
Agentes temporários
Inscrições ficam
abertas até dia 3
São 26 vagas para Jaraguá do
Sul. O contrato prevê turno de
seis horas e o pagamento de um
auxílio de R$ 765. Página 21

...

Minis em
exposição
Fenpar organiza
uma mosera

com caITOSMini

Cooper, com
direito a test-drive.

Página 11

JuVentus
Tricolor entra em

campo contra oXV
Com campanha similar a das
primeiras rodadas do ano passado,
time quer novamente deslanchar em
Indaial. Jogo ocorre hoje. Página 22

A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

o usado vira novidade

Sebos de Jaraguá do Sul revelam a prática dewlorizar obras que seriam esquecidas ou descartadas emmo atrativo. Página 8

Serviço municipal
Postos com res ções

no atendimento
Falta de médico pediatra no bairro Nereu Ramos e de clínico geral na unidade de Santa Luzia revelam

as límítaçóes enfrentadas pela população no 'atendimento da saúde pública em Jaraguá do Sul

p'. ·7
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nofte-amerícano este ano

deverá sermaior que o
, do Brasil. 'Mas; segundo

I

a nossa presídenta, uma
grande nação não se I,

.1

mede pelo PIB. Pois é.

De acordo com a

1\!$,�ºcia�ld'Nácion'3J'
dos Executivos de

,

Finq:i,ças��dministtq.çãqy
e Contabilidade

I

(Anefac), amédia dos

juros cobrados quando
i

o consumidor deixa
fi Ue liquidar a fatura no

'I

cartão de crédito está em

10,69% ao mês, ou·238%·
ao ano. Lembrando que
há �B ll1e§€1�.que o�ju��W
do cartãonão caem.

verdade são um

.� estão pagando juros
eg,ijvo�I• .(��to"sj�ú�

que õ investidor ma

dínheíro dqbolso para
" ."l' .

'

aplicar dinheiró nestes'
papéis.Além disto ainda

.. existe a inflação. Por isto .

.

é possível ver o grau de
desespero que tomou
conta de algunsmercados.

Curso
AApevi está
disponibilizando para os

. dias 20 a 23 de agosto mais
um curso deAdministração
de Pequenos Negócios.
o tema é 'AArte de
Gerenciar com Facilidade".
A qualificação chega à
terceira turma. O curso

,

abordará os instrumentos
básicosde gestão
empresarial. As aulas serão
no Centro Empresarial
de Iaraguã do Sul.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

www.ocorreíodopovo.com.br

Estudo DOS EUA

os brasileiros que almejam um dos
melhores ensinos do mundo, já

podem contar com a American Col

lege of Brazilian Studies (Ambra Col

lege) , sem precisar sair do Brasil. A
Ambra é a única faculdade americana

que oferece o curso deDireito Brasilei
ro e Administração de Empresas (Bus
siness Administration) totalmente em

língua portuguesa (brasileira) e com

Vidraça
Amaior parte dos
petistas no comando
da nação tem suas

origens nos sindicatos
e muita experiência em
reivindicarmelhores
salários. Porém, agora,
se vêem no outro lado
damesa e tendo de
enfrentar uma bem

orquestrada greve,
quase que geral, dos
servidores públicos.
Esta demanda vem na

pior hora possível, pois
o governo enfrenta
dificuldades para
combater a debilidade
da economia e não pode
abrirmão de recursos
necessários para investir
na infraestrutura, que
é o caminho lógico
para que o País cresça .

Estamos no limiar de
uma reversão na oferta
de empregos cuja
criação brevemente
poderá se tornar

negativa, caso o governo
não adote mais medidas
de estímulo. Uma
tremenda saia justa.

DECLARAÇÃO
DE EXTRAVIO DE
DOCUMENTOS

Márcia Vieira, inscrita

na carteira de identifi

cação fiscal n? 008419,
declara para os devi

dos fins que extraviou

sua carteira de identifi

cação fiscal.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1090
Primeiro Sorteio
03 - 09 - 15 - 28 - 29
- 38

Segundo Sorteio

QUINA
SORTEIO N° 2945
01 - 11 - 39 - 41 - 75

o diferencial de ser 100% a distância
.

,

via internet, com aulas, avaliações e

seminários via web conference, áudio
e vídeo em tempo real. O aluno que

optar por estudar a distância nos Esta
dos Unidos encontrará custos que po
dem variar de 460 dólares por crédito
semestral (como na The CityUniversi
ty ofNewYork) a 95 dólares (como na

Ambra College).

