
final, o técnico Tite orientou a

defesa e testou uma 'armadi
lha' no ataque. O treinador está

preocupado com as infiltrações
e cruzamentos do Boca. No ata

que, o Timão tentará surpreen
der nas faltas batidas em dire

ção à grande área.

Ma.is de cem anos de.histó
na em noventa minutos

de jogo. Apesar de já ter um tí

tulo mundial homologado pela
Fifa, o Corinthias nunca venceu
a Taça Libertadores daAmérica.
Por estemotivo, sempre foimo
tivo de chacota por parte dos
torcedores rivais de São Paulo

(tricampeão), Palmeiras (cam
peão) e Santos (tricampeão),
que já conquistaram o torneio.

Essa história podemudar na
noite de hoje, quando o Timão

O atacante' Jorge Henrique
treinou normalmente e é pre
sença certa. Ele sofreu um pro
blema muscular na coxa direita
na Bombonera, mas conseguiu
se recuperar em tempo. Assim,
Romarinho fica de sobreaviso.

A chegada do Boca ao Brasil
foi tumultuada. Um princípio de
confusão no Aeroporto de Cum
bica fez os xeneizes evitarem o

contato direto com a torcida. Co
rintianos e fãs da equipe argenti
na se estranharam no saguão do

aeroporto, enquanto aguarda
vam o desembarque dos atletas.

Corinthians e Boca

Juniors entram em

campo às 21h50,
no Pacaembu

NELSON ALMEIDA/AFP

BRAÇADEIRA Alessandro e Danllo 'brigam' pelo posto de capitão na rmal

\

CLASSIFICAÇÃO a" RODADA

07/07
18:30 Botafogo x Bahia
18:30 Internacional x Cruzeiro
21:00 AtléticoGO x Náutico

08/07
16:00 Santos x Grêmio
16:00 São Paulo x Coritiba
16:00 Fluminense x Flamengo
16:00 Figueirense x Vasco
18:30 Sport x Corinthians
18:30 Ponte Preta x Palmeiras
18:30 Atlético-MG x Portuguesa

7 ! 1 4

16° Figueirense 7 7 1 4 2 7

17° Palmeiras 5 7 1 2 4 7 9 -2 23,8%
18° Santos

.
5 7 O 5 2 3 5 -2 23,8%

19° Cortnthians 4 6 1 1 4 3 7 -4 22,2%
20° Atlétlco-Co 2 7 O 2 5 4 14 -109,5% Rebaixados para Série B

f/l

ereense

Na espera de
LocoAbreu
O clima é de expectativa

no Estreito. O presidente do

Figueirense, Nestor Lodetti,
garante estar muito próximo
de um acerto com o atacante

uruguaio Loco Abreu, hoje
no Botafogo (RJ). Porém, por
precaução, afirma que não

pode adiantar detalhes da

negociação até que o contra

to esteja assinado. O interes
se de outros clubes pelo ata

cante pode ser um entrave.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

J.ARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abai
xo especificada:
LICITAÇÃO N°: 109/2012
TIPO: MELHOR TÉCNICA E PREÇO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE CONJUNTOS MOTOR BOMBA PARA ESTAÇÃO
DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 4/7/2012 das 8h às 11j30 e das 13h às 16h
DATA DAABERTURA: 07/08/2012 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, 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

