
Incomodação
Saques nos terminais

eletrônicos restritos
Funcionários das empresas de

transporte de valores mantém a greve
e dificultam a vida de quem precisa
retirar dinheiro. Página 20

Futebol

Bradenburg fica com a

taça no Varzeano 2012
Time venceu o Operário por 2 a O

na final realizada sábado. Com a

conquista, equipe é bicampeã do
torneio amador. Página 22

Tecnologia
Governo federal destina
R$ 198 mil ao JaraguaTec
Recursos serão utilizados na compra de

equipamentos para montagem de um

laboratório de eletroeletrôníca, além de

apoio às empresas incubadas. Página 19

Motos fazem mai
vítimas DO trânsito

No primeiro semestre _deste ano. das

.9 mortes prqvocadas por aci�tes em

Jaraguá,do Sul, lS.foralD"com Plotocicletas.
Páginas4e5

Assalto em C á

Dois homens
armados fizeram

seis pessoas reféns1 ChocOleite
Caixa 200ml

'

+1 Pão de Queijo Ação aconteceu às 6h de ontem, num posto de combustível localizado

perto da BR-280. Na medida que os empregados chegavam para
trabalhar eram' rendidos. Dupla levou R$ 20 mil.

PáginaS1
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Menina Linda
Enquanto comemora

aniversário, a Menina Linda

divulga o bazar nas lojas de
Guaramirim e Jaraguá do Sul.

Feira da
Viacredi
Nos dia 4 e 5 de agosto acontece

a Feira de Oportunidades
Viacredi, no Parque Municipal
de Eventos de Iaraguá do Sul.
A empresa oferece praça de

alimentação e recreação
para as crianças no local.

Exportações
do campo
o consistente trabalho da

Embrapa proporcionou ao

País um de seus mais sólidos

pilares econômicos: a produção
agrícola. Atualmente, temos

tecnologia e conseguimos grande
produtividade - apesar de todas
as forças contrárias, inclusive no

governo - que tolhem as atividades
do setor. Em 2012, o setor agrícola
deverá superar a marca de US$ 100
bilhões em exportações, mesmo

com um modesto crescimento de
5,7%. Sem dúvidas, este é o setor

que mantém o País funcionando.

Lourival Karsten
·t .•

" lkarsten@netuno.com.br
� I

,

;� ,

Produtividade
Econômico Sustentável (SDS), e do Sebrae.
Cada empresa receberá 36 horas de con

sultoria na melhoria do ambiente (5S) e

de melhoria do processo produtivo, com
.

ferramentas como o PCP (Planejamento
e Controle da Produção). As empresas en

volvidas são de Criciúma, Tubarão, Araran

guá, Sombrio, Urussanga e Cocal do Sul.

Consultaria do Senai pretende elevar
em 25% a produtividade em 18 micro

e pequenas empresas do vestuário da Re

gião Sul do Estado. Esse é um dos primei
ros projetos que integram o Programa da
Nova Economia Catarinense (PREC). A ini
ciativa é do governo do Estado, através da

_

Secretaria de Estado do Desenvolvimento

Porto
de Itapoá Inovação

o Senai de Santa
Catarina apresenta,
no próximo dia 1,
durante o Workshop
Internacional de

Automação e Tecnologia
da Informação e

Comunicação, detalhes
dos projetos para
ampliar ações de apoio
à inovação. Também
serão apresentados casos

de sucesso de pesquisa
aplicada, desenvolvidos

por especialistas da

entidade, que ajudaram
empresas a cnar

produtos e conquistar
mercados. O evento faz

parte da programação
e vai do dia 16 ao dia
20 de junho, no Centro
de Eventos do Sistema
Fiesc, em Florianópolis.

DIVULGAÇÃO

Programa Animal
o que surgiu como um hobby do empresário jaraguaense
WandérWeege, foi crescendo e se transformou em uma

das grandes atrações da vizinha Pomerode. Nos dias 14 e

15 de julho haverá atividades especiais em comemoração
aos 80 anos do Zoológico de Pomerode.

EXTRAVIO DE NOTAS

Plenus Representações Co
merciais Ltda - ME, CNPJ:

12.999.535/0001-05,declara que
os blocos das notas fiscais de nu

meração n051 á 1 Oü.de sua em

presa foram extraviados em data
desconhecida. Jaraguá do Sul, 1 a
de julho de 2012.

sim
como uma estrutura.

.de lojas de móveis
e eletrodomésticos.

Comunicamos o extravio

das N F de serviços
n. 21291 a 21300 da

empresa IMAGEM

tTOA, CNPJ

01.784.064/0001-93,
conforme Boletim de

Ocorrencia nO. 173712

Comunicamos o extravio

das NF de Serviços
n. 251 a 350 da empresa

I1ERMANY REPRES.

COM. LTOA, CNPJ

72.484.330/0001-00,
conforme Boletim de

Ocorrencia nO. 201759

J.JOTE�IUAS
LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04673
1° 54.034 600.000,00
2° 58.483 12.000,00
3° 59.529 9.000,00
4° 71.945 7.398,00
5° 28.400 6.000,00

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Extrato de Contrato nO. 108/2012-PMS -Modalidade Tomada de Preços n",

13/2012-PMS, Processo n", 65/2012-PMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n".

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n".

3201, Centro, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°

07.103.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior, nO. 1455, Sala 03,
Centro, Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento

de mão de obra, materiais e equipamentos), de construção das canchas de bocha

(baias) e piso, no galpão montado anexo ao Ginásio de esportes Alfredo Passold,
nà Avenida dos I�igrantes, no município de Schroeder/SC, conforme projetos,
memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem

parte integrante deste Instrumento' convocatório, conforme consta na proposta
vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Valor do contrato: R$ 98.339,81 (noventa e oito mil, trezentos e trinta e nove

reais e oitenta e um centavos)
Data da Assinatura: 06/07/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
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TR 0,000% 9.JULHO.2012
., .

CUB 1.190,16 JULHO.2012
. .

NASDAQ -0,19% 9.JULHO.2012

ÁÇÕE·S·····························PETR4···········ig·:·20·················.··�à:·640;�·
.LOTOMANIA

SORTEIO N° 1260
01 - 02 - 05 - 10 - 12
16 - 19 - 22 - 38 - 40
51 - 58 59 - 67 - 72
80 - 93 - 95 - 96 - 00

VALE5 39,88 ... -1,53%
BVMF3 11,09 ... -2,80%

................................................................................................................ ···· .. ·v·········· .. ·· .. ········· .. ·· .. ····· .. ··· .. ··· · .. ·· .

POUPANÇA 0,5076 10.JULHO.2012
MEGASENA
SORTEIO N° 1404
07 - 08 ·27 -31 -32 -51

COMMODITIES .

PETRÓLEO - BRENT .. 0%

OURO ... 0,01%
US$ 100,410
US$ 1587,930QUINA

SORTEIO N° 2938
04 - 35 - 37 - 39 - 42 CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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·2�ú27á················2�·ó278···········.. ·Ó))éi;�···
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··················2�·5ÓÚ··················2)�ÓEÚ5······"···."Ó)5ioi�···

DUPLASENA
SORTEIO N° 1087
Primeiro Sorteio
01 - 04 - 16 - 25 - 36 - 42

Segundo Sorteio
03 - 08 - 09 - 14 - 15 - 43 3,1586 i: 0,52%LIBRA (EM R$) 3,1537
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Imuit0 igll�ta:nte qdand
duzíndo algo motorizado.

'

I' ,;/: 'I;.. ��� ..�e"llUi�j�:�e�,��up��é�o q�e'� rn9It�r��ta d,p,
carro nao consegue. O motociclIsta chega a frente na fira .

da sinaleira ou é o. primeiro a fugir do engarrafamento.
fi" I r , _,I"r." I,

", W;_', u
,: _, ,'. "
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Mastruj1fJém emgem êUj1üa:d08�que nem se1Jílí'l"e sao "m:�
conhecimento de todos'eles. Muitos condutores acham

Ç);'!4ie CQijlP sab�rp dírjgir:"iJ.IJ,UcaJi0 ...nãq,t?rects�..
de CU,�"i.

, sos preparatórios para conduzir motos. Ledo engano.
As aulas de escola de motociclistas oferecem dicas de

'como ele dêvé se posiddnar no 'trânsito para eVitar que.
eles se tornem para-choques e aumentem essa estatísti

(iu,lilada positiv.u'pata a cidade. ' "

Charge

Um pai pode ser pobre ou pode ser rico. Pobreza

ou riqueza de dinheiro ou pobreza e riqueza de

cabeça. Foi nesse sentido, sobre a riqueza da cabe

ça e não a do saldo bancário que um livro de muito

sucesso foi escrito - 'Pai Pobre, Pai Rico'. O diacho é

que não me lembro do nome do autor, mas o livro

por si mesmo o consagra. Tenho essa mania, leio e

não lembro do nome do autor da obra, diachos ...

Nesse livro, 'Pai Pobre, Pai Rico', fica-se sabendo
da diferença essencial entre um pai pobre de cabe

ça e um pai rico de cabeça. O pai pobre, diante do

filho, pensa assim: - "Vou fazer o que posso e quase
o que não posso para educar bem o meu filho, para
dar a ele bom colégio, para vê-lo estudar, formar

se, sair da faculdade e arrumar um bom empre

go ...

" Assim pensa a cabeça do pai pobre.
Já o pai rico pensa assim: - "Vou fazer o que

posso e quase o que não posso para educar bem
o meu filho, para dar a ele bom colégio, para vê-lo

estudar, formar-se, sair da faculdade e abrir uma

empresa e gerar emprego para muitos "
.

.

Notaste a "sutil" diferença no modo de pensar
entre um pai de cabeça pobre e um pai de cabeça
rica? Um pensa em um bom emprego para o filho,
o outro pensa em vê-lo gerenciar empregos ...

Essa postura esta cada vez mais em discussão

nos grandes centros acadêmicos do mundo, e pela
singular razão de que o Emprego está em extinção.
Notaste que escrevi emprego com letra maiúscu

la. O que vai continuar existindo é o emprego, ou

melhor, o empreguinho. O emprego vai dar lugar,
já está dando, ao trabalho. Trabalho e emprego não

são sinônimos, são primos remotos. Temos que
formar os nossos filhos para o empreendedorismo
do trabalho, não para a abjeção do emprego. Vou

continuar, mais abaixo.

f':

f � .

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I

Emprego x Trabalho

o leitor

Lei de Innprobidade
Parece ironia, mas foi o ex- para outrem, no exercício de

presidente Fernando Collor, mandato, cargo, emprego ou

deposto por improbidade no função pública, bens de qual
primeiroimpeachmentdahistó- quer natureza cujo valor seja
ria da República e atuai senador desproporcional à evolução
por Alagoas, quem sancionou,

_

do patrimônio ou à renda do

em 02/06/1992, a Lei rr. 8.429. agente público", ou de "perce-
Carinhosamente chamada de ber vantagem econômica para

"Lei da Improbidade Adminís- intermediar a liberação ou apli
trativa", foi marcante por estabe- cação de verba pública de quaI
lecer que não apenas as condu- quer natureza".

tas que causem dano ao erário As punições por improbidade
ou enriquecimento ilícito são não afastam eventuais sanções
passíveis de sanção como tam- penais, civis e administrativas,
bém as que afrontem aos prin- e em sua maioria importam na

cípios da Administração Pública perda da função pública, no res

elencados na Constituição Fede- sarcimento do prejuízo causado

ral de 1988. aos cofres públicos, no paga-
A Lei inaugurou uma nova mento de multa e na suspensão

fase na afirmação de um Esta-dos direitos políticos por até 10

do Democrático de Direito ao anos. Alei é importante, mas não

estabelecer punições para o en- sejamos hipócritas: a corrupção
riquecimento ilícito e prejuízo ainda está aí, à nossa frente, por
aos cofres públicos. Ela exem- todos os lados. Mas pior seria se

plificou condutas consideradas ela não existisse.

de improbidade administrativa,
como a de "adquirir, para si ou Vladinür Polízio Júnior

i Compartilhe a sua opinião. 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.

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

Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 21 06-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221·1268
• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380' 9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. PrefeITO Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 • Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e EdITora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

Futuro
Dou a maior força para essa tendência do

mercado, essa d� sair o emprego e entrar o tra

balho. O emprego, melhor, o empreguinho vai

continuar existindo, mas para os fracos e opri
midos da vontade e da falta de qualificação.
Os demais vão se realizar pelas capacitações e

adequações ao mercado do "Trabalho", que exi

ge criatividade, iniciativa, empreendedorismo,
enfim. Já é mais ou menos assim, mas vai ficar
mais estreito o funil. Ah, quase esqueço, quem

quiser ganhos fáceis vai ter que continuar a fa
zer concursos públicos, argh!

Os desmotivados

As empresas estão cada vez mais tomadas pe
los negligentes, pelos vadios, pelos que só querem
o salário e muito pouco, quase nada, dão em troca

desse salário. Os relapsos precisam ser identifica
dos e sumariamente mandados embora. Chega de

gente que esfrega as mãos esperando pelo fim de

semana, sem leituras, sem motivação, sem afano
sa busca por qualificação, fins de semana vazios.

Voltam na segunda-feira mais incompetentes do

que saíram na sexta. Rua, sem dó.

Falta dizer
Muita gente diz não saber nadar, mas o navio

começa a afundar e saem nadando direitinho ...

Vale o mesmo para o mercado de trabalho, sem

essa então de que sei pouco, não tenho iniciativa,
não sou empreendedor, sem essa dentro da em

presa que lhes paga o salário. Como é que sabem

tantas e tantas "sacanagens" que ninguém lhes

precisou ensinar, heím? Ou produzem ou rua!
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rlgo nas ru�s

Perdas humanas sobre duas rodas
No primeiro semestre de 2012, das 19 mortes em

acidentes de trânsito, 12 vítimas estavam em motos

JARAGUÁ DO SUL
............................................ ,

.

Débora Remor

Habilitada para conduzir sua moto

cicleta, a desempregada Alessandra

Escaravatto, 25 anos, relata que dirige há
dois anos. 'Aprendi na prática, no dia a

dia, pois a auto-escola reforça as questões
teóricas", opinou. Ela não trafega em ro

dovias por medo dos acidentes, ainda que
não tenha se envolvido em um. "Uma vi

zinha acabou quebrando os dois punhos
e uma perna numa batida", conta.

Alessandra está certa em ser caute

losa. A moto é o veículo qu� mais faz
vítimas fatais. No primeiro semestre

de 2012, das 19 mortes provocadas por
acidente de trânsito em Jaraguá do Sul,
12 envolveram pessoas em motos. No

mesmo período, em 2011, morreram 13

motociclistas de um total de 25 mortes.

Essa situação é preocupante em

todo o País. O Ministério da Saúde

divulgou que os gastos do Sistema

Único de Saúde (SUS) com interna

ção de acidentados com' motos so-

Instrutor Rafael Cidral alerta para
cautela e treino, mesmo depois de concluídas as aulas

Crescem os números da frota de

veículos, acidentes e mortes

O número de acidentes aumentou

nos cinco municípios da região. No pri
meiro semestre de 2011 foram 1.747.

No mesmo período de 2012, subiu para
2.450. Em Jaraguá do Sul foram 1.457

em 2011, contra 1881, em 2012.

Em 2012, essa quantidade acompa
nhou o crescimento da frota em Jaraguá

.

do Sul, que já contabiliza 58,7 mil automó

veis, 15�5 mil motocicletas, 5 mil motone

tas, além de 10 mil caminhonetes e cami
nhões. Em 2011, haviam 57 mil carros e 15

mil motos circulando em Jaraguá do Sul.
Em consequência disso, o número

de mortes também cresceu na região.
Passou de 25 no primeiro semestre

do ano passado para 42 no início de
2012. ''Aumentando a comercialização
das motos, naturalmente acaba ten

do maior envolvimento em acidentes",

analisa o capitão do 14° Batalhão da Po

lícia Militar (PM), Aires Pilonetto.