Nova montadora
.

A Jaguar Land Rover poderá produzir no Brasil
pelo menos um veículo, o Freelander (foto).
Amarca faz parte do portfólio da indiana Tata
Motors - produtora do famoso subcompacto
Nano. O fato significa a vinda demais uma

grandemontadora para o nossomercado que"
tudo indica, se tornará brevemente o terceiro
maior do planeta. Haja estradas.

Demanda por crédito
De acordo com os dados da Serasa Experian, a
demanda por crédito das empresas teve queda
de 0,7% no primeiro semestre, em comparação
com igual período do ano passado. Isto leva
à conclusão de que as empresas estão sendo
muito conservadoras em sua gestão financeira,
deixando de assumir riscos. É um bom sinal, mas
não ajuda no crescimento da economia.

Faleceu ás 16h5 horas

de ontem, dia 18, o Sr.

Belarmino ,Garcia com

idade de 90 anos, dei
xando enlutados a .espo

sa, filhos, genros,noras,
netos, bisnetos e .demais

parentes e amigos. O

sepultamento será reali

zado hoje ás 16h, saindo
o féretro Capela mortuá

ria de Nereu Ramos, se
guindo para o cemitério

de Nereu Ramos.

PERÍODO
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Nuvem negTa
Uma conjugação de fatores está levando ao

limiar de uma crise alimentar nomundo.

Depois de o Brasil colher a sua menor safra
de soja emmuitos anos, as lavouras dos EUA
estão registrando fortes perdas nas safras de
grãos. Devemos lembrar que omilho e o soja,
além de importantes pilares da alimentação
humana, são a base das rações que alimentam
frangos, porcos e outros animais.Os preços
já dispararam, mas, provavelmente haverá
uma ofertamenor que a necessária destes

produtos, o que provavelmente trará uma
grande desorganização para a oferta de
alimentos no mundo. No caso do milho, a
utilização nos EUA para a produção de etanol
é outro complicador. Mais uma nuvem que
vem se somar às que já nos assombram.

PIB segundo o FMI
o Fundo Monetário Internacional (FMI)
rebaixou as previsões de crescimento
da economia do Bràsil, como parte
da rodada de previsões para diversos
países. Ainda assim, a previsão do FMI
está bem otimista, pois aponta para um
crescimento de 2,5% em 2012.

Feiráo limpa Dome

Esta ação acontecerá em São Paulo,
entre os dias 25 e 28 de julho, numa
iniciativa da Serasa Experian.Vai
contar com pelo menos oito empresas

parceiras - bancos e a Casas Bahia.
Nesse evento serão renegociada dívidas
dos devedores em um esforço para que
limpem o nome no mercado. Serão
oferecidos generosos descontos.
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Afalta de médicos em Iaraguã do Sul víreu um
dos problemas corriqueiros da cidade nos últi

mos anos. o desafio para o próximo 'administrador
domunicípio será encontrar uma solução eficiente
e atrativa para estimular que os profissionais se in
teressem em seguir uma carreira na medicina pú
blica e também tenham salários atrativos para que
o atendimento público de saúde não seja subjuga
do aodo atendimento privado.

Iaraguá do Sul teve um crescimento demográfi
comuito expressivo nos últimos anos. E as políticas
públicas da área de saúde não acompanharam as

Embora haja alguns postos de saúde Qrogra
mados para saírem do papel, o desafio será ofere

'cer uma melhor qualidade do atendimento. Por

que sempre haverá a necessidade 'da ampliação
das estruturas de saúde para servir a população.
Essa área é urna das que mais exige atenção do

Poder Público para estar sempre prestativa às ne

cessidades básicas dos moradores. Priorizar mais

recursos, estimular políticas de prevenção à saú

de, aumentar o número de agentes de saúde nas

comunidades são caminhos que podem ajudar a
melhorar o atendimento.

Priorizar mais recursos, estimular

políticas de prevenção à saúde,
são caminhos que pode ajudar a

melhorar o atendimento.

demandas da sociedade nesse atendimento. O re

sultado disso é uma sociedade que convive ainda

com a falta de postos em bairros e também a redu
ção de profissionais para o atendimento.