CHRlSTAINGEHIllEWAGNER, Interventora

REPÚBLICAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGE .HD..LEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918- Thlefone: (47) ?373-O404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os deve
dores intimados apartir dapublicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto
àpossibilidade de oferecimento de resposta escritanomesmo prazo, sob penade, em nãoo fazendo, ser lavrado e registrado opro
testo correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição
Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo
em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Prôtocolo: 32960 Sacado: ABILIO RAMIRES CPF: 028.096.429-31 Endereço: RuaHarrold Laffin n° 100, Barro Branco, 89108-000,
MassarandubaCedente: BANCO FrCSAS/ACNPJ: 61.348.538/0001-86Número doTítulo: 998393651-0 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário por IndicaçãoApresentante: BANCO FrCSAS/ADataVencimento: 13/06/2011 Valor: 8.360,28 Liquidação após a intima
ção: R$ 11,60, Condução: R$16,77, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33131 Sacado: AlAIRSEANTONIABONASSESKI SANTOS CPF: 008.707.079-06 Endereço: Ruama Pauli n° s/n, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: CG FOMENTOMERCANTILIlDA CNPJ: 05.428.554/0001-08 Número do Título: 2668 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRAsIL SA - AGENCIA GUARAMITUM Data Vencimento:
22/06/2012 Valor: 1.798,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 32730 Sacado: ALLIGATOR CONFECCOES lTDAME CNPJ: 00.212.496/0001-67 Endereço: Rodovia BR-280, km 56 - si
40 n° 12750, Imigrantes, 89270-000, Guaramirim Cedente: PRAFESTAINDUSTRIAECOMERCIO DEDESCARTAVEIS lIDA. CNPJ:
56.173.131/0001-25 Número do Título: 63605 02Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRA
DESCO SA DataVencimento: 06/06/2012 Valor: 1.518,72 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 32840 Endereço: Rodovia BR-280, km 56 - sl40 nO 12750, Imigrantes, 89270-000, Guaramirim Cedente: PRAFESTA IN
DUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS IlDA. CNPJ: 56.173.131/0001-25 Número do Título: 63605 03 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 13/06/2012 Valor: 1.518,72 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32687 Sacado: AIMIR JOSE DOS SANTOS CPF: 045.722.659-50 Endereço: Rua André Kubinik nO 43, Centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO DEREI11 ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000001081 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMITUM Data Vencimento:
10/06/2012 Valor: 590,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência:R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33027 Sacado: ANTONIO MARCOS ENGElMANN CPF: 730.076.339-15 Endereço: Rua Armide DelaiWeber n° s/n,
Avai, 89270-000, GuaramirimCedente: CONFORMAQMAQUINASEFERRAMENTAS IlDACNPJ: 1O.663.510/000l-00 Número do
Título: 012711-03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
18/06/2012 Valor: 291,24 Liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 32485 Sacado: AUTO LATOARIA E PINTURA IR ITDA CNPJ: 08.933.041/0001-42 Endereço: Rua Henninio Strin

gari n° 1280, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: COMEQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUJPAMENTOS CNPJ:
06.211.450/0001-00 Número do Título: 1796-03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRA
DESCO SA DataVencimento: 06/06/2012 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32981 Sacado: CHARLES DENIS MICHELMANN CPF: 025.031.939-00 Endereço: Rua Fundos Suecos n° s/n, Fun
dos Suecos, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVACRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ:
04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-0090-2010-8 Espécie: Cédula de Crédito Rural Apresentante: COOPERATIVA CRED.
RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES DataVencimento: 05/03/2012 Valor: 87.500,00 Liquidação após a intimação:
R$ II ,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32962 Sacado: CLAUDEMIR PEREIRA CPF: 043.411.899-05 Endereço: Rua Braço doNorte n° 10, Campinhas, 89108-
000, Massaranduba Cedente: OMNI S/A cRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 92.228.410/0001-02 Número do
Título: 101237000012411 Espécie: Cédula deCrédito Bancário por IndicaçãoApresentante: OMNI S/ACRÉDITO, FINANCIAMEN
TOE INVESTIMENWDataVencimento: 24/05/2011 Valor: 10.467,92 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 52,98,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33148 Sacado: EVERTONTABORDARIBASCPF: 032.947.089-20 Endereço: RuaRodolfo Schmidt n° 73, Centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: BVFINANCElRA S/ACEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 251003416 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: BVFINANCElRA S/A CEIDataVencimento: 28/07/2010 Valor: 30.834,72 Liqui
dação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33056 Sacado: GILSON BRUCH CPF: 044.200.019-76 Endereço: Rua JoseDequech nO s/n, Centro, 89270-000, Guara
mirim Cedente: BELUNO INDUSTRIA DEMOVEIS IlDA CNPJ: 02.985.238/0001-49 Número do Título: 6285-002 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 10/06/2012 Valor: 207,40 liquida
ção após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 33082 Sacado: INDUSIRIADEESQUADRIASRANGHEI11 IlDAMECNPJ: 95.855.672/0001-95 Endereço: Estrada Primeiro
Braço doNorte nO s/no,Primeiro Braço do Norte, 89108-000,MassarandubaCedente: ARIECNICAIlDAEPPCNPJ: 95.869.848/0001-68
Número do Título: 2513 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento:
14/06/2012 Valor: 2.080,00 Liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60,EditalR$15,00