Segundo dados da PM, dos 1.881 aci
dentes registrados em Iaraguá do' Sul,
esse ano, em 519 casos existiam motos

envolvidas, e outros 2.116 com automó
veis. "Em 2011 tivemos uma redução no

número de acidentes por causa das cam

panhas de mobilização. Passamos de
3.901 de 2010 para 3.807 no ano passado",
afirma Pilonetto.

As principais causas de acidentes

com motos são a falta de atenção no

trânsito, a desobediência da sinalização,
o excesso de velocidade e a embriaguez
ao volante. "Quando o álcool está pre
sente, constatamos que existe maior

gravidade dos envolvidos, e a combina

ção com a velocidade resulta geralmen
te em óbito", analisa o capitão.

maram R$ 96 milhões, em 2011.

Carteira não é

prioridade
Nesta terça-feira, o cozinheiro Ivan

Carlos Silva, 29 anos, tem o compro
misso de realizar uma prova no Depar
tamento Estadual de Trânsito (Detran),
em Jaraguá do Sul, para obter a Carteira

Nacional de Habilitação (CNH). Mesmo

sem certificação, ele não é um motorista

de primeira viagem. Há poucos meses,

trocou a moto que usava com pouca
frequência por um carro. "Mesmo já sa

bendo dirigir resolvi fazer auto-escola

Motoristas não respeitam'
,

limite de velocidade
Em vias urbanas; Iaraguá

do Sul tem velocidade máxi
ma permitida de 60 km/h, mas

não é raro flagrar motoristas a

120Km/h. Essa é a constatação
,

da PM feita com base no re

gistro dos radares móveis. Os

apressados pagam multa de R$
85 a R$ 574, conforme o limite

ultrapassado. �.

"Fiscalizamos para diminuir
o número de acidentes, porém
a diferença vem da conscien
tização dos motoristas", diz o

capitão Pilonetto, Se�:t;ldo ele,

porque sei que é importante", disse.
O exemplo de Silva não é raridade,

de acordo com o instrutor de uma au

to-escola Rafael Cidral. "Muitos alunos

chegam de moto para fazer a aula", reve

lou ele, destacando ser bastante comum

os jaraguaenses começarem a dirigir
sem retirar a carteira de habilitação.

Ainda que as aulas sejam indispen
sáveis, para os motociclistas elas não

são suficientes. "Eu mesmo digo aos

meus alunos que quando eles tiram

a carteira de motorista, ainda não es

tão prontos para encarar o trânsito na
.

rua", admitiu Cidral. ''Aconselho a trei

narem em terrenos afastados até senti

rem mais confiança".

em 15 dias, o radar móvel regis
trou mais de duas mil infrações
por excesso de velocldade.

Atualmente, as principais
campanhas alertam para os

perigos do uso de telefone ce

lular e do consumo de bebida

alcoólica, e para a obrigatorie
dade do cinto de segurança no

. banco traseiro. ''As pessoas não

acham que devem obedecer a

essas regras, não veem que a

cãrnpanha é para elas sim, que
não vale só para os outros", ex

plicou Pilonetto,

Fiscalizamos para
diminui.. o lIúmerg .

de acidentes, porém
ai.dife;rença ."ent ,.q:a
conscientização dos

motoristas.
,

!,' 1"1ifo

Modes 00 trânsito
Janeiro a iunho de 2012

Jaragt,Jcl do Sul •• , ...... �,�. 1 9
Guaramirim .•••••••••••.••• 12

, Ó'BITOS ",O �O,CAI;

C, 'I 6orupa ••••••..••••••••••

'

•••.••••

Massaranduba •••.•.••••••• 4
Schroeder ••...•••.....••..••.• 1

Total da região •.......... 42

� 2006
·

.•..•.•••.•••••......•••.••••. 7
• 2007... : ....................•.... 21
• 2008 ••••••.•••.••••••••••.•.••••• 20

11'. '-�

• 2009 ••• 12 (+ 35 no hospital)
• 2010 •••• 14 (+34 no hospital)

•• _ •• , , , ••••••••••••• ' ••••••••••••• , •••••••• , •••• , ••••••••••• " •••••• , •••• , ••••. ; •••••••• " ••••• , •• ,.1 ••••• , .•• , ••••••• �" ••••••• " •• " •••

• 2011 ..•..•.•...•.••.•.•••••••• , •• 12 �

Confira a lista
das mortes no 10
semestre de 2012"

no site do OCP:
www.ocorreiodo

povo.com.br

DADOS 14° BPM:
v

• Acidentes com moto no primeiro semestre:

2011 ••.••.••••.•..•••••.••••••..
'

•....••••• � •.• 1.747
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'Quem mais, se arrisca no

trânsito são aqueles que tra

balham diariamente nas ruas,

come.o motoboyl.eonardo Na

gel, 'de 21 anos. Ele sempre tra

balhou nesse ramo, desde os 18

anos, quando tirou carteira de

motorista, e já se envolveu em"
três acidentes. "Foram batidas
e arranhões, felizmente sem

gravidade", comentou.

Mas a sorte de Nagel foi di
ferente dos amigos. "Tenho dois

amigos que quebraram a colu

na, um ficou manco e o outro

preeisou e
,

ar seis pilas "l1(ts
costas e não pode se esforçar
muito", relembrou triste:

I
Mesmo assi�, Nagçl não sai

de cima de urna moto, já que
além de trabalhar como moto

boy, ele tem a sua própria moto

cícléta, "Uso para chegar ao tra
balho e para as viagens que faço".
O que mais assusta, para ele, é a

falta' de atenção e de educação
dos motoristas em Iaraguã do
Sul. "Em Joinville, o motociclista
é mais respeitado e não passa
por sustos tão grandes".
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Candidatos vão às ruas pedir votos
Partidos organizam
a campanha, abrem
as contas bancárias e

agendam as festas de

lançamento dos políticos

-

..,.I'-:-,';i�-:;:-;-"�-:-,"-.;-,� ,_:- .. "-',�'-'_.--,.. '-:'-�-.�-_-":'-:_-:_ .. -_ �-_-_-'_"-_ ," ,.�_..":-. _' .. :_._ , ._ '" _ ....

_

._. -.. '"- -" '- �,::•.,.- -et"datas para as reuniões de orientação
com todos seus candidatos. A ideia é

passar informações como as regras
eleitorais, explicando o que pode e o

que não pode ser feito em campanhas.
Algumas coligações também estão

focadas em regularizar a parte docu
mental da campanha, como a criação
do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica) das composições para então

dar abertura às contas bancárias das

campanhas, requisito obrigatório para
a arrecadação de recursos de qualquer
natureza e realização de gastos.

.

Verônica Lemus

Passado o registro das candidaturas
a prefeito, vice e vereador na última

quinta-feira, dia 5, agora é o momento

dos candidatos darem início às campa
nhas. O primeiro fim de semana oficial
de campanha foi marcado por visitas à

comunidade, pedido de votos, divul

gação de propostas e também para a

apresentação das caras dos pretenden
tes ao eleitorado.

Nesta primeira semana, os parti
dos vêm se organizando e formando

equipes e comitês que irão auxiliar na
.

distribuição de materiais, como santi
nhos. Além disso, os coordenadores de

campanha também estão marcando

�.

Partidos repassam
informações das

regras eleitorais
e explicam o que
pode e o que não

pode ser feito
-

durante o período
eleitoral.

Coligação p�, PSDB e
PSC e Jar á quer mais
A última semana foi dedicada para a

regulamentação da parte documental, como o
registro das candidaturas da coligação. Agora, de
acordo com o coordenador de campanha, Juliano

, Nora, começam os contatos estratégicos com
todos os candidatos a vereador, para as orientaçõesde campanha, além das visitas à comunidade.
"No momento estamos preparando o material
para distribuição, como as fotos dos candidatos".
Amanhã, os candidatos devem abrir suas contas
bancárias. USamente após a criação da conta é quepodemos dar início efetivo à campanha", explicou
o coordenador. Mas a partir desta quarta-feira,
a equipe estará divulgando a cada dois dias a
agenda das visitas e eventos dos candidatos. Após
a estruturação e definição do local para o comitê
-localizado na sede do PR temporariamente -, as
equipes de campanha deverão começar a divulgar
as datas de visitas à comunidade e a realização de
outros eventos, com o objetivo de ouvir as ideias e
necessidades da população, para complementar
o plano de governo, apresentado ao TSE no
último dia 5. A data do lançamento da
candidatura deverá ser confirmada amanhã.

... PMDB, PC do D,
Coligaçao PP.

S PDT. PT do
E ,P, '"

,

_ ova Ja a

B PT, .

,
. passou o primeHO

O candidato a prefei�o Dle���a�:��dedicado às visitas

final de semana OfiCIal de
S

P
do ele, os encontros

e participação e� e�entos. r:;:�ação do candidato ao

tiveram como obJetlv� a �p ropostas da coligação e

eleitorado, a divulgaçao ���des do moradores, para
também escutar as necest de governo. "Na tarde de

um aprimorame�to do pano
astoral dos surdos, que

sábado nos reunImos com a p
dos órgãos públicos

Pediram para que �ais pessoaq�e eles não precisem
de LIbras para / tes"façam o curso

nhados de seus interpre es ,

estar sempre acom�a
lifi u PreVlsta na

dexemp 1 co .

/ ncontro com to os

d mana esta o e
_agenda a se ,

dor da coligaçao, para
os 88 candidatos a verea

ha e confraternização,
as orientações de camp�s também só terá

, ibui
-

o de matenaI -

A dlstn uiça stção abrir a conta
d 'que a campo alinício epoIS

't" 'á conta com loc
bancária, Mas o comi � J

os da Nova,
'definido, "Na rua DOml?g di FM"

f t da rádio Stu la ,
. i",

quase em ren e

A f sta de lançamento "'\\
informou Janssen" �a não foi definida, \\:
das candidaturas aI� \ \\
mas será ainda em Julho, \ \ \

����ga�r�a�����o�C���d�id�a�to�,�����_�_����� _

.���,,�.�
:_��

f \
. ,

ção PSD, PSB,
PTB, IJjPS e

J.:»

PSDC. povo novamente
A primeira reunião para organizar os trabalhos
de campanha da coligação foi realizada ontem,
Embora a composição já esteja com o CNPJ pronto
e a c�n�a bancária aberta, a equipe ainda aguarda a
definIçao do nome da empresa que deverá conduzir
os trabal�os de marketing, e também esperam pelaelaboraçao do material de distribuição, "Mas o
pessoal (candidatos) já está nas ruas, os vereadores
começ�ram as visitas e o trabalho em campo nos
seus bairros, conversando com a comunidade",
comentou, o coordenador Gilda Alves, Nesta
semana, a equipe também fará reunião com seus
candidatos para as orientações do que é permitido
ou não durante o período de campanha e também
para montar as estratégias de trabalho, "E nesta
quarta - feira o comitê será liberado para trabalhar",
�firmou o coordenador. A_inda ontem, o local para a
Instalação do
comitê estava sendo fechado, "Vai ser na
rua Rio Branco, próximo ao restaurante
Xanghai", adiantou Alves, O lançamento
?a campanha será no dia 20 de julho,
as 20h, no Juventus.

t
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t
�
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M

,
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�
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con,templada
A própÚsta cid governBr
prevê a criação de 14

-,.....,

sedes em diferentes

regiões catarínenses, ,

JaraguádoSuléum'
dos municípios que
receberá um escritório
da Defensoria Pública.
Também no projeto,
está prevista a

:realização de concurso

para contratação de
150 servidores, sendo
60 defensores. Ele
tramita em regime de

urgência no Legislativo
e deve ser votado
ainda este mês.
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Daiana Constantino
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Cestas natalinas

OTribunal de Contas do Estado acei
tou uma representação que denún

cia suposta irregularidade sobre despe
sas da Câmara de Corupá com a compra
de 20 cestas natalinas para vereadores,
funcionários e alguns munícipes, no

fim do ano passado. Para o autor da

acusação, Sandro Glatz, o ato foi ilegal

E,mbate
Na eleição de outubro
em Corupá, o atual

prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB) tentará
se manter no poder e

enfrentará o presidente
do Legislativo, João
Carlos Gottardi

(PT) nas urnas.

Retomada
Está no programa de

governo do candidato a

prefeito Moacir Bertoldi
(PR) a retomada dos

serviços para a conclusão
da ponte que liga os

bairros Rau e Amizade.
Bertoldi iniciou na sua

gestão (2004-2008) a

construção de um

acesso entre as duas

localidades, mas que
não teve continuidade
nesse mandato.

Ponte do

Rau/Amizade
A atual administração
propôs a transferência
da construção da ponte
para outro local. Em

consequência, o Ministério
Público entrou com uma

ação civil pública contra o

Executivo, por negligência.
Para o acesso sair do

papel, será preciso
aguardar pela resolução
da pendenga judicial.

Prazo final
Termina hoje o prazo
para que partidos ou

coligações, assim como

o próprio Ministério
Público Eleitoral,
interponham recurso

contra o registro de
candidaturas ao

pleito de 2012.

porque houve gasto de dinheiro públi
co. As despesas teriam sido no valor de

R$ 1.314,18. Dos 20 kits, seis continham
bebidas alcoólicas e energéticos. O réu,
o presidente do Legislativo e candidato
a prefeito pelo PT, João Carlos Gottardi,
não quis comentar o assunto. Glatz é se

cretário de Administração da Prefeitura.

IMÓVEIS :;;

'E',', 'TJa'',�,
'

, fi)
«
u

www.imoveisplaneta.com ..br

(47)3275-0100
Começou a campanha
Representando Cecília Konell (PSD), o

secretário de Administração da Prefeitura,
Ivo Konell (PSD), esteve presente na final do

campeonato Varzeano realizado no fim de
semana em Iaraguá do Sul.

Catarinenses

na TV Senado
Estavam programadas para ontem à noite
entrevistas com os três senadores catarinenses

Casildo Maldaner (PMDB), Luiz Henrique (PMDB)
e Paulo Bauer (PSDB) no programa Assunto de

Estado, pela TV Senado. Com o tema 'Infraestrutura
e sustentabilidade de Santa Catarina.os

parlamentares responderam ao vivo as perguntas
do público. Para quem não viu, a emissora está

disponível no site www.senado.gov.br/tv.

Código Florestal
O senador Luiz Henrique (PMDB-SC)
apresenta hoje o relatório sobre o novo

Código Florestal. O documento pode ser

votado na Comissão Parlamentar Mista

até quinta feira. Como Projeto de Lei de
Conversão deve ser deliberado nos plenários
da Câmara e do Senado até outubro. Depois
irá novamente para sanção presidencial.

D.ada,
- Até ontem à tarde, o líder de governo na Câmara,

José Ozório de Ávila (PSD), não havia marcado
a reunião entre os vereadores e o secretário de

Planejamento da Prefeitura, Aristides Panstein.

Lembrando
, É esperada para a sessão de

hoje à noite a votação do

pedido de informação sobre a

construção de uma via na Ilha
da Figueira. Em entrevista ao

'

OCp, o vereador jaraguaense
Justino da Luz, do PT,
antecipou que se o documento
não for votado, recorrerá ao

'

Ministério Público.

.....

OCP antecipou
À reportagem do O Correio
do Povo na edição do fim
de semana, o secretário de

Planejamento da Prefeitura,
Aristides Panstein, respondeu
o pedido de informação,
assinado pelos vereadores Jean
Carlo Leutprecht (PC do B), os

peemedebistas Natália Petry e

Jaime Negherbon e os petistas
Justino da Luz e Francisco Alves.

Mudança
Sobre a proposta do vereador

Jean Leutprecht (PC do B) de
alterar o Regimento Interno do

Legislativo, o assessor jurídico
da Câmara de Jaraguá do Sul,
Nilton Hening, disse que ainda
não foi consultado e que irá
estudar a viabilidade. A princípio,
o advogado entende que a Casa

tem autonomia para isso.