CI1.arge

Do leitor

Homenagem ao pioneiro
/\ l.fredo Meier descendente de
.l\família advinda da Alemanha,
residente em São Bento do Sul, veio
para a cidade de Jaraguá do Sul junto
com sua amada esposa Hulda Horst

Meíer Gá falecida). Com a profissão
de barbeiro, instalando-se para aten
dimento na Rua Emílio Carlos Iour
dan, junto com seu irmão Oswaldo

Meier (também já falecido).
Mais tarde começou a fabricar

sabão com amarca "Ideal" e graxa de

sapato com amarca "saci". (Episódio
este lembrado com saudades pelo
sobrinho Dr. RolfRoberto Horst).

Esses e outros produtos' de fa

bricação própria eram comerciali

zados e entregues também pelo seu

filho Gerold Meier.Também traba
lhou com a refinação de sal.conhe
cido como "Zals Meier" (ou seja,
"salMeier"). Iniciou a fabricação da
baunilha e pó para pudim que hoje
em dia é comercializado pela "Bret
zke" (dando continuidade com a

indústria o genro Eriberto Bretzke).
.

Criou o mata mosca: com pa
pelão próprio que levava à Gráfica
Avenida (nas imediações) para cor
tar e prensar este papelão para criar

forma, depois banhava o veneno

neste "circulo de papelão".
Também teve a idéiada fábrica de

embalagens, inicialmente para em

balar seus próprios produtos e com

o tempo outros comércios da cidade,
"Papelão Marcatto" e "Calçados Gos
ch"; e também na região. Começa
ram a fazer seus pedidos aumentan
do assim a fábrica.de embalagens: A
"Cartonagem Meier", por muitos

anos administrada pelo seu filho Ge

roldMeier, onde também seus filhos

e esposa trabalhavam.
Com tudo isso, nessemeio tempo

ainda lhe "sobrava" tempo para nos

fins de semana exercer seus dotes

musicais, pois tocavaviolino e piano.
Nos finais de semana nos fundos de
sua residência reunia os fiéis e sua

família para pregar o cristianismo.

Lembranças relatadas por seu

filho GeroldMeier e sobrinho Rolf
Roberto Horst. Homenagem suge
rida pelo sobrinho, Dr. RolfRober
to Horst, médico Ginecologista
desta cidade.

CristeIDorotea
Meier ela Silva, neta

-'--"--"''''--'-'-'''' 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@ocorreiodoppvo.com.br.

fI-,) fooo.;o

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Igrejas lotadas
Se todos os que andammentindo dentro das igre

jas tivessem de fato fé, ah, o mundo seria outro.

Seria mais justo, mais agradável de convívio, tería
mos paz e muito pouca sem-vergonhice. Mas qual
nada, as pessoas vão à igreja pedir favores, lamen
tar-se, fingir uma fé que só parecem ter nas horas

de dificuldades. As pessoas são, no grande rebanho,
muito hipócritas, fingidas da fé.Aliás, o Cristo já dis
se isso, chamando-as de "sepulcros caiados"...

Se as pessoas tivessem de fato fé, saberiam que
nenhum milagre vem de fora, todos os "milagres"
resultam da certeza de pessoas sobre suas possibili
dades potenciais, isto é, sobre o que podem vir a ser.

Há jovens na' escola, por exemplo, que acredi

tam que quem aprova ou reprova é o professor. Bo
las, quem encaminha a aprovação ou a reprovação
é o aluno, estudando ou vadiando. Outros acredi

tam que o padre lhes perdoa os pecados em nome

do Senhor. Nenhum oportunista aqui na terra tem
poder para falar em nome do Senhor, só os arrivis

tas das vantagens indevidas atrevem-se a fazê-lo.

Quem nos perdoa os pecados é Deus,' depois de

nos ouvir em oração e arrependimento.
Quem nos dá liberdade não é a "autoridade

zinha" ou a Constituição, somos nós com a nossa

dignidade cidadã, com a retidão do nosso caráter,
com a determinação da nossa vontade.

Quem nos dá emprego não é o dono da empresa,
somos nós que vamos oferecer à empresa uma solu

ção de que ela precisa e que nós podemos realizar.
Quemme faz grande não é a cidade ondemoro, sou

eu comminha qualificação e objetividade diante do
quememotiva e interessa.Quem costuma apoiar-se
no tamanho de sua cidade para dizer-se sem chan

ces maiores na vida é um frouxo, um nada. Somos,
enfim, os diretores do teatro da nossa vida, diretores

e intérpretes. O resto é desculpa, e de "desculpistas"
do fracasso as igrejas andam cheias...

Lí�a
Um conselho tão bom e tão sem futuro ... É um

conselho que li numa página de empregos da Fo

lha. O título do artigo era: - Dicas fáceis e funda

mentais para sair bem em um processo seletivo.