Protocolo: 32920Sacado: JUTA JENSEN CPF: 455.798.069-49 Endereço: Rua Patrimonio n° 1708, Patrimonío, 89108-000, Massa
randuba Cedente: CIDADEREVENDEDORADEGAS IlDACNPJ: 00.111.117/0001-42Número do Título: 18471 Espécie:Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 11/06/2012
Valor: 58,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 44.10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32992 Sacado: lACIRMENEGHELI1 CPF: 774.940.329-91 Endereço: EstradaMassarandubaBaixo nO s/n, Massaran
duba Baixo, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ:
04.430.100/0001-09Número doTítulo: 4300-0090-2011-123 Espécie: Cédula deCrédito Bancário por IndicaçãoApresentante: CO
OPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUISALVES - CREDIALVES DataVencimento: 28/12/2011 Valor: 6.500,00 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 50,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33146 Sacado: MTEXTIL FACÇÃO IlDA CNPJ: 07.391.718/0001-03 Endereço: Rua Victor Bramorski nO 408, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: JAMATEXCOM. EQUlP. TEXTEIS IlDACNPJ: 04.317.708/0001-21 Número do Título: 1943003
Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 15/06/2012 Valor: 502,60
liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32658 Sacado: MARIA MARli FIAMONCINI CPF: 017.369.679-16 Endereço: Rua Exp. Olimpio Jose Borges n° 100,
Bruderthal, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO PANAMERICANO SIA CNPJ: 59.285.411/0001-13 Número do Título:
000047661262 Espécie: Cédula ueCrédito Bancário por IndicaçãoApresentante: BANCO PANAMERICANO SIADataVencimento:
14/0112012 Valor: 32.203,20 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$18,31,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33137 Sacado: MINI & SHAKE CONFECCOES IlDA CNPJ: 14.263.381/0001-06 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peíxer
nO 1729, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: DECAPlAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PlASTICOS IlDA CNPJ:
03.107.858/0001-48 Número doTítulo: 6802Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRA
SIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 24/06/2012 Valor: 525,80 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução:
R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32957 Sacado: VAlDEU SEBASTIAO DEALCANrARA CPF: 762.611.829-49 Endereço: RuaHermínio Slringari n° 100,
Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BVFINANCEIRA S/A CEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131036199 Es
pécie: Cédula deCrédito Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOSDataVencimento:
29/02/2012 Valor: 11.314,56 Liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32912 Sacado: VICK EJITRACAO DE SAIBRO LIDA CNPJ: 10.988.980/0001-36 Endereço: Rodovia SC 413 nO sJno, Não
Informado, 89270-000, GuaramirimCedente: BANCOV1PALCNPJ: 09.526.594/0001-43 Número doTítulo: 1737 Espécie:Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 25/04/2012
Valor:·1.542,00 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33180 Sacado: ZAURI ASCARI CPF: 937.828.299-72 Endereço: Rua Madre Rosa Antonina Rudinick n° 01, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: ALMIRANTE AUTOMOVEIS BR IlDA EPP CNPJ: 00.531.984/0001-37 Número do Título:
MIN9080 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 10/06/2012
Valor: 325,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Guaramirim, 04 de julho de 2012.
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