Contas

irregulares
Já está disponível o link com a

relação dos agentes públicos
com contas julgadas irregulares
nos últimos oito anos, na capa
do site do Tribunal de Contas de
Santa Catarina. Na lista constam

os nomes de cinco políticos de

Iaraguá do Sul: o prefeito em

exercício Irineu Pasold (PSDB),
a candidata a prefeita Niura
Demarchi (PSDB), o empresário
peemedebista Ademar Duwe,
o presidente do Pp, Ademir

Izidoro, e o candidato a vereador
Ronaldo Raulino (PDT). Para
saber o teor dos processos, basta
acessar www.tce.sc.gov.br/web.

MARCELE GOUCHE
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A G O RoA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
•

Lunenâer �z!�2-

1971

Formatura
Em julho de 1971, o jornal O Correio do Povo publi

cou a matéria que dizia: liA faculdade de engenharia
de Joinville, da Universidade para o desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina, está formando mais uma

turma de engenheiros. A solenidade está marcada para
o dia 15 do corrente, às 20h30, no Salão Nobre da Soco

I venções antigas
Máquina de costura
A revolução industrial, na 2a metade do século XlIX, se

baseou em máquinas que produziam fios e tecidos. Já
em 1790, o inglês Thomas Saint fazia a primeira para
costurar sapatos e botas. Um carro cursor conduzia o

material, uma agulha trabalhava perpendicularmente
sobre ele e um instrumento lançador recolhia o fio

por baixo a cada passagem da agulha. A invenção
da máquina de costura acabou sendo atribuída a

Elias Howe JR, de Boston, Em 1846, ele patenteou
uma semelhante à de Hunt, mas pouco prática: a

cada 15 cm de tecido, era preciso recolocá-lo em

posição de ser costurado. Foi o ponto de partida que
estimulou outros inventores. A mais prática seria feita
em 1850 por Isaac Singer; observando em Boston,
o funcionamento precário da máquina de Orson

Phelps, propôs substituir a agulha curva por uma

reta e fazer a lançadeira mover-se em vai e vem. Sua

grande vantagem era permitir costuras em qualquer
sentido, não só em linha reta. Em 1858, já vendia suas

máquinas no Brasil. Anos depois lançou o modelo
elétrico e o seu uso se disseminou.

Harmonia Lyra entre os engenheiros figura o jaragua
ense Moacir Dunker que, assim, conclui os seus estudos
e ingressa numa profissão das mais promissoras. É pa
raninfo o Eng. Colombo Machado Salles, governador do
Estado de Santa Catarina. Nossas felicitações ao Sr. Mo
acir Dunker pela conclusão de seu curso de engenharia'.

Personagem histórico

João Calvino
Teólogo cristão francês, João Calvino nasceu em 10 de ju

lho de 1509. Ele teve uma influência muito grande durante
a Reforma Protestante. A forma de Protestantismo que ele en

sinou e viveu é conhecida por alguns pelo nome Calvinismo,
embora o próprio Calvino tivesse repudiado contundente
mente este apelido. Esta variante do Protestantismo viria a ser

bem sucedida em países como a Suíça, Países Baixos, África
do Sul, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos. Calvino foi ini
cialmente um humanista. Nunca foi ordenado sacerdote.

Depois do seu afastamento da Igreja católica, este intelectual

começou a ser visto, gradualmente, como a voz do movimen
to protestante, pregando em igrejas e acabando por ser reco:'

nhecido por muitos como "padre". Vítima das perseguições
aos protestantes na França fugiu para Genebra em 1536, onde
faleceu em 1564. Genebra tornou-se definitivamente num

centro do protestantismo Europeu e João Calvino permanece
até hoje uma figura central da história da cidade e da Suíça.

Contabilidade

www.gumz:.com.br

(47)3.:rh-4747

gurnz@gumz.com.br
UMA PARCERIA aliE DÁ CERTIl, Desde 1978

Pelo Mundo

1832

Criação da cidade
de Pirenópolis
Pirenópolis é município brasileiro do estado de
Goiás, criado em 10 de julho de 1832. Foi fundado
com o nome de Minas de Nossa Senhora do
Rosário Meia Ponte, pelo português minerador
Manoel Rodrigues Tomar. As minas da região foram
descobertas pelo bandeirante Amaro Leite, porém
foram entregues aos portugueses por Urbano do
Couto Menezes, companheiro de Bartolomeu
Bueno da Silva, o Anhanguera Filho, na primeira
metade do século XVIII. A cidade foi importante
centro urbano dos século XVIII e XIX, com

mineração de ouro, comércio e agricultura, em

especial a-produção de algodão para exportação
no século-XIX. Ainda no século XIX, com o nome

de cidade de Meia Ponte, destacou-se como

o berço da música goiana, graça ao surgimento
de grandes maestros, bem como berço da

imprensa em Goiás, já que' ali nasceu o primeiro
jornal do Centro Oeste, denominado Matutina

Meiapontense. Em 1890, mudou seu nome para
Pirenópolis, o município dos Pireneus, nome

dado à serra que a circunda. Ficou isolada durante

grande parte do século:XX e redescoberta da
década de 1970, com a vinda da capital Brasília

para o Centro Oeste. Hoje, é famosa pelo turismo e

pela produção do quartzito, a Pedra de Pirenópolis.

1991

Boris Yeltsin é eleito

presidente da Rússia
Bóris Nicoláievitch Iéltsin nasceu em Iode
fevereiro de 1931. Foi um político russo, com

um importante papel na história recente

da União Soviética e fia Federação Russa. Ele
foi o primeiro presidente da Rússia. Assumiu
a presidência em IOde julho de 1991, após o

fim da União Soviética, na história daquele país
governando até 1999. A sua 'eleição, ficou envolta
de muita expectativa. Iéltsin ganhou as eleições
com 57% dos votos. Casado com Naina Iosifovna
Ieltsina teve duas filhas, Iélena e Tatiana, nascidas
em 1957 e 1958, respectivamente. Depois da

eleição, em 1994 ordenou a invasão da Chechénia,
originando a primeira Guerra Chechena, até chegar
a um tratado de paz em 1996, violado pouco tempo
depois. Iéltsin foi o responsável por transformar a

Rússia num Estado capitalista, deixando de lado
o socialismo. Morreu em abril de 2007.
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São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 3h13: 1,2m • 7h11: O,9m
• 9h51: 1,2m • 18h45: O,9m

MINGUANTE '11/7 • Baixamar • Baixamar
.6h32: O,5m • 11 h04: O,4m

Tábua
• 13h19: O,5m • 22h19: O,3m

NOVA 19/7 das marés Itajai Imbltuba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 26/7
• 6h47: O,8m • 4h34: O,5m
• 18h27: O,8m • 16h53: O,2m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 2/8
• 11h01: O,4m • 11 h53: O,3m
• 22h25: O,4m • 21h11: O,3m

r visão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Nova frente
fria avança
Uma nova frente fria

passa pelo Sul do Brasil
e provoca chuvas com

trovoadas, no decorrer
do dia, do Oeste ao

Litoral Sul catarinense,
entre a tarde e noite

chega ao restante do
Estado. Temperatura
em pequena elevação.
Vento de nordeste, fraco
a moderado com rajadas
e 50 a 70km/h. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

;
Nublado Chuvoso Geada

• 'lllt hoje em Jaraguá
Vento não favorável Norte 5km/h Venlo favorável

Vento não favorável Noroeste 3km/h em um horário

• 9h
• 12h
• 15h
• 18h

80%Vento não favorável Norte 3km/h
Vento favorável Nordeste 7km/h de possibilidade

de chuva,

Palavras Cruzadas
PROGRAMAÇÃO DE en A 12n

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• O Espetacular Homem Aranha - Dub. - 13h20 16h, 18h40, 21 h20

,

• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• O Espetacular Homem Aranha - Leg. -15h40, 18h20, 21h

HOJE

Jaraguádo S
e Região

Previna-se!

/
� �4

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 21°C

S 4J

QUINTA
MíN: s-e

MÁX: 21°C

SEXTA

MíN: 3°C

MÁX: 19°C

passatempo· A Recreativa a pnmeiro revista de palavras cruzados do Brasil

VERTICAIS
1. Casa da Moeda do Brasil / Respeitante a união dos

Estados que compõem uma nação
2. (Interj.) O que? I (Fig.) Tornar igual
3. União sexual ilícita entre parentes consanguíneos,

afins ou adotivos I Material usado para imprimir,
embrulhar etc.

4. Cidade da Paraíba, no sertão do estado I Os pro
pulsores da canoa

5. Título que recebiam as filhas de reis e de fidalgos
antes de se casarem

6. Abrigo para idosos pobres ou desamparados I Fa
mosa marca de máquina de costura

7. Espada curta e larga, com empunhadura simples /
Peixe, também chamado robalinho

8. Afastar dos demais J Gênero de antílopes africa
nos, com apenas uma espécie, ameaçada de

extinção
9. O lado direito de um mapa ou de uma carta geo

gráfica J O centro da.. , neurose.

HORIZONTAIS
1. Microprocessador, elemento essencial de um

computador
2. Criançada
3. Fonte I Anfíbio semelhante à rã
4. Pedir esmola para viver
5. O técnico de futebol, campeão do mundo em

2002, Luiz Felipe
6. Sentimento de amor-próprio, de dignidade pessoal

I Régua para traçar perpendiculares
7. (Ital.) Deus I Abreviatura (em português) de Ban-

gladesh
.

8. As iniciais do romancista Veríssimo (1905-1975),
de "O Prisioneiro" / (lngl.) Tipo de hotel que ofe
rece recreação e divertimento para pessoas em

férias
9. Fazer retroceder
10. Trepadeira da América tropical, ornamental e me

dicinal, de lindas flores amarelas ou arroxeadas
11. Fragmento I A cantora e compositora Maria, de

"Shimbalaiê"
12. Franquear de novo

13. Uma das cores do espectro solar:

udoku
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OS HIHORlS 'ÓCULOS PARA CADA fORMATO D ROSTO

·

• Iiú�ro i)UAP��O
·

·

?
•

Você vai amar a
hora do cafézinho .

3275.1403

A vez do brincõe
Já falamos por aqui
dos maxi colares e

dos maxi anéis, e

depois de algumas
temporadas meio

apagados - mas nunca

fora de cena - é a vez

dos maxi brincos
brilharem. Informais

, e até brincalhões

(podem brincar com
.

a tendência do neon)
para o dia a dia, ou

formais para casamentos, festas e formaturas, eles estão

com tudo e deixam o look com uma pegadinha muito

mais especial, dá um certo up à produção. Para tirar da

gavetinha de acessórios e usar agora.

FOTOS REPRODUÇÃO

um corretivo mais barato (sim, isso
também contava na época), a região abaixo
dos meus olhos começou a coçar muito,
e eu pedia desesperadamente para o meu

.

namorado assoprar (imaginem a cena),
quando me olhei no espelho estava horrível,
toda vermelha. Foi uma loucura!

Daquele dia em diante, o óbvio aconteceu, não

é? Passei a prestar atenção em dobro nessas

coisas. E hoje, após inúmeras tentativas - sempre
analisando o que é melhor para minha pele -

encontrei uma linha de maquiagem que é perfeita
para mim. E tenho que dividir com vocês.
Nessas minhas andanças, encontrei as make da
Dior e gente, posso falar? Não largo mais, é ótima!
Deixa a minha pele linda, e de quebra super
hidrata ela. E como eu sei que tem dicas que são
essenciais na vida. da gente, tirei uma foto dos
méus produtos do dia a dia que não vivo sem.

Sempre fui muito desligada com relação a

maquiagem, do tipo que comprava esses

estojos enormes (Made in Paraguai) e ficava
feliz da vida achando que tinha feito uma

compra excelente. Ledo engano, não é? E hoje
eu sei disso, mas na época não sabia.
Na verdade, confesso que durante toda a minha
fase de adolescente, por mais que eu amasse me

arrumar para sair, fazer maquiagem era sempre
uma chatice. E diante dessa confissão é fato
dizer que maquiagem nunca foi o meu forte ou

no maior dos casos, minha preocupação. E isso,

tudo, fez com que eu me preocupasse menos

ainda com o mais importante, minha pele.
Tanto é, que na já na fase de maquiagens
"tanto faz, tanto fez", nunca parei para pensar
se toda essa make, da qual eu nem sabia a

procedência, fazia bem ou não para a minha

pele. Acontece que, em um certo dia, ao usar

1 e 2 - Diorskin Forever Compact: é um pó
incrível! Eu uso a 030, e ele tem fator solar 25.

3 - Airflash: uma super base em spray (já falei
sobre ela por aqui).
4 - Diorshow Black Out: ao contrário de minha
fase adolescente, hoje adoro meus cílios em

evidência. E esse rímel faz milagres!
5 - E para não dizer que fugi dos baratos. Devo
confessar que a Revlon além de ter um preço
incrível, é muito boa e o mais importante, esses

corretivos não me dão coceira alguma (rs).
Gosto dos dois, e os intercalo. Mas para aqueles
dias de muita olheira, o corretivo em bastão
é o melhor. E os dois são fator solar 25. É isso
meninas! Fica aqui a dica para vocês prestarem
bastante atenção no que vocês tem usado, ou

no que vocês vão comprar. Às vezes, o barato
sai caro e muitas vezes pode desvalorizar o que
queríamos embelezar.
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Tucunaré Mais do mesmo
Rogérinho Silva está mesmo podendo. Após acabar o namoro

com sua (agora ex), Aline, já emplacou o namoro com a irmã

gêmea, Eunice. Bem, pelo menos a gente sabe que o gosto do

rapaz não mudou. Ou então ele tem muita moral com a sogra.

1\ Testa quarta-feira, vou

1 "recepcionar na minha
residência, Dieter janssen, o

deputado Carlinhos Chiodi
ni, Walter janssen, Paulinho
Chiodini e outras lideranças
políticas da urbe sorriso. No

cardápio além, claro, de mui
to buxixo político, um sabo
roso Tucunaré de 15 quilos,
pescado por Nelson Pereira e

preparado por Tato Branco.

3370-3 4 UpperDonna
Qualquer época do ano é tempo de estar bonita e de bem com a

vida. Pois então faça ainda mais sucesso usando e abusando dos
cabides e araras da Upper Donna, no Shopping Breithaupt. São

looks que ficam incríveis pára você arrasar por onde passa.

moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves
MAURICIO HERMANN /DMJLGAÇÃO

.

•Perigo em voga na r:ua

Bernardo Dornbusch;
prôximo à Marisol- pipas

...
"com linhas de cerol foram
vistas pelo ar. Isso tira
vida de gente.

Jantar

dançante
No dia 11 de

agosto, em

comemoraQão
alusiva ao Dia dos

Pais, a dinâmica
diretoria do Clube
de Campo Beira
Rio vai promover
na sede do clube,
um maravilhoso

jantar-dançante
com a participação
da excelente banda
Montanari de
Blumenau.
Vai perder?

Bom demais
As equipes da escolinha de futebol Xoxo 10, comandada

por Márcio Bandeira Rodrigues, mais conhecido como

Xoxo, que participaram do torneio realizado pelo Caie,
foram campeãs ou conquistaram, no mínimo, o 3° lugar.
A garotada está voando baixo.

Agente não
faz amigos,

reconhece-os.
De onde sai
a verba'!
Olha só que notícia boa: em'

outubro, o povo brasileiro
vai conviver com mais cinco
mil vereadores, pulando de
51.748 para 56.818 o número
de parlamentares municipais
em todo o País. Não se

preocupem, queridos leitores,
. seremos nós, de novo, que
pagaremos a conta - e não vai
ficar barata.

• O verão está longe
ainda, e os balneários, ;

principalmente Cambotiú,
já detonam preços lá nas'

alturas. Principalmente
sobre bebidas e

alimentação. Isso afugenta
qualquer um.

• Quem está desfilando
'.

com novo look,
aprouadissimo pelo
namorado Paulo tr, é a

amiga Gih Bruns.