O conselho dizia: - "Domine completamente a

língua portuguesa". Bah, que pregação no deserto!

Concordo que o conselho da Folha é oportuno e

até dispenso o "completamente", jáme satisfaz que
a rapaziada saiba o básico da língua portuguesa.
Ahrnas eles dizem que falam inglês fluentemen
te. Parvos, nem o Obama fala inglês fluentemente,
que vão estudar português.

Conselho
O que vou dizer não vale para quem só tem fi

lho único. Vale para os outros pais, os que têm mais

filhos: - Não deixem um único centavo na conta

como herança, nenhum bem material que valha

mais que o salário mínimo. Vai ser uma briga san

grenta entré os "anjinhos". Cãezinhos amorosos vi
ram feras diante da disputa de um ossinho. Torrem

tudo, pais; vivam a vida bem, não se sacrifiquem.

Falta dizer
Um casal em São Paulo declarou na televisão

que pretendia processar o resort onde estavam

hospedados porque a filha deles, de 4 anos, mor

reu afogada na piscina do resort. Desculpem, mas
o resort não tem nada a ver com isso, criança não
pode ficar um único minuto fora do olho de pai e
mãe. Não pode e ponto final. Era só o que faltava,
irresponsáveis .
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Balanço
Na primeira parte dos

'

trabalhos do legislativo,
os deputados estaduais
aprovaram uma proposta
que beneficiou a região:
a PEC dos Bombeiros

Voluntários que dá aos

municípios o direito de
fazer convênios com
as corporações para

"
I fiscalizarêm projetos, I' ,

edificações e obras.

Ensino a
RI; ,1'11 "',;1 j,'

distâDcia
Deve entrar em votação

.

no próxita,q semestre

-.

"- I

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Não deu
Ametade de 2012 passou e a situação

dos produtores de frango da região
não evoluiu e eles continuam com com

plicações financeiras desde o fechamen
to do frigorífico da empresa Seara no ano

passado em Jaraguá do Sul. Deputados

estaduais e a Secretaria de Desenvolvi
mento Regional (SDR) mediaram encon

tros, e conversas entre os agricultores e

empresários do ramo que demonstraram
interesse em investir na região. Mas até

agora nada se definiu na prática.
r

EDUARDO MONTECINO

Na corrida
Conhecido e reconhecido como um dos fiscais de posturas mais atuantes
em Jaraguá do Sul, Carlos Piske (PT) quer aplicar seu tino em fiscalizar no '

Legislativo. Pela primeira vez, o petista se lança para a disputa proporcional.

F''que por dentro de t d
.

que acontece na reg;�Oo
A OAB é uma instituição que merece

respeito por sua história em defesa dos

direitos humanos, da liberdade e da

ordem democrática. I:'ode ser, sim, uma

parceira importante no atingimento
dos f"ms sociais da Defensoria Pública.
E importante� a OAB não participou em

nenhum momento dos estudos e dos

trabalhos de elaboração do projeto.

Deputado Joares Ponticelli (PP) votou a
favor da criação da Defensoria Pública.

@Ocorreiodopovo

'Aprovados
Antes zerar a pauta do primeiro
semestre do ano na Assembleia

.

Legislativa de Santa Catarina
(Alesc), os deputados estaduais
aprovaram a criação da Defensoria
Pública no Estado. A Bancada do PT

apresentou quatro emendas, mas
todas foram rejeitadas. Os petistas
Luciane Carminatti e Dirceu Dresch

defenderam o aumento no número

de defensores e a diminuição dos

poderes do Executivo na nomeação
.

dos principais cargos do órgão. O
projeto do Executivo que institui
o Programa Catarinense de
Revigoramentb - o Revigorar 4, que
permite a regularização de dívida
ativa das empresas, também foi

aprovado ontem em plenário.

Pendente
Segundo a assessoria de imprensa
da Fatma em Florianópolis, não
há previsão para abertura do
escritório do órgão em Iaraguá

.

do Sul. Concursos públicos já
foram feitospara contratação de

servidores, mas a princípio os

novos profissionais vão reforçar
as unidades já existentes.

Festas
As festas de lançamentos de
campanha das três coligações
de Iaraguá do Sul já têm data
marcada. O primeiro evento

será da concorrente Cecília Konell

(PSD) na sexta-feira, o segundo que
vai ocorrer é do candidato a prefeito

. Moacir Bertoldi (PR) no domingo e

a terceira festa será do pretendente
ao cargo Dieter Janssen (PP) no

próximo dia 27.