Vinícius de Moraes

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

• A'quele sarado professor
de educaçãó física está de

·

'amor novo. Dizem queele

conquistou a morena, ex

de um poderoso caixa alta.- ,

ARRAIÁ Sábado, na casa da família das minhas queridas amigas Ideli e

Idileusa, teve festança das boas, com direito a decoração e trajes juninos • O empresário Nelson
Tarnawski reuniu a família,
domingo, no Restaurante
ParkAurora, em torno de
um delicioso almoço.

"

.• O empresário Cris
Rausi movimenta dia 4
de agosto, na chácara da

família, sua tradicional
Costela de Chão.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o amigo Sebastião, da Jamail. Ele é outro

camarada que acompanha a coluna todos os dias para ficar
bipado no que acontece na nossa sociedade. Valeu mesmo!

Pensando bem
"Nunca é erro. É sempre uma

lição ... A vida nos ensina. E,
sobre conquistas, a regra é

simples: Sempre que Deus tira

algo de nossa vida, é para nos

dar algo bem melhor."

.LINDA Laís
Maria Dalri,

toda bonitona
na TheWay,

posa para
eoluna desta

terça-feira

"Garage"
Quinta-feira, dia 12,
a porta da "Garage"
reabre para mais
um encontro

festivo.

Bem·claro
Por falar em vereadores é
bom que você cidadão ou

�

cidadã fique atento para isso.
Tem candidato a vereador

que jura de pés juntos que
vai construir uma creche,
uma escola ou até mesmo

mandar asfaltar a sua rua.

Papo furado. Parlamentar
não executa obras, mas

sim elabora leis, propõe
obras ou serviços por
meio de requerimentos ou

indicações. Apontou?

Rua Barão do Rio Branco, 41 • Centro

Fone (47) 3371-2552
• A apresentadora e .

colunista social da Revista
Nossa, Fabíola Bernardes,
é a mais festejada
aniversariante de hoje,
em Joinville. Mil vivas.

LONDON Letícia Quinto
e Aline Minei conferindo

as baladas da moda

• Com essa, fui!

Aviso
Quem avisa amigo é! Logo, logo
vai acontecer um acidente com

uma daquelas crianças que
brincam no estacionamento

•
'.

da Scar. Os fios, que eram para
ficar subterrâneos, estão a céu

aberto, camuflados por um

pedaço de tábua.

Trocou idade
No domingo, dia 8, meu

amigo, o médico Roberto Kel
Ir, que assina a coluna Hobby
do Bob, na Revista Nossa, .

foi o aniversariante mais

festejado do dia. Parabéns!
O meu desejo é que você e

toda sua bela família sejam
plenamente felizes.

Caraguâ Auto Elite
A escolha perfeito

Crack
Embora as Polícias Civil e

Militar façam o seu trabalho,
não há apreensão de drogas
que dê jeito nesse cancro

social. Quanto mais 'se
anuncia que o crack, cocaína
e maconha são apreendidos,
mais se consome drogas em

Jaraguá do Sul. Esse negócio
parece que dá como folhas
em árvores.

BALADA Daniela Jacob e Sabrina Werner
nos corredores da Upper Floor

Destaque
o empresário Dulcídio e sua

bonita Adelíria Bago, sempre
simpáticos, é outro casal

destaque que desfila nos

lugares da moda.

Sucesso
No sábado, Alcides D'Ávila
movimentou no seu

concorrido Bar, no São Luiz,
300 quilos de costela. O
encontro foi um sucesso.

NlVER A minha amiga
Marlise Hersing, do
Restaurante Típico

da Malwee, é a grande
aniversariante de hoje
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Daniel 'Medeiros
Graduado em Comunicação Social

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria,
Lingtiagem e Crítica"ürrePlatogrática,_ /I
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AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R

Rodrigo fala sobre seus sentimentos por Miriam na sessão de regressão com Beatriz.
Priscila incentiva Miriam a se declarar para Rodrigo. Gilda fala para Laura que Gil e Débora
estão juntos. Juliana explica para Miriam e Pedro sobre a técnica que Rodrigo usou para curar

. Clara na gruta. Rodrigo comenta com Beatriz que começou a ter pesadelos depois que Elisa
apareceu. Laura disfarça o despeito ao falar com Gil sobre Débora. Kléber beija Priscila na
construtora. Valdirene convence Jáqui a vender brigadeiros para ter uma fonte de renda. Laís e
Julinho reclamam um do outro para seus amigos. William convida Marlene para sair.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19B
Otto exige que soltem Elano e vai com ele até o escritório. Elano conta tudo que sabe para

o empresário e Otto diz que vai destruir a reputação de Sarmento. Morvan chega à casa de
Chayene para falar com Socorro. Arruda marca um jantar com Simdne e Fabian não gosta. NiI
tinho avisa a Rodinei que a Borralho Crew está chateada com ele. Cida fica dividida entre Elano
e Conrado. Otto desabafa com Penha. Sônia desaprova as atitudes de Sarmento. Simone se
encontra com Arruda. Chayene chama Fabian e Laércio fotografa o galã no quarto da cantora.
Otto avisa a Máslova que Conrado será investigado pela Polícia Federal.

ele
e

I Envie a foto do seu animalzinho para
Ique anima contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

AVENIDA BRASa. - GLOBO - 21B
llÀax decide não contar nada sobre Nina. Ivana afirma que o marido precisa procurar em

prego. Monalisa acusa Silas e Olenka de traição. Max é destratado por Ágata e decide deixar
a mansão. Carmiriha pede que Zezé comece a vigiar Nina. Monalisa expulsa Olenka de sua
casa. Valdo obriga Betânia a se afastar de Nina para sempre. Jerônimo vê Nina pegar parte
do dinheiro que estava escondido na casa de Lucinda. Nina paga pelo silêncio de Max. Alexia
conta para Cadinho que está falida. Jorginho afirma para Tufão que Lúcio foi cúmplice de Max
na tentativa de assalto à mansão. Carminha é ríspida com Nina.

GABRIELA - GLOBO - 23B
Sinhazinha e Osmundo se declaram apaixonados um pelo outro. Tonico mente para Nacib,

dizendo que não tem interesse por Gabriela. Mundinho tenta se aproximar de Gerusa, mas ela o

evita, obedecendo às orientações de seu avô. O transporte em que Alceu, Zulmira e Rita viaja
vam colide com um caminhão na estrada. Florzinha avisa a Lindinalva que seus pais morreram
em um acidente de trânsito. Gerusa pergunta para Ramiro por que não gosta de Mundinho.
Ramiro fica furioso ao saber que o acidente com a marinete foi causado por um buraco na

estrada, e culpa Alfredo por não ter conseguido verba com o governo.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Milu desapareceu na tarde de sexta-feira, nas proximidades
da Escola Alberto Bauer. Qualquer infol"lllaÇão favor ligar para

Amanda ou Farab Cassuli, fones 8872-1968 ou 9991-0418

Sara A. de Borba

Stephanie Braz

Tiffany M. da R. Bianchini
WillyT Engel

Eduardo Vaz
Fábio Schmidt
Guinter Pasold
Ismael Volz
Jessica D. Urban
Jhonatan R. de Oliveira
João Weiller
Jonathan Barcelos
Julieta A. Pedri
Krismaira Rau Marcon
Leonir C. Demarchi
Luis Amarante
Maikon R. Veloso
Marcos P. Rengel

Marlete Maria dos Santos
Milda R Georg
Odair F Bosse
Patricia Hafermann
Sibe1e Motta
Suelen C. Nascimento
Úrsula Maske
Valmirna Nagel
Valmirna Nagel
Valtraudt E. Schwarz
Waldemar G. Schwarz
William V. da Cunha

Eduarda E. Lorenzi
Giulia Alexandra Aronês
Guilherme Marschall
Isa M.M. Ziemann
Isabella Alanda Cizeski
Israel S. Borges
Ivanete Ribeiro Campos
Jairo Felipe Prado
Jeferson C. Ruedger
Jeferson Laube
Jefferson G. Laube
Joacir A Martim
Jozeleto Lambrecht
Jurandir Zangheline

Luis Francisco Utpadel
Luis Franscisco Kiatkosky
Maicon Manfrini
Marcia A. Marcelino
Marcos R. Hansen
Maria Ap. S. Deretti
Maria Helena Wolz
Maria L C. Fernandes
Mario Schweder
Mirela Schweitzer
Pedro J. dos santos
Paulo Oliveira da Silva

Rodrigo F Müller
Rudinei M. Kanchen

9/7
Adriana Freitas
Alaide Vieira
Alcido Baumgartel
Alexandra Stolf
Anderson R. Gobli
Andreia Marquardt
Aniceto Pedrotti
Antônio L. de Souza
Bricika Birch '

Bruna A Saganski
Carla O. Demarchi
Decio P. Lima
Deise R.Zimmermann

10/7
Adriana Schiessl
Alida V. G. Rudge
Angelo Kubnik
Ari José Fontanise Junior
Bruna Shmitz Nunes
César L Felisbino
Clara Tecilla
Edson Volkman

/li ,'I

Horóscopo
cp ÁRIES

Mostre aos outros quaiS são os seus
.

objetivos profissionais. Dia propício
para assumir desafios e até um novo

.cargo no emprego. Demonstre calma
ao lidar com o par ou poderá bater de
frente com quem ama e isso poderá
desestruturar a união. Cor: creme.

� TOURO

Organize suas finanças e seja ágil
ao tomar medidas necessárias para
manter o orçamento equilibrado.
Se precisar confidenciar seus

problemas, recorra ao par. Abra seu

coração, caso você goste de alguém
em segredo. Cor: preto.

II GÊMEOS
Não deixe tarefas incompletas no

trabalho. Estimule os seus familiares
a cumprir suas próprias metas.
Controle melhor seus gastos e evite

despesas imprevistas. A dois, prefira
ceder às vontades do par a entrar em

conflitos sem motivo. Cor: branco.

� cANCER
Você saberá aonde quer chegar
na profissão e vai dar um novo

rumo às suas finanças. Não cultive
a ansiedade diante de situações
indefinidas: tudo vai acabar bem.
Uma conversa acabará com atritos
a dois. Cor: cinza.

Sl
LEÃo
Preserve sua independência se

deseja alcançar posições melhores
na carreira. Seja discreto quanto
suas intenções e selecione quem
merece ouvi-Ias. Talvez, você precise
refazer alguns planos. Dê mais
carinho à pessoa amada Cor: preto.

TU> VIRGEM
Não se decepcione se o pessoal do
trabalho não colaborar. Esqueça o

orgulho, seja com familiares ou com

colegas. Em casa, aja com prontidão
para evitar discussões. Nos assuntos
do coração, comprometa-se com sua

cara-metade. Cor: marrom.

.n. UBRA
Evite confusão com pessoas
próximas, você pode precisar
da cooperação dos colegas para
atividades de trabalho. Não convém
deixar a familia em segundo plano.
Evite discutir com a pessoa amada e

desgastar a relação. Cor: creme.

ESCORPIÃO

l1L No ambiente profissional, faça o que
estiver ao seu alcance para manter o

clima de cooperação entre as pessoas
que te cercam. No� demonstre
maturidade. Já é hora de pensar no

fubJro da união. Cor: creme.

X'
SAGITÁRIO
Hoje, tudo indica que você vai

enxergar os problemas profissionaiS
de outro ângulo e conseguirá
encontrar sôluções. No lar, ajude
seus familiares nas obrigações. No

amor, é tempo de compartilhar sonhos
e ideais com o par. Cor: branco.

"V_}:, CAPRiCÓRNIO
,

Escolha suas palavras para incentivar
os colegas de trabalho. Mesmo que
seja preciso ter algumas atitudes
autoritárias, preserve sua posição
de liderança. Com seu amor, a fase

promete harmonia Cor: tons claros.

� AQUÁRIO
� No trabalho, crie diferentes maneiras

de fazer as mesmas atividades.
Mantenha o foco em uma tarefa de
cada vez. No contato com seu amor,
uma boa conversa pode esclarecer
mal-entendido. Cor: preto.

tf PEIXES
Não fique na dependência dos
outros mas antes de tomar alguma
atitude importante em família,
lembre-se de que não conseguirá
agradar a todos. Dê mais atenção à
pessoa amada. Cor: vermelho.
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Vocêa
•

•

Quer publicar sua foto'
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Jessica
Lisboa

comemora

aniversário
de 23 anos

neste dia 11.

O namorado,
Rudinei,
envia os

parabéns
e muitas

felicidades

Milda Ruediger Georg, que completa 70 anos hoje,
na foto com as irmãs. Da esquerda para a direita:

Isolde, a aniversariante, Ringard, Citalia, Ivone

e Darcí. O esposo Rolf; os rllhos Marcia, Moacir,
Rosane e Sergio; e os netos Andressa, Alessandra,

Aline, Jonathan, SueUen, Anne e Luiza desejam saúde
e muitos anos de vida. '�os muito você, Oma!"

Hoje é o

primeiro
. ".

, aDlversano

deYuri
Dalsochio. O

pai Jean, a

mãe Eloisa e

avós desejam
muitas

felicidades

Teresinha Machado, na

foto com o neto Luan,
. ".

comemorou aDlversano

no dia 4. "Desejamos
saúde e muitas

felicidades. Te amamos

muito!" São os votos dos
rllhos Ivanor (Nori) e

Elizandro (Zandro), as

noras Salete e Marina, e

onetoLuan

Os amigos e

funcionários do

CEI Dona Nina, de

Corupá, parabenizam a

professora Lilian T. P.

Krüger, que comemorou

aniversário, no dia 6.

Felicidades!

Logosofia
A Fundação Logosófica de Jaraguá do Sul estará

promovendo, através do seu Setor Juvenil, a

atividade Diálogo Jovem, tendo como tema de
estudo o livro "Deficiências e Propensões do
Ser Humano" de González Pecotche, precursor
da Logosofia. O Diálogo Jovem acontecerá
no dia 14, com o sub- tema "Paciência/

Impaciência" e no dia 28 de julho com o sub
tema "Adaptabilidade I Inadaptabilidade", no

horário das 15h às 16h, na sede da Fundação
Logosófica, na Rua João Planincheck, 141- Nova
Brasília. Contatos: 3275-1867 ou 3376-0668

www.logosofia.org.br

Transferênci
A Católica de Santa Catarina informa que
encerra nesta terça-feira, o período para
solicitação de transferência externa e interna,

.

ingresso com curso superior e equivalência
de disciplinas, para interessados em cursar as

graduações das unidades de Jaraguá do Sul
e Joinville. O pedido deverá ser efetivado no

Serviço de Atendimento ao Estudante - Bloco
A em Jaraguá do Sul, e no SAE no campus
Joinville. Os interessados precisam apresentar
os documentos específicos originais e cópias,
conforme o edital disponível no site catolicasc.

org.br, no link "Calendário Acadêmico".

Festas
• A Escola Carrossel promove Festa Iulína nas

dependências da escola, no dia 13, a partir das
19h. Toda a comunidade está convidada.

• No próximo sábado ocorre a 7a Festa Iulína da

Associação de Moradores do Bairro Imigrantes,
de Guaramirim. A festa começas às 17h30, no

Centro Recreativo da Amobimi. Na programação
apresentação do casamento caipira, Boi-de
Mamão e muitos comes e bebes.

• Dia 14 também haverá Festa Iulína na Escola
Erich Blosfeld, na Ilha da Figueira. O arraiá ocorre

a partir das 13h. Para saber mais ligue: 3370-6000.

• Neste sábado, a Sociedade João Pessoa, de

Jaraguá do Sul, promove sua 2a Feijoada.

Cursos da Apevi
o local dos cursos na Apevi é o Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. As inscrições
podem ser feitas no 3275-7024 ou e-mail

capacitacao@apevi.com.br.

• Marketing em Pequenas Grandes Empresas
é o curso que ocorre de 16 a 19, das 19h às
22h. O objetivo é preparar o participante com

ferramentas de rnarketing, comprovadamente
eficazes, através de um curso rápido, dinâmico,
atual, e com aplicação prática, bem como

estar preparado para acompanhar a ações da
concorrência. Investimento: nucleados: R$ 227,
associados: R$ 250, e demais interessados: R$
375. Instrutor: Marcelo D. Bergamo.