Solicitações
Na sexta-feira já podem sair

algumas respostas sobre os pedidos
de impugnação de candidaturas na

região. Em Jaraguá do Sul, também.
foi solicitada a contestação da
candidata a vereadora Maristela
Menel (PSD). O requerente foi o

presidente do PT, Riolando Petry.
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Novidade
Está disponível na Internet o blog das sete promotorias

de Justiça da 'Comarca de Jaraguá do Sul. A nova

ferramenta serve para dialogar com a sociedade, e o

espaço é abastecido com informações sobre as ações de
interesse público.No blog, podem ser feitas denúncias e

sugestões, sobre as atribuições do Ministério Público de.
Santa Catarina.Acesse pjjaraguadosul.blogspot.com.br.
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Velocidade dos carros é o principal problema
sobre o asfalto colocado há apenas 15 dias

JARAGUÁ DO SUL clama dos abusos cometidos

por alguns motoristas. EleSarnira Hahn

contou que com o novo as-

Depois de muitos anos sem falto, os carros passam muito

asfalto, os moradores do mais rápido. "Dias atrás um

bairro Três Rios do Norte agra- automóvel passou aqui acima
decem a pavimentação da prin - de 140 quilômetros por hora.

cipal rua do bairro, a José Mar-
o

Até o ônibus coletivo está ace

tins. Apesar dessa melhoria, a lerando mais", analisa. O mo

preocupação agora é com os
o

rador sugere investimentos em

excessos de velocidade dosmo- sinalização eletrônica para evi

toristas e os riscos de acidentes tar futuros acidentes. "Temos
ria comunidade. crianças no bairro que vão a pé

Luís Roque, 45 anos, mora 'para a escola e correm perigo
no bairro há quatro anos, re- no acostamento", ressaltou.

www.ocorreiodopovo.com.br

O aposentado Vicente Cat

tone, 83 anos, também não

gosta dos excessos cometidos

pelos condutores de veículos

depois da chegada da pavimen
tação. "Ficou mais perigoso
para circular.

o

Os carros andam
muito rápido", observa.

O diretor de Trânsito e

Transporte, Márcio Ribas ,ex

plica que até o final de agosto
deste ano, o trecho será sina
lizado com placas, pintura de
faixas e colocação de tachões

para dividir as pistas. Em rela

ção a sinalização eletrônica, o

diretor conta que está em aná
lise a possibilidade da instala

ção do material, mas ainda sem
previsão para a obra.

FOTOS MARCELE GOUCHE
o, ,

ASFALTO Vicente está feliz com a via, mas fica preocupado com a segurança

TrA Ri O orte

Pavimentação revela
abusos demotoristas

Centro infantil

Moradores pedem creche no bairro
A dona de casa LucianaApa

recida Rocha, 29 anos, lamenta
a falta de creche no bairro Três

Rios do Norte. Ela mora com a

mãe, Isaura Santos Rocha, 54, e
a irmã Eliane Fátima Rocha, 26.
Mãe de três crianças e não tra

balha pois não tem 'com quem
deixar os filhos.

os meninos. Ela contou que se

sente mal quando um filho pede
um brinquedo e ela não tem di
nheiro para comprar. "Eu queria
trabalhar para poder melhorar
a nossa vida. Comprar roupas
quentes para as crianças". Atu
almente, só o marido de Lucia

na trabalha. A renda baixa faz a

Luciana explicou que se pu- família economizar na comida e

desse trabalhar iria dar uma roupas;
condição melhor de vida para O secretário de Educação,

Sílvio Celeste Bard, explica que
está em planejamento a cons

trução de um centro de educa -

'

ção infantil no bairro. Ele con
ta que estão em busca de um

terreno próximo ao loteamen-
to Souza, na rua José Martins.
"Estamos entregando cinco
creches na cidade, a do bairro
Três Rios do Norte tem previ
são para ser entregue o ano que
vem", afirma.

Saúde

Falta de posto causa
-

preocupaçao
A aposentada Berandina ca que o quadro de médico

Dauri, 69 anos, reclama da fal- do bairro Santo Antônio está

ta de posto de saúde no bairro completo. "Temos um clínico
Três Rios do Norte. Ela explica geral trabalhando 40 horas

que quando precisa se con- semanais e um pediatra que
sultar tem de se deslocar até o atende duas vezes por sema

bairro vizinho, o Santo Antô- na", afirma Nancy.
nio e enfrentar fila desde cedo.