• Qualidade no Atendimento Telefônico - Técnicas
e Habilidades Profissionais ao Telefone inicia dia

,

16 e segue até dia 19, das 19h às 22h. Preparar e

reciclar os participantes para exercer as atividades
de atendimento profissional ao telefone. A

partir de uma abordagem prática durante o

treinamento, serão discutidos os erros que se

cometem e as técnicas que ajudam a otimizar
a comunicação e o relacionamento da empresa
com os clientes. Investimento: nucleados: R$ 220,
associados: R$ 242, demais interessados: R$ 363.
Instrutor: Emílio Mufioz Moya.

• Também no dia 16, em parceria com o Sebrae
inicia o curso de Gestão de Visual de Loja,
das 18h30 às 22h15. O objetivo é capacitar o

participante para que ele tenha informações
sobre a mais adequada disposição dos produtos,
aproveitando as características da loja para
ampliar as estratégias de comunicação,
possibilitando a expansão das ações de marketing
e o incremento de suas vendas. Investimento:

R$ 200. Instrutor: Paulo Roberto Kroich,

Culinária
A Casa do Chocolate divulga a programação
de cursos para julho.> Dia 11, das 14h30 às

17h30h, Curso Alispec de cupcake e muffins
decorados. E das 19h às 22h, Curso Alispec -

.

bolo decorado com pasta americana. Valor: R$
15 cada. Professora: Julie. • Dia 12, das 8h30 às

llh30, Curso mesa de guloseimas - maçã do

amor, pirulito de pipoca, bisnaga de brigadeiro,
cakepop e pão-de-mel. Valor: R$ 20. Professora:
Iulíe.> Dia 16, das 14h30 às 17h30, Curso de
Inverno: bombons, mini gateou, bolo musse

assado e bolo em camadas. Com Vitoleite e

Norcau. Valor: R$ 15. Professora: Amélia. E

das 19h às 22h, Curso de Inverno: bombons,--j

mini petit gateau, bolo musse assado e bolo
em camadas. ComVitoleite e Norcau. Valor:

R$ 15 cada. Professora: Amélia. • Dia 23, das
8h30 às llh30, Curso Especial de Culinária
Brasileira: queijadinha mineira, sopa de batata
a moda da serra, galinha nordestina. Valor: R$
20. Professora: Neide. • Dia 27, das 14h às 17h,
especialidades para Confeitaria com Selecta -

Bolos e Tortas. Valor: R$ 15. Professora: Tatiane.

Participantes ganham um quilo de cobertura
Selecta. • Dia 31, das 14h30 às 17h, Curso da
Harald - curso de tortas para confeitaria fina.
Valor: R$ 15. Professor: Diogo. Inscrições na Rua
Estheria Lenzi Friedrich, 137 - Centro - Jaraguá
e informações pelo casadochocolatte@brturbo.
com.br - Fone 47 3371-4800.

"1
..
Ju.nt� a� mt:'�rmações .

..ma sem�.. a"'tes do evetito.
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ASsociação das Imobiliárias de Iaraguá
Aconteceu neste último _.

sábado,�no Clube dos '

Viaiantes, mais uma :
confraternização da

Associaç.ão das Imobiliárias
de Jaraguá do Sul (AIJS).

O evento contou com

deliciosa feiioada e

reuniu grgnde número de
corretores e proprietários

. de imobiliárias e construtoras
de nesse regJão.

Ednilson, Deleon e Rachel
- EPassos Imóveis.

Equipe da Imobiliária Seculus

FOTOS KÁTIA THElLACKER

Equipe
Berta I móveis

Renato, Luis Sérgio (Engetec),
Monique (Seculus) e Ednilson (EPassos)

lIenirto -

Kuka Imóveis

Erwino e Almir - lrnob. Menegotti Imobiliária Luna

I ,
Ma.ssao (SeG�I�.s) � q'iolmar dando um show de culinária.

N .,
� .'1 1";4.j ", 'II, �". '

,'l '''''1.."
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Eco

Benyamin
Parbam Fard

benyamin@biovita.com.br

São Paulo· recicla 1 % de todo
lixo produzido diariamente

A maior cidade do País recicla pouco mais de
1il% de todo o lixo produzido diariamente.

Segundo dados da Prefeitura de São Paulo,
apenas 214 toneladas das 18,3 mil toneladas
de resíduos sólidos coletados diariamente nas

ruas da capital paulista são recicladas, o que

representa 1,18% do .total. A quantidade de
lixo' levada para os aterros sanitários só não

é maior graças ao trabalho das cooperativas
de reciclagem não conveniadas à prefeitura.
Segundo o Movimento Nacional dos Catadores
de Materiais Recicláveis (MNCR), essas

cooperativas reciclam quatro vezes mais do

que é contabilizado, tendo em vista que menos

de 10% dos catadores do município atuam nos

centros de triagem da prefeitura.

7 tendências verdes

para 2012/2013
Confira uma seleção de iniciativas

sustentáveis, do setor de energia ao da

construção e tecnologia, que ajudam
a minimizar nosso impacto sobre o

planeta e prometem ganhar força
entre este e o próximo ano:

• Ecotelhados
• Smart grid
·Avez dos

containers

• Iluminação
aLED

• Ecotáxis

• Car Sharing

São Paulo e Rio tratam lixo

de olho nos créditos de carbono'
São Paulo produz 18 mil toneladas de lixo por dia. Só de resíduos domiciliares são coletados

quase 12 mil toneladas, e o município conta com uma moderna central de tratamento de

resíduos, próxima ao aterro desativado São João, a Central de Tratamento de Resíduos Leste

(CTL) tem um moderno sistema de tratamento do chorume, que já é transformado em água
de reuso. A queima do gás metano liberado dos aterros desativados para geração de energia
virou um dos maiores programas para a redução de emissões da cidade! Os créditos de carbono

gerados a partir da iniciativa, considerada um mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL), são

comercializados pela Bolsa de Valores de .São Paulo. Já foram feitos dois leilões internacionais,
nos quais a Prefeitura arrecadou 71 milhões de reais. Já o Rio de Janeiro possui o maior aterro

de lixo da América Latina, Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, que chegou a receber 7,8 mil
toneladas por dia de lixo provenientes da cidade do Rio e da Baixada Fluminense. O recente risco

de vazamento subterrâneo de chorume, o líquido resultante da decomposição dos resíduos, foi
determinante para a decisão de desativá-lo definitivamente, posta em prática em três de junho.

'. Sem metrô, poluição
aumentaria 75% em São Paulo
Sem o transporte público das linhas férreas, o aumento da frota
de veículos particulares nas ruas da capital paulista eleva em até
75% a presença de partículas suspensas no ar, é o que mostra a

análise de partículas em suspensão no ar em dias de greve dos

metroviários, trazendo impacto na atmosfera e na morte de

pessoas que sofrem de doenças cardiorrespiratórias. As principais
partículas suspensas no ar são o ozônio, monóxido de carbono,
óxido de azoto e dióxido de enxofre, de acordo com a pesquisa.

FOTOS DIVULGAÇÃO

E-Book é mais sustentável

que livro impresso?
Em primeira vista a tendência é imaginar que sim, porém a

resposta não é tão simples quanto parece, pois recente pesquisa
analisou a pegada de carbono dos leitores digitais e comparou
com os números dos livros impressos, e o resultado apontou que
os e-readers, ou seja, os aparelhos para leitura digital (como
Kindle ou iPad), possuem pegada de carbono 200 a 250%

maior que uma biblioteca, além de causarem trocas contínuas
dos aparelhos por modelos mais novos a cada dois anos (em
média), e de serem pessoais, assim cada um dos integrantes
de uma família tem o seu próprio aparelho. Segundo o New York

Times, seria necessário a leitura de até cem livros digitais para
compensar as emissões de um e-reader, além da necessidade do

gasto de 50 vezes mais combustível fóssil para produzir um desses

equipamentos, em comparação aos livros impressos, mesmo

contanto os gastos energéticos com a iluminação para a leitura.
A conclusão é que o papel ainda é a melhor opção, pois
(acima de tudo) também pode ser emprestado.

®

I I BIOCHEM
Química

473273 7191
www.biochem.com.br

Tecnologias Sustentã\1eis.

4132737191
www.biovita.com.br
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onto de ista
Victor Danich, diretor do JaraguaTec

e professor da Católica SC

A integração generosa da Alemanha
Pressionada pela derrota em seis

.

eleições estaduais do seu parti
do - o CDU democrata-cristão - a

primeira ministra alemã Angela
Merkel anda falando numa agen
da de crescimento. Isso envolveria
- contrariando os defensores da
austeridade fiscal - investimentos

públicos para sair da armadilha
do desemprego e reativar os pro
cessos produtivos. Quem diria.

Depois de perder no maior Estado,
a Renânia do Norte-Vestifália, sua

terra natal, a ministra vive assus

tada em ser ultrapassada por uma

coligação do Partido Verde, com

os socialistas e outras forças de

esquerda. Imagino que meu esti
mado Emílio da Silva Neto já esteja
sabendo disso.

Por causa da cuidadosa propa
ganda dos círculos conservadores
alemães, de que a unificação com

o país oriental prejudicou a Ale
manha Federal - em razão do seu

esforço para subsidiar a transfor

mação da ex-economia comunista
- é bem possível que ele desconhe

ça os fatos que tiveram um resul
tado inesperado após a caída do
Muro de Berlin.

A euforia despertada pela der
rocada do comunismo e a sonhada

unificação terminou por esconder

uma crise muito mais profunda. Na

verdade, foi Alemanha Oriental que
"subsidiou" à Ocidental através de
uma gigantesca transferência líqui
da de riqueza em benefício de em

presas e grupos especulativos, por
meio de um sistema de apropriação
em larga escala. Um deles foi a "res

tituição" maciça de propriedades,
em geral a cidadãos da parte oci
dental. Dessa forma, perto da me

tade da população oriental perdeu
as suas casas. Essas "restituições" e

"prívatízações" fizeram com que a

maior parte do patrimônio imobi
liário da ex-república passasse para
mãos do ocidente, o que sustentou

seu consumo e seus investimen
tos. Tudo isso foi acompanhado
pelo desmantelamento do tecido

produtivo da Alemanha Oriental. A

Treuhand, organismo encarregado
de administrar as empresas estatais
dos territórios anexados, teve à sua

disposição 30 mil empresas (quatro
milhões e meio de assalariados),
cuja liquidação, realizada de forma
brutal em meio a negócios turvos,
terminou beneficiando a grupos
reduzidos do Oeste, deixando sem

emprego mais de três milhões de

pessoas. O que aparentou ser uma

generosa e patriótica integração do

Leste, na realidade foi uma imensa

depredação em benefício das clas
ses altas do Oeste. A estratégia mon

tada sobre a base das privatizações
e desmantelamentos industriais,
além das transferências de proprie
dades, permitiu que empresas da
Alemanha Federal se apoderassem
dos mercados da Alemanha Orien
tal e de países abastecidos tradicio
nalmente por esta última. Por outro

lado, a equiparação cambial entre as

duas moedas, sob a aparência de ge
nerosidade, provocou um aumento

brutal dos custos das empresas da

parte oriental, empurrando-as para
a falência. A derrocada industrial.
dos irmãos pobres e comunistas
era combinada com medidas de

sustentação do consumo da parte
ocidental, subsidiado com impostos
pagos por toda população alemã.
O resultado foi uma concentração
de renda maior em ambas as Ale
manhas. A senhora Merkel conhece
muito bem o desenlace, assim como

também do seu futuro incerto. Por

tanto, o afrouxamento cauteloso
nos dogmas financeiristas é resul
tado da pressão dos eleitores dos
diversos países chamados a opinar,
assim como dos cidadãos indigna
dos que lotam as praças das capitais
européias, atentos às armadilhas do

capitalismo do desastre.

www.ocerrelodopovo.com.br

Os familiares de

Darcy Natal Filimberti, sócio-diretor da

Decorações Estrela Ltda vem, com pesar, infor

mar de seu falecimento, ocorrido no dia 02/07/12,
às 21 h40, no Hospital São José.

Registra-se o agradecimento aos médicos, Dr.

Alexandre Lorenzine Schlabendorff e Dr. Luis

Carlos Stoeberl, pela dedicação, atenção, carinho

e esforço com que conduziram todo o tratamento.

Agradecimentos também à toda a equipe de en

fermagem do Hospital São José, que sempre es-

/ teve atenta e à disposição, além, claro, de todo o

carinho dedicado.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS N°. 13/2012-PMS
/

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são

conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n". 8.666/93 e suas

alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preços n". 13/2012-PMS, Processo de licitação
nO. 65/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação
por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência

aos participantes: .

Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento

de mão de obra, materiais e equipamentos), de construção das canchas de bocha

(baias) e piso, no galpão montado anexo ao Ginásio de esportes Alfredo Passold,
na Avenida dos Imigrantes, no município de Schroeder/SC, conforme projetos,
memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante deste Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vence

dora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Empresa vencedora: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob

o n? 07.103.065/0001-01.

Valor da proposta vencedora: R$ 98.339,81 (noventa e oito mil, trezentos e

trinta e nove reais e oitenta e um centavos).
Schroeder, 06 de julho de 2012.

Felipe Vo'igt - Prefeito Municipal

Saibam todos quevírem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacio
nados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo
legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no

mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) des
conhecidas, 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.

Protocolo: 33270 Sacado: ADIlSON PIRES DOS SANTOS CPF: 046.263.159-17 Endereço: Rua Paulo
Bento de Azevedo nO 100, Bananal do Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO FICSA S/A CNPJ:
61.348.538/0001-86 Número do Título: 998181015-4 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO FICSA S/ADataVencimento: 08/03/2012 Valor: 15.362,76 Liquidação após a intima

ção: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 32925 Sacado: ADOrAR ZIl.S CPF: 004.268.729-24 Endereço: Rua Alberto ZaneIla nO 743,
Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: MECANICA LERFEI LIDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do
Título: 1410/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 15/06/2012 Valor: 125,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33283 Sacado: ANTONIO MARCOS ENGEIMANN CPF: 730.076.339-15 Endereço: RuaArmide
Delai Weber nO s/n, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONFORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS
LIDA CNPJ: 10.663.510/0001-00 Número do Título: 012903-04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 26/06/2012 Valor: 410,00 Liquidação
após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33153 Sacado: BRASQUISA INDUSTRIA U'DA CNPJ: 02.096.814/0001-05 Endereço: Rodovia
Guilherme Jensen nO stt«, Area Industrial, 89108-000, Massaranduba Cedente: BIOFRAGANE PRODUTOS
QUIMICOS LIDA ME CNPJ: 07.668.944/0001-80 Número do Título: 7329 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
21/06/2012 Valor: 297,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital R$15,00

Protocolo: 3?982 Sacado: flORE OCKNER CPF: 310.555.409-20 Endereço: Estrada Ponta Comprida n°

2291, Ponta comprida, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATNA CRED. RURAL 1N� SOLID.
LUIS ALVES - CREDIALVES CNP]: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 4300-0090-2011-85 Espécie: Cé
dula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: COOPERATNA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS
ALVES - CREDIALVES Data Vencimento: 03110/2011 Valor: 52.000,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
______________________ .:. l: _

Protocolo: 32958 Sacado: EVANDRO DE OLIVEIRA CPF: 636.610.980-04 Endereço: Rua Emilio Hardt nO

275, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BVFINANCEIRAS/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número
do Título: 131040452 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHULZE
E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 22/02/2012 Valor: 33.865,80 Liquidação após a intima

ção: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocõlo: 32956 Sacado: EZEQUIEL CARNEIRO CPF: 019.314.229-58 Endereço: Rua Cascavel nv 93, Re
canto Feliz, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A CNPJ:
01.858.774/0001-10 Número do Título: 00052339/08 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: SERGIO
SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 17/02/2012 Valor: 39.639,60 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

Protocolo: 33174 Sacado: GLECI THEISEN CPF: 031.952.179-61 Endereço: Rua Guilherme Bauer n° s/ n,
Centro Norte, 89275-008, Schroeder Cedente: UlEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Nú
mero do Título: 425 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO
SA DataVencimento: 15/06/2012 Valor: 255,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 -

Protocolo: 33200 Sacado: GWBALADMINISTRADORA DE BENS LIDA CNPJ: 02.580.422/0001-09 Ende-

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL-FSTADO DESANfA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - CHRISTA INGE HII1..EWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITAL DE INfIMAÇÃO
reço: Rua 28 de Agosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRlTORIO CONTABIL MAR-

.