Ela conta que muitas ve

zes precisou ir de madrugada
ao posto para poder se con

sultar, e que já ouviu vizinhos
reclamando que é freqüente o

médico não estar atendendo.
Laurides Duarte Fagundes, 66
anos, também é aposentada, e
diz que suamaior dificuldade é
o deslocamento para o atendi
mento. Ela explica que se sen

te aliviada por não depender
de ônibus, como outros mora

dores que além de precisarem
de atendimento precisam ir de

transporte público. "Meu ma

rido José Fagundes, 77 anos,

me leva até o bairro mais pró
ximo quando eu preciso fazer
uma consulta", afirma.

A secretária de Saúde,
Nancy Ziemmermann, expli
ca que está sendo estudada
a instalação de um posto no

bairro Três Rios do Norte, e

que estão a procura de terre-.

nos disponíveis.
Já em relação a falta de

médico, a secretária expli-

Temos um clínico

geral trabalhando
40 horas semanais

e um pediatra que
atende duas vezes

por semana.

Nancy Ziemmermann,
secretária de Saúde

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRCISC: 006269/0
.

www.{Íurnz.com.br gumz.@gumz.com.br

EM CASA Luciana é obrigada a cuidar dos r:dhos
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A diretora de Atenção Bási
ca da Secretaria Municipal de
Saúde, Eunice .Andreatta, expli
ca que a médica que atendia no
Posto Anna Preti Pedri foi trans
ferida para o posto do bairro
João Pessoa. "Ao lado da unidade
do Santa Luzia está sendo cons

truída uma nova sede para sua

instalação. O cheiro de cimento
causou uma alergia na médica.
Ou ela pegava um atestado com
data indeterminada para voltar
ao trabalho ou era deslocada

para atender em outro posto.
A solução que encontramos

foi transferi-la para atender no
bairro João Pessoa", explica Eu
nice. Alguns moradores do San
ta Luzia também reclamaram

que a obra está parada.
-

De acordo com Eunice, os

funcionários da empresa contra
tada pela Prefeitura entraram em

greve pela falta de pagamento e

o serviço ficou paralisado cer

ca de duas semanas. "Entramos
com uma ação contra a empresa
e o trabalho foi retomado", infor
mou. Ontem, perto das 13h30,
quando a reportagem do OCP es

teve no local, não havia ninguém
trabalhando na construção.
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Faltammédicos nos postos de saúde
Unidade no bairro
Santa Luzia está sem
clínico geral desde
o início deste mês

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

Na porta de entrada do Posto
de Saúde Anna Preti Pedri,

no bairro Santa Luzia, um aviso
comunica a falta de médico no

período entre 2 e 31 deste mês.
Mas a carência de profissio

nais parece ser antiga no local.
A metalúrgica Maria do Carmo
Soares Pereira, 32, mãe de um

menino de dois anos, conta que
precisou fazer todo o pré-natal
no posto do bairro João Pessoa,

-,

Faz muito tempo
que a gente passa

. . , .

por ISSO, Ja cansei
de reclamar.

Maria do Carmo

Pereira, metalúrgica

I

FOTOS EDUARDO MONTECINO

'"

PRE-NATAL Maria do Carmo teve que ir até outro bairro para exames

que fica a uma distância mé
dia de dez quilômetros de sua
casa. Há pouco tempo, a filha
de 16 anos de Maria do Car
mo passou mal, teve ânsia de
vômito e tonturas, mas não

recebeu atendimento no pos
to do João Pessoa porque não
havia mais consultas. A famí
lia precisou trazer a adoles
cente até o Pronto Socorro do

Hospital São José. "Faz muito

População passa a noite na fila emNereu
,

Moradora do bairro· Nereu cialDanteMinel, no Ribeirão Ca
Ramos há 11 anos, a costurei-valo. "Émuita gente para atender
ra Ivanei Cavaller de Vargas, 42, e nem tudo depende de nós".
afirma que para garantir uma Outro problema na unida
consulta no Posto de Saúde Pa- de é a falta de médico pedia
dre Antônio é preciso passar a tra. A profissional que atendia
noite na fila. São realizadas 28 no bairro está de licença ma

consultas por dia, sendo 'nove ternidade e volta somente em

distribuídas através de ficha setembro.
(para isso é necessário enfrentar
a fila) e outras agendadas para
gestantes, diabéticos e hiper
tensos. Além da comunidade de
Nereu Ramos, o posto também
atende aos moradores da Tifa
dos Monos, Vila Machado e Ri
beirão Cavalo.

"Inauguraram, dois condo
mínios aqui peito. Somando dá

quase 500 famílias, mas não foi
investido nada em infraestrutu
ra", protesta Ivanei.

A
.

técnica em enfermagem
Neiva Fracasso comenta que a

demanda aumentou muito de

pois da construção do Residen-

"Não tínhamos ninguém
para substituí-la. Nos últimos
anos, tem havido uma carên
cia de pediatras em todo o País,
tanto que isso já foi tema de
reunião no Ministério da Saú-

.

de. Estão sobrando vagas para
residência médica nesta espe
cialidade", afirmou a secretá
ria municipal de Saúde, Nancy
Zimmermann.

A dona-de-casa NaIr Schüt
zl, 35, grávida de oito meses,
·está fazendo seu pré-natal no
Posto Padre Antônio. As con

sultas são agendadas e ela não

precisa esperar na fila. O mé-

dica que a atende foi elogiado
por ela e pelas funcionárias da
unidade. uÉ uma pessoa muito
atenciosa, principalmente com

. os idosos. Cada consulta leva de .

30 a 45 minutos, bem diferente
do que acontece namaioria dos

postos", comenta a técnica em

Enfermagem, Neiva Fracasso.

Porém, há cerca de dois me- '

ses, o profissional se ausenta

todas as terças-feiras para par
ticipar de' um curso, período
em que a população fica sem

atendimento por falta de um

substituto.
A secretária Nancy Zim

mermann informou ainda que
a construção de um posto em

Ribeirão Cavalo Já foi licitada e

deve iniciar em agosto. Serão
investidos com recursos fede
rais e municipais R$ 280 mil na
obra e mais R$ 80 mil em equi
p�mentos. A previsão é que
atendenda no próximo ano.

tempo que a gente passa por
isso, já cansei de ligar para a

Ouvidoria da Prefeitura re

clamando, mas não adianta,
continua tudo ígual'ireclama
Maria do Carmo.

ATENCAo!
IN FORIVIA\\/10S

our ".:AS
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ÁRE,A. Além de Nereu Ramos, posto atende Tifa
dos Monos, Vila Machado e Ribeirão Cavalo
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Entretenimento

trvelhasnovidadesEspaçospara
,

Sebos de [araguá revelam uma atividade

que transforma o-esquecido em atrativo

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Em meio a um mundo de
histórias e conhecimento, o

comerciante Nelso da Silva, 48
anos, faz urna viagem no tempo
dentro das paredes da livraria

que administra. Ele e a espo
sa, Gildete Anderle da Silva, 43
anos, são proprietários da Se
bus. Localizada no Centro de Ia
raguá do Sul. A estrutura é urna
referência na compra, venda e

troca detítulos e artigos antigos.
Materiais corno, livros, CDs e re

vistas que não são mais usados,
. passam por um processo de

"

transformação, e viram novida
de para outras pessoas.

.

A loja é a que mais tempo
está nesse mercado em Jaraguá
do Sul. A ideia de abrir um negó
cio próprio começou com o in
centivo do irmão, que também
tem urna loja de livros, em Blu
menau. A loja, em Jaraguá doo

Sul, existe desde 1993. A maior

parte do tempo esteve instala
da na rua Domingos Rodrigues
Nova, no Centro. Há quatro

<- anos mudou-se para a rua Ma

rechal Deodoro da Fonseca.
A negociação acontece na

prática da troca. Silva explica
que os clientes trazem para a

loja material que não tem mais
utilidade e pegam outros. (�
cada dois objetos vale outro di

ferente", diz o comerciante.
Um dos atrativos da loja é o

exemplar do Alcorão. O livro sa

grado dos muçulmanos está lá
mais para exposição. Nelso não
pretende vendê-lo. Atualmen

te, o casal tem uma clientela

fixa, e recebe por dia cerca de
500 a 700 objetos para a nego
ciação. Para o casal, essa forma
de negociação é uma maneira
de preservar o meio ambiente .

"Trabalhamos com um tipo de

reciclagem. Evitamos que mui
tos produtos acabem no lixo",
ressalta Gildete.

Silva _conta que todos os

artigos recebidos passam por
urna revisão, para ver se o ma

terial está completo, sem rasu

ras' ou páginas rasgadas. Ele
lembra que dentro de livros já
encontrou diversos objetos di
ferentes. "Achei dinheiro, cerca
de R$ 300, fotos, cartas, bilhe
tes, ingressos e o mais recente

foi urna 'certidão de nascimen

to, que estamos procurando o

dono", revela.