LIAN LIDACNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 93919 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/06/2012 Valor: 97,23 Liquidação após
a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 33232 Sacado: JEFERSON BRUCK CPF: 068.490.729-19 Endereço: Rua Olanda Petri SatIer n°

58, Beira Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONGo PADRES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS CNPJ:
62.039.334/0025-01 Número do Título: C 02 E S 02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 19/06/2012 Valor: 320,00 Liquidação após a intimação:
R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33252 Sacado: JORGE LUIZ NIKElATI1 CPF: 077.037.599-53 Endereço: Rua João Sotter
Correa nO 956, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: VALCANAIA AUTO PEÇAS LIDA ME CNPJ:
03.387.767/0001-03 Número do Título: 5103 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 20/06/2012 Valor: 113,00

�����?��-����-�-��:��:_�!_����':��������-���?_����������:��-��:�:���:��-�����-------------
Protocolo: 33256 Sacado: JOSE AII10N DA SILVA CNPJ: 11.732.962/0001-51 Endereço: Rodovia BR 280,
km 72 nO s/n, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: RECAUCHUTADORAVOLNEl LIDA EPP CNPJ:
81.349.953/0001-61 Número do Título: 33/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 25/06/2012 Valor: 410,00 Liqui
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 33379 Sacado: KS ESTAMPAS E DECORAÇOES TEXTEIS LIDA CNPJ: 05.492.312/0001-83

Endereço: Rua Eugenio Kleine nO 1091, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: QUIMISA SA CNPJ:
43.683.069/0001-70 Número do Título: 120348/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO SAData Vencimento: 22/06/2012 Valor: 1.123,70 Liquidação após a inti

mação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33163 Sacado: Lll1ANE SCHMIDT CPF: 918.542.969-49 Endereço: Estrada Bananal do
Sul nO s/n, Beira Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: LOJA CENTRAL - LUIZ MOSER-ME CNPJ:
78.893.575/0001-78 Número do Título: 1/2 Espécie: Nota PromissóriaApresentante: WJA CENTRAL - LUIZ
MOSER-ME DataVencimento: 17/03/2011 Valor: 81,20 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
�----------------------------------------------------------_!_--------------------------------------------------------------

Protocolo: 33202 Sacado: LUIZ CARLOS MANNES ME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Endereço: Rua 28 de
Agosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITORIO CONTABIL MARLIAN LIDA CNPJ:
84.436.096/0001-25 Número do Título: 93992 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/06/2012 Valor: 187,23 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33139 Sacado: MAIARA RONGi} MELCHJOREITO CPF: 091.481.079-05 Endereço: Rua Batista
MeIchioretto nO 77, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS
LIDA ME CNPJ: lD.945.510/0001-95 Número do Título: 2283C/7 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALData Vencimento: 16/06/2012 Valor: 280,00Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32988 Sacado: MARCELO MORASTONI CPF: 702.387.749-53 Endereço: Rua l.eopoldoSchmitz
n° s/u>, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: JOAO LUIZ ROSADE BEM CPF: 097.068.449-53
Número do Título: 00000000185 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Data Vencimento: 10/06/2012 Valor: 470,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33147 Sacado: MARCOS VINICIOS TOBLER CPF: 046.147.739-40 Endereço: Estrada Ponta

Comprida n° sn, Ponta Comprida, 89270-000, Guaramirim Cedente: CREDIFIBRA S/A - CREDITO, FINAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 11.434.526/0001-04 Número doTítulo: 13-07354/10 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: AYRES E FARIAADVOGADOS ASSOCIADOS Data Venci
mento: 27110/2010 Valor: 1.782,50 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$18,31, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32999 Sacado: MARIANO OLOS CPF: 628.522.809-49 Endereço: Estrada Geral Braço do Norte
n° s/n°, Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente:VALERIO DEREm CPF: 291.275.139-04 Nú
mero do Título: 000059-0 Espécie: Cheque Apresentante: VALERIO DEREm DataVencimento: 14/04/2012
Valor: 3.150,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 32997 Sacado: NICOIAU KASMlRSKI CPF: 222.374.889-91 Endereço: Rodovia SC-413 nO s/n,
Distrito Industrial, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATNA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS
ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título: 430Q-0400-2009-881 Espécie: Espécie
de Contrato Apresentante: COOPERATNA CRED. RURAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES Data
Vencimento: 27/10/2009 Valor: 150.000,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33119 Sacado: RD MAQTEC EQUIPAMENTOS LIDA - EPP CNPJ: 13.988.996/0001-37 Endereço:
Rua EIfried Klabunde nO 1749, Schroeder l, 89275-000, Schroeder Cedente: ACONORIE COMERCIO DE
FERRO EACO LIDA CNPJ: 72.159.205/0001-25 Número doTítulo: 7873-1 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
19/06/2012 Valor: 739,20 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 32961 Sacado: RICARDO DA PAlXAO DA SILVA CPF: 808.018.387-20 Endereço: Rua 28 de
Agosto nO 3915, Avai, 89270-000, Guaramirirn Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNPJ:
07.207.996/0001-50 Número do Título: 4249416847 Espécie: Nota Promíssória Apresentante: BANCO BRA
DESCO FINANCIAMENTOS SADataVencimento: 12/05/2010 Valor: 67.431,00 Liquidação após a intima

ção: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 32959 Sacado: ROGERIO TRAVAGLIA CPF: 003.386.129-39 Endereço: Rua 501 - Eioi Sotter
Correans 35, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: BVFINANCElRAS/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-
89 Número doTítulo: 131033115 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO
SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 07/06/2010 Valor: 19.675,44 liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33351 Sacado: ROSNAL VENANClO TRINDADE CPF: 044.508.289-50 Endereço: Estrada
Guarani-Açu nO s/n, Guarani-Açu, 89l08-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO DEREm ME
CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000001068 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indica

ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 28/06/2012 Valor:
275,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33263 Sacado: RUBENSGONÇALVES CPF: 669.664.699-04 Endereço: Rodovia SC 413 Km
1 nO s/n, Beira Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: JAMATEX COM. EQUIP. TEXTEIS LIDA CNPJ:
04.317.708/0001-21 Número do Tínílo: 7l52.1R002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 20/06/2012 Valor: 162,31 Liquidação após a intimação:
R$'Il1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33164 Sacado: TATIANE LElTZKE CPF: 040.522.149-51 Endereço: Estrada Bananal do Sul
nO 1676, Bananal do Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: WJA CENTRAL - LUIZ MOSER-ME CNPJ:
78.893.575/0001-78 Número do Título: 1(4 Espécie: Nota PromissóriaApresentante: LOJA CENTRAL - LUIZ
MOSER-ME DataVencimento: 12/ 1lI2011 Valor: 61,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33338 Sacado: VICKEXTRACAO DE SAIBRO LIDA CNPJ: 10.988.980/0001-36 Endereço: Rodovia
SC 413 nO stt», Não Informado, 89270-000, GuaramirimCedente: BANCOVIPALCNPJ: 09.526.594/0001-43
Número do Título: 1737 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 20/06/2012 Valor: 1.542,00 Liquidação após a in

timação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Guaramirim, 10 de julho de 2012.

CHRISTA INGE HJLLE WAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pesqui a e ino aç'" o

JaraguaTec recebe R$ 198 mil
Os recursos federais serão

aplicados na compra
de equipamentos para
montagem de laboratório

de eletroeletrônica

JARAGUÁ DO SUL
... " ,

- , .

Elisângela Pezzutti

OJaraguaTec Centro de Inovação e Pes

quisas Tecnológicas acaba de receber

R$ 198 mil do Ministério de Ciências e Tec

nologia, através da Financiadora de Estu
dos e Projetos (Finep). O professor Victor

Danich, diretor executivo da incubadora
de empresas instalada na Católica de San
ta Catarina, informa que a maior parte
dos recursos - R$ 170 mil - será utilizada
na compra de equipamentos para instala

ção de um laboratório de eletroeletrônica,
visando auxiliar empresas incubadas em

seus trabalhos de pesquisa. Danich ressal
ta que a intenção é adquirir equipamentos
100% nacionais.

O restante do valor será investido na

elaboração de materiais de divulgação
da incubadora, no trabalho de consul
toria e workshops, em parceria com o

Sebrae, e para ajudar as empresas a par
ticipar do Empretec (seminário que tem

por objetivo desenvolver o potencial
empreendedor de seus participantes).
Atualmente, o JaraguaTec possui 16 em

presas incubadas. "O forte é o metal me

cânico, mas temos dez empresas que
desenvolvem trabalhos nas áreas de me

catrônica, robótica e energias renováveis.
Todos têm ligação com eletroeletrônica e

tecnologia da informação, o que permite
integrar os projetos", explica Danich. Cer-.

ca de 70% destas empresas em fase de de-
.

senvolvimento já tem clientes e Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

O JaraguaTec existe oficialmente des

de 2004 e, neste período, 16 empresas já
se graduaram, ou seja, deixaram a incu

badora e se instalaram no mercado. Da

nich explica que as empresas ficam de
dois a quatro anos incubadas, prazo para
sua consolidação. Além da parceria com

o meio acadêmico, os empreendedores
que participam da incubadora têm cus

tos reduzidos. O investimento limita-se ao

pagamento da energia elétrica e de Inter

net, que são compartilhadas, e uma taxa

simbólica de ocupação do espaço, o que
resulta em um valor mensal de cerca de

R$ 200. "São projetos apoiados com recur

sos públicos. Nunca se investiu tanto em

pesquisa e desenvolvimento de tecnolo

gia quanto nos últimos seis ou sete anos

e prova disso é a existência das incubado

ras", afirmou o diretor.

MARCELE GOUCHE

TECNOLOGIA htcubadora possui hoje 16 empresas que desenvolvem trabalhos nas áreas de

mecatrônica, robótica, energias renováveis, eletroeletrônica e tecnologia da büormação

Ajuda para que ideias inovadoras saiam do papel
Além do espaço cedido, o Iaragua

Tec facilita o acesso dos empreendedo
res aos editais de pesquisas científicas e

tecnológicas, onde é possível competir
por recursos de governos ou entidades

para que ideias inovadoras sejam colo
cadas em prática.

O acadêmico de Engenharia Elétrica,
Fábio Nicolas Schmidt, 26 anos, e outros

dois sócios, criaram a LHF Instrumen

tação' que trabalha com automação in-

dustrial, com foco na instrumentação e tal no início, pois não tínhamos recur

controle de qualidade. Tudo começou sos para investir. O fato de estarmos

em 2009, quando o projeto foi um dos na incubadora nos dava credibilidade,
escolhidos pela Sinapse da Inovação' e não éramos vistos apenas como 'uma
recebeu R$ 50 mil para sua implantação. empresa fundo de quintal", conta. Ele
"Fomos para a incubadora na metade também destaca a troca de conheci

daquele ano e ficamos até fevereiro de mentos que ocorre dentro da incuba-
2012", conta Fábio. Desde então, a em- dora. "São várias empresas de tecno

presa instaladano bairroJaraguáEsquer- logia dentro de um mesmo espaço, o

do caminha com suas próprias pernas. que possibilita uma troca constante de
'1-0' apoio do JaraguaTec foi fundamen- experiências", finalizou.

FABIO MOREIRA

o apoio do

JaraguaTec foi

fundamental no

início, pois não
tínhamos recursos

para investir. O
fato de estarmos na

incubadora nos dava

credibilidade, não
éramos vistos apenas
como 'uma empresa
fundo de quintal'.

Fábio Nicolas
Schmidt

LJ:IF Empresa teve auxílio do JaraguaTec

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL/SEGURANÇA 1201 TERÇA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

SEM SERVIÇO Quem procw-ou os caixas eletrônicos de um posto, no bairro Vila Nova, não teve sorte

Bolso vazio

Falta de dinheiro nos caixas
Paralisação do setor de transporte de valores
continua e provoca dificuldades nos saques

cidade depende dos trabalhadores
de Joinville para o abastecimento
dos caixas. Ele conta que 98% dos

Quem precisou sacar dinheiro trabalhadores estão em greve, e

nos terminais bancários da' . que isso representa cerca de 200

regiao nos últimos dias não teve pessoas. O presidente explicou
sucesso. A greve dos trabalhadores que asernpresas oferecem apenas
do transporte de valores, que ini- 4,5% de aumento.

ciou no dia 2 de julho, causa falta Já o Presidente da Federação
de dinheiro nos caixas da cidade. dos trabalhadores no Transpor
O administrador, Guilherme te de Valores em Santa Catarina,
Boron, 23 anos, sentiu dificul- Luiz Carlos da Silva, disse que
dade para sacar dinheiro ontem quase a totalidade aderiu à gre
de manhã. Ele passou por duas ve. Ele conta que 1,6 mil traba
agências do Banco do Brasil lhadores estão parados em todo
para conseguir sacar e pagar as o Estado. "Se não entrarmos em

contas da empresa. "Na outra acordo a paralisação vai conti

agência fui até a boca do caixa e nuar", afirmou Silva.
não tinha a quantia que eu pre
cisava", lamentou.

Ontem à tarde, em Itajaí, teve

uma reunião dos grevistas com

o setor patronal das empresas
de transporte de valores, mas

não houve acerto. A paralisação
continua, sem previsão para o

retorno.

Entre -as reivindicações da
classe trabalhadora estão o au

menta de 10% no salário e o pa
gamento integral do Índice Na
cional de Preços ao Consumidor
(INPC), criado com o objetivo d�
orientar os reajustes de salários
dos trabalhadores.

Segundo o presidente do Sin
dicato dosVigilantes de Jaraguá do

Sul, Ademir Edson Fernandes, a

JARAGUÁ DO SUL
. Sarnira Hahn

Procon pode
ajudar

O Diretor do Procon de Ia
raguá do Sul, Adilson Macario
de Oliveira Junior, explica que o

consumidor que se sentir preju
dicado por não conseguir retirar
dinheiro, deve solicitar ao banco
uma carta por escrito, informan
do o acontecido e levar ao Pro
con. Essa carta serve para que o

órgão consiga abrir um processo
administrativo contra o banco

responsável. Segundo o presi
dente, até ontem não havia rece

bido nenhum caso de reclama

ção oficial: O Procon fica na rua

Donaldo Gehring, 175, Centro. O
telefone é o 3275-1425.

Incômodo

Sem dinheiro

para aluguel

.

ELISE
. Teve de entrar

na CIla para
saber que não
tinha dinheiro

A zeladora Elise Lopes, 38

anos, estava na fila para saque
no Bradesco e não sabia se iria

conseguir o dinheiro para pagar
as contas. Ela reclamou que os

bancos .não estão informando

qual o limite máximo para reti
rada. I'A gente precisa enfrentar
a fila e só sabe se tem dinheiro

depois que já perdeu tempo",
relatou. Elise precisa do dinhei
ro para pagar o aluguel. "Se eu

não conseguir o valor vou ter

que pagar depois", disse. On

tem, as agências do Bradesco
liberavam apenas R$ 500 dos .

caixas eletrônicos.' I,
'

, ! I' I J II

Centro

Motorista
bate e foge

- Um Ronda Civic bateu numa

moto Ronda CRZ, na rua Epitácio
Pessoa, no Centro de Jaraguá do
Sul, à noite de domingo. O aciden
te não teve feridos. O motorista

fugiu do local. Logo em seguida,
ele foi encontrado numa rua vizi
nha. Estava embriagado.

Czerniewicz

Sem

habilitação
o motociclista da Ronda 150,

de Gaspar, precisou ser levado ao

hospital depois de colidir com um

Clio, no bairro Czerniewicz. O con

dutor do automóvel não possuía
habilitação e o licenciamento do
veículo estava vencido. O motocí
clista teve ferimentos leves.

Vila Lalau

Apanhado
com drogas

Um homem de 34 anos foi pre
so na noite de sábado, na rua Ber
nardo Dornbusch, na Vila Lalau.
Com ele, foram encontradas duas
buchas. de maconha, 10 gramas
de crack e um revólver calibre 38
com as cinco munições intactas.
Ele vai responder por porte ilegal
de arma e posse de drogas.

Vila Nova

Uno e Siena
colidem

Um Uno e um Siena bateram de
frente às 17h30 de ontem, na rua

Guilherme Cristiano Wackerhagen,
próximo à Delegacia, Regional, no

bairro Vila Nova. Apenas a moto

rista do Siena, de 55 anos, teve feri
mentos leves e foi levada ao Hospí
tal São José com dores no pescoço.
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Susto no posto
Uma recepção nada conveniente

Assaltantes abordaram os funcionários na

hora em que eles chegavam para o trabalho

CORUPÁ
Nilson Antonio

Ontem de manhã, quando
Iéssica Mokwa, 18 anos,

pegou a moto modelo Biz para
ir ao trabalho não imaginava o

que a aguardava no sexto dia
de trabalho como atendente no

posto de combustível de Coru

pá. Quando chegou ao traba

lho, ela nem percebeu que já
era mirada por um assaltante.

"Quando fui abordada fiquei
muito assustada. Na hora, de
tão apavorada, não consegui
nem chorar", relatou a funcio
nária. Iéssíca trabalha de caixa.
Ela foi um dos seis funcionários
do estabelecimento rendidos
durante a ação realizada por
dois homens armados.

A dupla realizou o assalto
no Posto Grid, situado às mar

gens da BR 280 junto ao trevo

principal de Corupá. Duran

te a ação, eles mantiveram os

funcionários dentro do estabe
lecimento sob a mira de revól
veres. A ação demorou cerca

de 15 minutos, conforme o re

lato dos empregados. A dupla
levou R$ 20 mil em dinheiro e

cheques e fugiu em direção a

Jaraguá do Sul, num Gol preto.
Jéssica explicou que quando

chegou às 6h para o trabalho foi

logo rendida por um dos assal
tantes. "Cheguei de moto e ele
veio ao meu encontro. Disse que
era um assalto e mostrou a arma.

Depois mandou que entrasse na

conveniência", relatou a caixa.

Situação semelhante passou
a colega de trabalho Janaína
Gomes Cruz, 24 anos. Gestan
te de quatro meses, ela contou

que ficou com medo. "Ele co

locou a arma na minha barriga
e mandou entrar na loja", lem
brou. Ela trabalha de caixa há
nove meses.

"Na hora não acreditei que ,

era um assalto. Só percebi que
era de verdade quando o assal-

..
-

"

tante me mostrou a arma, re-

latou Janaína. O que chamou a

atenção dela é que os homens
não cobriramusavam nada na

cabeça para impedir a identifi

cação.
Mesmo tendo o rosto desco

berto, nenhum dos assaltantes
foi reconhecido pelos funcio
nários do posto. "Não me lem
bro de tê-los visto por aqui",
afirmou Janaína. Ela acredita

que eles sejam de outra cidade.

EDUARDO MONTECINO

COMÉRCIO ·Posto fica localizado jlUlto à BR-280,
perto do trevo de acesso principal para a cidade

Por volta das
6 horas da
manhã, quando
chegavam ao local
de trabalho, os

funcionários eram

abordados por
um dos assaltantes
armados. Um outro

comparsa estava

em uma área do

posto, com uma

funcionária de
refém, onde tentava

pegar dinheiro.

FERNANDO BASTOS

•

Depois de
rendidas, as

vítimas eram

obrigadas a

se deitar no

chão, atrás
do balcão de
atendimento.

II

Imagens podem ajudar a identificar os ladrões
O posto assaltado tinha câ

meras de segurança e que, se

gundo o responsável pela De

legacia da Polícia Civil Clobio
Mauricio Francisco, poderão
ajudar na localização dos la
drões. "Temos imagens inter
nas da loja. Vamos usá-las para
tentar identificar os assaltantes",

relatou. Conforme Francisco, as

suspeitas indicam que os crimi
nosos são de outra cidade.

As informações que chega
ram até a polícia é que os as

saltantes chegaram ao posto de
combustível a pé e depois fugi
ram no Gol de uma atendente
do posto. Para o responsável

Após pegar o

dinheiro, os

dois assaltantes
encaminharam
os trabalhadores

para a parte
superior do

posto, que
funciona como

depósito.
Os ladrões
deixaram os

funcionários

presas no local
e fugiram
num Gol,
levando o

dinheiro do posto
de combustível.

pela Delegacia, há a suspeita de
.

pelo menos mais uma terceira

pessoa envolvida no roubo, que
estaria dando cobertura à fuga.

Francisco diz que na parte
da manhã de ontem foram ou

vidos o vigilante e a gerente do
estabelecimento. Na parte da
tarde foi registrado o Boletim

de Ocorrência pela empresa.
As imagens do circuito inter
no para ser feita a análise e a

divulgação do rosto dos as

saltantes também foram en

tregues. "Vamos repassar para
toda a rede as imagens dos
rostos para possível reconheci
mento em outros locais".

Ironia

Assaltante
dava

"bom dia"
As funcionárias do posto de
combustível assaltado con

tam que conforme os cole-
. gas chegavam para trabalhar

foram sendo abordados. "Ele
dava bom dia e anunciava
o assalto. Parecia muito

calmo", informou a caixa

Iéssica Mokwa. Depois ren

didos, os seis funcionários
foram encaminhados para o

interior da loja de conveni
ência. Ao entrar no estabele
cimento eram ordenados a

ficar deitado no chão, atrás
do balcão de atendimento.

Enquanto um dos assal
tantes vigiava os traba
lhadores na loja, o com

parsa estava com outra

funcionária na sala onde
fica guardado o cofre para
pegar o dinheiro. Depois
de conseguir apanhar um

valor aproximado de R$ 20
mil em dinheiro e cheques,
os ladrões mudaram os

funcionários de local. Os
seis trabalhadores que
estavam dentro do estabe
lecimento deitados foram
encaminhados para dentro
de um depósito na parte
superior do posto.
"Eles nos disseram que não
iriam trancar as portas,
mas que só poderíamos
sair depois de 15 minutos",
contou Iéssica. Na hora da

fuga os assaltantes levaram
os celulares e roubaram um

Gol de uma funcionária,
usado na fuga. Depois de
uma denúncia, a Brigada
Militar localizou o veículo
nas proximidades da Asso

ciação dos Bananicultores
de Corupá (Asbanco), na

rua Domingos Salvador.
Os bandidos não foram
mais localizados. Passados
uns minutos de espera os

funcionários saíram da
sala para chamar a polícia.
"Para nossa surpresa, eles
deixaram todos os telefones
nas bandejas onde ficam os

salgados", relatou a funcio
nária Jéssica.
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m e n t rz n

Brandenburg volta a e
Auri-negro da Vila
Lalau venceu o

Operário por 2 a 0,
no João Marcatto,
repetindo a

conquista de 2009

seguiu cortar e Adriano tocou

de cabeça para o gol. Aos 23' da

segunda etapa, Maykel cobrou
o escanteio que Dutra escorou.

A bola ainda desviou em um

defensor antes de entrar.

"Faltou cuidado na jogada
aérea", lamenta o técnico Tar
cisio Peche, do Operário. "Mas
estamos felizes. O segundo lu

gar' para nós, é como se tivés
semos vencido o campeonato".

"Em uma decisão é preciso ter

vontade de vencer e isso nos

so time tinha", festeja Sandro

Brandenburg, comandante da

equipe campeã. "Fomos um

grupo homogêneo, com vinte e

dois jogadores, todos titulares".
A competição teve 104 jogos

e média de 4,64 gols. O Atlético
foi a equipe mais disciplinada,
Marquinhos (Néki) o artilheiro
- 13 gols - e Mineiro (Amizade)
o destaque. O campeão teve

também a melhor defesa.

JARAGUÁ DO SUL
.................................................. .

Henrique Porto

Achuva atrapalhou, mas não
tirou o brilho da decisão

do 300 Campeonato Varzeano
de Futebol. E na final disputa
da na tarde de sábado, no João
Marcatto, deu Supermercado
Brandenburg/Dutra Água, que
superou o Operário/Rotabelal
Sipar por 2 aO.

Os gols foram marcados um

em cada tempo. Aos 12' do lo

tempo, Maykel cobrou o escan

teio, o goleiro Patrick não con-

PEDREIBA Mesmo jogando com força máxima,
CSM/Pré-Fabricar encontrou muitas dificuldades

er a taça
BETa COSTA/AVANTE!

CAlVlPANHA Em doze jogos, Brandenburg somou

oito vitórias, três empates e apenas wna derrota

Juventus

Olympya Basquete Seniores Bicicross Copa Kaiser
Na final Em terceiro Resultados Oito títulos TI segue invicto

o Olympya empatou por 2 a A Menegotti Metalúrgicas não A quarta - e penúltima - Jaraguá do Sul sediou no fim O JJ Bordados segue imbatí-
2 com o Avaí na tarde de do- tomou conhecimento do Pira- rodada da primeira fase do de semana duas etapas do vel na Copa Kaiser de futebol
mingo, no estádio João Mar- beiraba, pela sexta rodada da Campeonato Regional de Campeonato Brasileiro de amador. No domingo, o Ver-
catto. O resultado, aliado à Liga-Norte Catarinense de Bas- Futebol Sênior foi realizada Bicicross (7a e 8a). As provas melhinho recebeu e venceu o

vitória do Kindermann sobre quete (LNB). Venceu os joinvi- no sábado. Confira os resul- foram disputadas na pista do blumenauense São Bernardo,
� Taurus por 8 a 1, colocou lenses no domingo por 129 a tados: Grêmio Garibaldi 2x4 Parque Malwee, envolven- no Guilherme Tribess. Gil (3x)
novamente o 'Time de Meni- 32, em partida realizada no gi- Vila Nova, World Clean/2000 do cerca de 150 pilotos. Os e Edivan marcaram no -triunfo
nas' em uma final de Campe- násio da Tupy. Com o resultado, Multimarcas 1x2 Néki/Dutra, atletas locais conquistaram por 4 a 3. Com o resultado,
anato Catarinense feminino. pularam de quinto para terceiro Vila Lenzi Ox3 Galácticos e por oito vezes o lugar mais o JJ soma três vitórias e um

As caçadorenses venceram o lugar, com cinco vitórias em Roma 2x2 Vitória. A próxima alto do pódio. Em outras três empate na competição. Em
turno e o returno, enquanto seis jogos. Na próxima rodada rodada acontece no sábado, ocasões foram vice. Somando Massaranduba, o lo Braço fi-
o Olympya se classificou pelo o adversário será o Blackstar, dia 14, com jogos no Guilher- 1.538 pontos, os jaraguaenses cou no empate por 1 a 1 com
índice técnico. atualmente em quinto. me Tribess e Luís Ersching. lideram a categoria "Equipes". o Botafogo de Pomerode.

BETa COSTA/AVANTE!

Futsal

O Juventus realiza hoje de
manhã o último treinamento
antes de embarcar para Con

córdia, onde enfrenta a equipe
da casa amanhã, pela segunda
rodada do CampeonatoCatari
nense da Divisão Especial.

O técnico Pingo terá uma sé
rie de problemas para escalar a

equipe. Três atletas passam por
testes hoje e caso tenham con

dições' embarcam para o meio
oeste. São os casos do zagueiro
Peixoto e do meia Remerson -

que sequer estrearam, além do
volante Anderson Pedra.

Edson Galvão, que poderia
ser uma opção no meio de cam

po' foi dispensado. O jogador
não conseguiu regularizar sua

situação junto ao seu ex-clube,
no Rio· de Janeiro. Um novo

atleta deve chegar para o seu

lugar nesta semana.

Vitória na abertura do Catarinense
A CSM/Pré-Fabricar come

çou bem o Campeonato Ca
tarinense da Divisão Especial.
Sem poupai titulares, venceu

a Hering/Blumenau por 3 a 2
na noite de sábado, em partida
disputada na Arena Jaraguá.

Os adversários abriram o

placar na primeira etapa, com

Rodrigo Lopes. Porém, antes

do intervalo os comandados
de Banana viraram, com gols
do fixo Jonas e do goleiro Cris
thian - este a nove milésimos
de segundos do fim.

Na etapa complementar,
Jonas marcou seu segundo gol
após escorar um chute forte de
Elisandro. Os adversários não
se entregaram e diminuíram
com Maico, placar que persis
tiu até o zerar do cronometro.

"O importante foi a vitória.
Mantivemos o espírito de um

time competitivo e consegui
mos vencer", explica Banana,
que também analisou os erros

nas finalizações. "Faltou con

centração na ultima· bola. O
time esteve ansioso".

A CSM/Pré-Fabricar volta
a quadra pelo. estadual hoje,
quando enfrenta o Rio do Sul.
A partida será na casa do ad
versário' às 20h15. Na ocasião
será utilizado o grupo sub20,
com o elenco principal pou
pado para o compromisso de
sábado, pela Liga Futsal.

Confira os gols de CS1W
Pré-Fàhricar e BIume
nau em nosso portal:

ooorreiodopovo.com.br
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Bicampeonato!

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Olympya
Tento fazer meu trabalho da maneira
mais correta possível, mas na semana

passada fui acusado por algumas pessoas
de Joinville de estar menosprezando.o
Taurus, ao dizer que o Olympya estava

próximo da final do Catarinense.
Felizmente a bola provou que eu

estava certo. O Taurus levou 8 a 1 do
Kindermann e o Olympya está na final.

Ofutebol apronta das suas, mas muitas vezes é justo com

quem merece. É o caso de Adilson Teixeira Dutra, o Adilsão,
que encerrou sua carreira no Campeonato Varzeano com a con

quista de mais um título. Bajulação não é o meu forte e também
não sou pago para isso, mas penso que o desfecho de uma bo
nita história no futebol amador local não poderia ter sido dife
rente: com gol, título e eleição como melhor em campo. Isso aos

40 anos. Sobre a decisão em si, disse que aquele desequilíbrio
ofensivo em favor do Brandenburg poderia fazer a diferença. E
fez. O jogo foi igual, mas o campeão meteu a bola na rede.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROfESID
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, clc o artigo 995 do código de Normas da CGJISC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a 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 PROTFSTO:
Apontamento: 214322/2012 Sacado: ALECIO GROSI<lAGS Endereço: RUAADELE MARQUARDT 144 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: MADRI COMERCIO DE COMPENSADOS E lAMINADOS LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 2 143213-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 498,67 Data para
pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$24,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 438,81 - Juros:
R$ 1,60 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 214142/2012 Sacado: ANIDNlO JOSE BACHAL Endereço: RUA PEDRO JOAO MEURER,
100 - TIFAMONOS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-160 Credor: BVFINANCEIRA SIA CFI Portador:
Espécie: CBI - N'Titulo: 251019160 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.449,64 Data para pagamento:
10 de julho de 2012Valor R$lSO,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.259,58 - Juros: R$ 127,12
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,64

Apontamento: 214416/2012 Sacado: ARLEYFELIPE CAROliNA Endereço: RUACLECIO STRINGARI 101-

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-390 Credor: COM DEAUTBAEPENDI IlDA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 012 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 182,79 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor
R$23,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$130,00 - Juros: R$ 0,78 Emolumentos: R$11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 214217/2012 Sacado: CARLOS CESARFERREIRA Endereço: RUA25 DE JULHO 1555 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89259-000 Credor: CONSIRULOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQ Portador: - Es

pécie: DMI - N'Titulo: 00000000011- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 231,13 Data para pagamento:
10 de julho de 2012Valor R$23,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$l88,OO - Juros: R$ 0,56 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 214474/2012 Sacado: CESAR FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA RUDOLFO HUFE
NUESSLER, SERVIDAO 278 CA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: J.M.C MATERlAIS PARA CONS
TRUCAO IlDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: C270255122/4 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 343,33 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$25,35 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 293,82 - Juros: R$ 2,25 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214475/2012 Sacado: CESAR FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA RUDOLFO HUFE
NUESSLER, SERVIDAO 278 CA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: J.M.C MATERlAIS PARA CONS
TRUCAO LIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: C270255693/4 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 116,18 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$23,62 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 68,40 - Juros: R$ 0,52 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214478/2012_Sacado: CESAR FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA RUDOLFO HUFE
NUESSLER, SERVIDAO 278 CA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: J.tyt.C MATERlAIS PARA CONS
TRUCAO IlDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: C270255696/4 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 75,17 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$23,31 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 27,70 - Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214507/2012 Sacado: CRISTIANAT. URBAN Endereço: ROD SC 4161100 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89262-001 Credor: OESA COM E EREPRES IlDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2368448U
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 381,87 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$24,38
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 320,84 - Juros: R$1,28 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 214152/2012 Sacado: CRISTIANE SIQUEIRA DOS PASSOS Endereço: ESTRADA FRAN
CISCO GRETTER, 1990 - NEREU RAMOS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-540 Credor: BVFINANCEIRA
SIA CFI Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 251009240 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.814,77
Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$226,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$
3.546,21 - Juros: R$ 203,31 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 214098/2012 Sacado: D PRAMALHAS IlDA Endereço: R JOSE THEODORO RIBEIRO 1061
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Credor: NATIVA FITNESS IND C CONF IlDA Portador: - Espécie:
DMI - N' Titulo: 774 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.523,92 Data para pagamento: 10 de julho de
2012Valor R$33,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.460,50 - Juros: R$ 10,66 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 214480/2012 Sacado: DAlANAPEREIRA DE SOUZA Endereço: AVMARECHALDEODORO
DA FONSECA. 191 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-701 Credor: BASIC BOYZ CONFECCOES IlDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5001405-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 376,60 Data para
pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$26,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 325,65 - Juros: R$
3,69 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214137/2012 Sacado: DANIEL FERNANDO LEMKE Endereço: RUA BENJAMINO PRADI
250 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-415 Credor: VALDINEI GATI1S ME Portador: - Espécie: NP - N'
Titulo: 01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 678,09 Data para pagamento: IOde julho de 2012Valor
R$142,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 119,83 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

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

Apontamento: 214477/2012 Sacado: DANIElAENGEL ME Endereço: RANGELO RUBINl1256 SL 08 - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-000 Credor: NINI E BAMBINl CONFECCOES IlDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 13431-2/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 622,35 Data para pagamento: 10 dejulho
de 2012Valor R$25,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 562,03 - Juros: R$ 2,06 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 21409112012 Sacado: DUU ELIETE SIOMIONE Endereço: RUA JOSE PAVANELLO, 150
- APTO 201 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89258-110 Credor: CONDOMINlO RESIDENCIAL HILIMAR
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 201042012 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 208,25 Data para
pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$26,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 151,75 - Juros:
R$ 3,74 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

-

Plano de Governo
Conforme havia escrito aqui na coluna,
os postulantes ao Paço Muncipal podem
contar comigo na elaboração de seus

planos de governo no que se refere ao

esporte. Uma das coligações - que não

vem ao caso agora - já me procurou e vou

ajudá-los. Reitero o convite aos demais.
Não cobrarei emprego em troca!

EDITAL DE INTIMAÇÃO
.

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUA DO SUL - SC - Novo TelefonelFax: (47)3274-1700

Apontamento: 214086/2012 Sacado: EFETIVAAMBIENIAL Endereço: RUA LEOPOLDO KARSTEN 210-

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-765 Credor: SICOOB BLUCREDI SC COOP CRED LIVREADMIS Portador:
lfllANG SAN YIH-ME Espécie: DMI - N" Titulo: 23051203 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 129,92
Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$23,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 82,50
- Juros: R$ 0,16 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
9,96

Apontamento: 213997/2012 Sacado: ELIANE SILVADA SILVEIRA Endereço: URUBICI, 57 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89254-366 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:
DMI - N' Titulo: 0170366023 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 217,17 Data para pagamento: 10 de
julho de 2012Valor R$24,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$161,67 - Juros: R$1,18Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 214318/2012 Sacado: EVANILDAFRANCESCHIVIEIRA Endereço: RUAJUUO PEDRI, 150
- VIIA NOVA - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-470 Credor: CRICIUMA CONSTRUCOES IlDA Portador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: NP03037736 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 641,50 Data para paga-
mento: 10 de julho de 2012Valor R$25,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 596,55 - Juros: R$ 2,38
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 214272/2012 Sacado: FIDEllS COM E DIST DE BEBIDAS IlDA Endereço: RUA MAXWI
LHELM 604 FUNDOS - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-000 Credor: AGUA DA SERRA INDUSTRIAL DE
BEBIDAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 1 000076678 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 733,88 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$24,68 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 680,29 - Juros: R$ 1,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di-
ligência: R$14,71

/

Apontamento: 214379/2012 Sacado: HDCOM IlDA EPP Endereço: R LEOPOLDO MAHNI<E 55 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89251-510 Credor: FIDC BRAZIL PLUS MUlllSEGMENTOS Portador: ENVOPEL
IND COM ENVELOPES ITDA Espécie: DMI - N' Titulo: 12573/B - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 661,53 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$25,95 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 611,42 - Juros: R$ 2,85 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214094/2012 Sacado: HERNANI RIEGEL Endereço: ISRAEL GONCALVES 41 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: Credor: CM PISCINAS LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 5 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 588,58 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$25,43 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 538,99 - Juros: R$ 2,33 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214006/2012 Sacado: IRACI SCHOlZ Endereço: RUA GENI DE FATIMAZANElA DE LIMA
133 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-363 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0189720012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 287,69 Data para
pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$24,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 232,06 - Juros:
R$1,31 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$l7,02

Apontamento: 214143/2012 Sacado: IZAlAS DASILVAALVES Endereço: RUA GUSTAVO LESSEMANN, 100
- VIEIRAS - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-200 Credor: BVFINANCEIRA SIA CF! Portador: - Espécie: CBI
- N' Titulo: 131035900 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.018,96 Data para pagamento: 10 de julho
de 2012Valor R$74,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 909,76 - Juros: R$ 50,94 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 214406/2012 Sacado: JARAGUA CARGO IlDA Endereço: RUA GUSTAVO FRIEDEMANN
61 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89256-190 Credor: VENTUS PNEUS IlDA Portador: - Espécie: DMI
- N' Titulo: 8961.1/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 677,67 Data para pagamento: 10 de julho de
2012Valor R$39,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 607,50 - Juros: R$16,60 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 214437/2012 Sacado: JEFFERSON DE OLIVEIRA Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO
DE PAUlA 231 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-710 Credor: COM DE AUT BAEPENDI IlDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 008 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 697,41 Data para pagamento: 10 de
julho de 2012Valor R$26,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 640,00 - Juros: R$ 3,84 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 214242/2012 Sacado: JOAO DANIEL COM DE MATDE INFO Endereço: R HENRIQUE DE
MATHE 555 SlA 02 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89265-700 Credor: JJT IMPORIACAO E EXPORTACAO
DE ARTIGO EM GERAL Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 005192 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 571,92 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$24,11 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ S05,66 - Juros: R$ 1,01 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 27,95

Apontamento: 214346/2012 Sacado: JOSE SOBRINHO DE LIMA ME Endereço: RUA BARAO DO RIO
BRANCO 320 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-400 Credor: ITACA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 015228-001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 519,68 Data para
pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$24,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 471,33 - Juros: R$
1,09 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214471/2012 Sacado: LEONARDO ANIDNlO XAVIER DA SILVA ME Endereço: AV GE1U
UOVARGAS 268 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFIWARE
EASSESSORlAIlD Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 0060000005392004 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 138,62 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$23,46 Descrição dos'valores: Valor
do título: R$ 91,00 - Juros: R$ 0,36 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214473/2012 Sacado: LEONARDO ANIDNIO XAVIER DA SILVA ME Endereço: AV GE1U
UOVARGAS 268 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFIWARE
E ASSESSORIA IlD Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 006000003598004 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 716,85 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$28,19 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 664,SO - Juros: R$ 5,09 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214153/2012 Sacado: LUIZANDERSON CORREA Endereço: RUA CARLOS NEUS, 340-
VIlA NOVA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: BV FINANCEIRA SIA CFI Portador: - Espécie:
CBI - N'Titulo: 131035425 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 781,51 Data para pagamento: 10 de julho
de 2012Valor R$49,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 712,35 - Juros: R$ 26,59 Emolumentos: R$

Promoção
A leitora Rosane Aparecida Ropelato Lange faturou uma

camisa oficial da CSM/Pré Fabricar. Na noite de sábado,
ela foi assistir ao jogo contra Blumenau, na Arena Iaraguá,
bateu uma foto (essa abaixo) e enviou para o e-mail

redacao@avanteesportes.com. Simples assim! Foi prestigiar
a equipe, assistiu a uma vitória e ainda saiu premiada.
Em breve, outras promoções. Participe!

DIVULGAÇÃO

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 214354/2012 Sacado: MARCA ROUPA ÇONFECCOES DE ENXOVAIS IlDA Endereço: AV
MARECHAL DEODOR DA FONSECA 1438 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-702 Credor TECIDOS
CASSlA NAHAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 000055471C - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.156,29 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$28,02 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.108,80 - Juros: R$ 4,92 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 21422112012 Sacado: METALURGICA DANSUL EQUIP.INDU Endereço: RUA ALVIN
KOCH 1559 GL 04 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89256-600 Credor: CIZESKI I ADM EMP IMOBlLlARlOS
Portador: - Espécie: DMI·- N' Titulo: 5905/12 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 446,49 Data para
pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$27,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 376,60 - Juros:
R$ 4,64 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 214469/2012 Sacado: MIRCEA MIRANDA ROCHA ME Endereço: R PASIDR ALBERT
SCHNEIDER 759 SL 01 - JARAGUÃ DO Sl.JL-SC - CEP: 89260-300 Credor: LUCIANA DE SOUZA PEREIRA
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 286 1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 727,89 Data para paga
mento: 10 de julho de 2012Valor R$25,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 667,41- Juros: R$ 2,22
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 214415/2012 Sacado: NOEME MARCEliNO DINIZ Endereço: RUA DR ENCHU �241 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor: OSVALDO VILElA JUNIOR ME Portador: - Espécie: DMI
- N' Titulo: 002724-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 814,09 Data para pagamento: 10 de julho de
2012Valor R$27,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 751,33 - Juros: R$ 4,50 Emolumentos: R$l1,60
- Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 214148/2012 Sacado: OLIVONE HIRSCH ALVESA DE CARVALHO Endereço: RUA EMIL
BUROW; 243 - CASA - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-530 Credor: BV FINANCEIRA SIA CFI
Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131044670 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.137,60 Data para
pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$101,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.011,88 - Juros:
R$ 78,46 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 214472/2012 Sacado: PATRICIA FRANCIELE GUESSER NAlZER Endereço: RUA 25 DE
JULHO 1971 APTO 401- Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-000 Credor: VM M COMERCIO DE MATERlAIS
ELETRIC Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 00000000707 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
273,41 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$23,94 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 230,00 - Juros: R$ 0,84 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 214220/2012 Sacado: RODNA IND METALURGlCA IlDA ME Endereço: RUA ALVIN
KOCH 1559 GL 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-600 Credor: CIZESKI I ADM EMP IMOBlLlARlOS
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 5899112 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 201,10 Data para
pagamento: la de julho de 2012Valor R$24,88 Descríção dos valores: Valor do título: R$ 145,00 - Juros:
R$1,78 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 214139/2012 Sacado: SILVIONEI DZlRUKOWSKI Endereço: R CARLOS HARDT 2600 -

AGUAVERDE - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-580 Credor: BV FINANCEIRA SIA Portador: - Espécie:
CBI - N' Titulo: 131038151 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.567,17 Data para pagamento: 10 de
julho de 2012Valor R$77,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.458,10 - Juros: R$ 53,94 Emolumen
tos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 214149/2012 Sacado: STEFANIE SILVANO DE RAMOS Endereço: AV. PREFEITO WALDE
MAR GRUBBA, 100 - BAEPENDI - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor: BV FINANCEIRA SIA CFI
Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131038431- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.473,28 Datapara
pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$100,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.343,78 - Juros:
R$ 77,49 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 214147/2012 Sacado: TAIS fERNANDA SOEIHE Endereço: RUA DOMINGOS DEMAR
CHI, 244 - VIlA NOVA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250- Credor: BV FINANCEIRA SIA CFI Portador:
- Espécie: CBI - N'Titulo: 750094898 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.225,11 Data para pagamen
to: 10 de julho de 2012Valor R$75,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.130,54 - Juros: R$ 52,00
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 214494/2012 Sacado: VALDEURlO PRIEBE Endereço: RUA GERHARDT MULLER SN - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89264-200 Credor: ROBERTO KARVAT Portador: - Espécie: CH - N' Titulo:
0000337 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.567,26 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor
R$66,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.500,00 - Juros: R$ 43,16 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

blicaçâo edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 214497/2012 Sacado: VALDELIRlO PRlEBE Endereço: RUA GERHARDT MULLER SN - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89264-200 Credor: ROBERTO KARVAT Portador: - Espécie: CH - N' Titulo:
000034 5 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.580,42 Data para pagamento: 10 de julho de 2012Valor
R$45,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.500,00 - Juros: R$ 22,16 Emolumentos: R$11,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento:214144/2012Sacado:VALERlODASILVA Endereço:RJOSETRIBEIR02744AP3-ILHADA
FIGUEIRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-001 Credor: BVFINANCEIRA SIA Portador: - Espécie: CBI - N'
Titulo: 251020613 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.581,58 Data para pagamento: 10 de julho de
2012Valor R$131,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$3.420,51- Juros: R$108,31 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 214484/2012 Sacado: VOLNEI JOSE PANISONI Endereço: RUA FEUCIANO BORTOUNI
1397 APTO 602 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89260-180 Credor: NWADMINISTRADORA DE BENS IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: BRBSL04/120 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 712,16 Data
para pagamento: 10 de julho de 2012Valor R$27,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 650,00 -

Juros: R$ 3,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$20,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na data de
10/07/2012. Jaraguá do Sul (SC), 10 de julho de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 43

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CO��POSTO TERMOGENICO
o Composto Termogênico Receituário é uma excelente alternativa em substituição aos

anorexígenos, proibidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no final do ano

passado.
Foi especialmente desenvolvido para auxiliar quem tem dificuldade em perder peso.
Possui em sua composição:
.. Insea 2: polifenóis extraídos de algas que reduzem o nível de açúcar no sangue e inibem a

absorção de carboidratos .

.. Ayslim: extrato concentrado de manga africana que age na redução de medidas pela queima de
gordura. Promove saciedade e ajuda no controle do colesterol.
.. Cavalinha: planta indicada para desintoxicação. É diurética e depurativa .

.. Cáscara Sagrada: planta que estimula a secreção dos tônicos digestivos. É desintoxicante e

laxativa .

.. Mulungu: melhora os quadros de ansiedade, auxiliando nos processos de emagrecimento,
- Maxvegg Slim: composto liofilizado concentrado de legumes, frutas e vegetais. Promove saciedade,
auxilia o funcionamento intestinal e acelera o metabolismo promovendo a queima de gordura.

Faça-nos uma visita e conheça mais sobre o Composto Termogênico.
Receituário, cuidando de sua saúde e bem estar!

Receituário • • • • .. • • •

• • • • • • . . •

FARMÁCIA MAGISTRAL

(47) 32750764 • • • • • • • •

Acesse nosso site: www.leceifua,"o.com.br

ádi e

te catari e se.
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