FOTOS MARCELE GOUCHE

o advogado JoséAlberto Barbosa, 73
anos, é um dos clientes fiéis da loja
Sebus. Ele frequenta o local todos
os dias, mesmo se for para tornar

apenas um chimarrão. Apaixonado
por livros, gosta de ler sobre história,

,

ciências exatas, poemas gauchescos,
teologia, religião e artes. Nascido no
estado de Minas Gerais, a paixão

, pela leitura é forte desde criança.
Seus pais liam bastante, e sempre
incentivaram o hábito. "Toda vez que
passo na frente de uma biblioteca,
sebo ou livraria entro para conhecer",
afirma. Barbosa adora escrever

poemas sobre a cultura gaúcha. Ele
,

já registrou cerca de 100 poemas até

agora. O advogado tem três filhos. Todos

seguemnamesmaprofissão e cultivam
o mesmo gosto pela literatura.

,.

NEGOCIO Nelso e Güdete recebem entre 500 e 700 objetos para trocar

daMontibello, 24 anos, e Luisa

Montibello, 16 anos.
Todo material que chega

na loja também passa por uma
revisão. Ela conta que já encon
trou no meio dos livros várias

coisas diferentes. Uma delas foi
um cartão de loteria de 1977.'
ilÀS vezes passo na lotérica para
fazer urna fezinha, e jogo os nú
meros desse cartão", afirma.

Material guardadovirou sebo
Na ruaArturMuller, ao lado

do terminal, a comerciante
Devani Montibello, 45 anos,
é dona de outro comércio de
sebo. Ela trabalha no Center Li
vros e Cia do Som há seis anos.
A vontade de iniciar o negócio
começou com o material que
tinha em casa. A família sem

pre gostou de guardar as coi
sas antigas e foi daí que surgiu

a ideia de abrir a loja. ilÉ uma

forma de manter as coisas do

passado vivas", afirma.
Atualmente, Devani é a úni

ca na cidade que vende vinil,
e os preços variam, de 50 cen

tavos a R$ 60. Também tem li

vros, CDs, e video cassete. Ela

explica que o comércio foi ide
alizado por toda a família, in
cluindo as duas filhas, Fernan-

o freguês apaixonado por livros... ..e o cliente quegosta demúsica
Apaixonado pormúsicas,
DitmarHille, 44 anos,
também é um cliente da
Sebus. Ele se considera

.

um rato de sebo e adora os
CDs antigos com o valor
mais barato. Ele também

gosta de literatura,
quadrinhos e artes.

Frequenta o local cerca
de três vezes por semana.
Nos anos de 1987 a 1990,
ele foi vocalista da banda
chamada Contra Ordem,
Hoje é bem éclétiêo
em relação a música.

Sempre que pode visita
outros sebos do estado,
e considera o de Jaraguá
o ruais organizado que já

. conheceu,
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té O dia 12 de agos
to, o Museu Wolf

gang Weege, loca
lizado no Parque
Malwee, sedia a

xposição
II82 anos

da Escola Municipal Professor
Santos Tomazelli". A mostra é
uma homenagem ao professor
que leva o nome da Escola Mu

nicipal Professor "Santos Toma
selli" nomunicípio de Schroeder.

No museu estão expostos
objetos pessoais, além de fo
tos da primeira turma em 1932
do educandário que na época
denominava-se Escola Mista

Estadual de Duas Mamas.
Santos Tomaselli nasceu no

dia 16 de junho de 1912 na cida
de de Luiz Alves, em Santa Cata
rina e faleceu no ano de 2009 aos

97 anos de idade.
Até os 30 anos de idade Santos

Tomaselli não havia tirado licen

ça para lecionar, atuava como

professor provisório. Mas com a

criação da EscolaMista Estadual
de Duas Mamas, foi nomeado
como professor em 21 de abril
de 1932. Em 1997, em homena

gem ao professor, a escolamuda
de nome para Escola Municipal
Professor Santos Tomaselli.

\

\\ -

TRABALHOS Visitantes também podem conferir

maquetes da escola confeccionadas pelos alunos

Contar com o Gerente Bradesco
é contar com alguém que dá crédito
à sua história de vida.

PATROCINADOR OFICIAL

Bradesco

História

82 anos de
,

,..,

educaçao
Trajetória da Escola Municipal Professor Santos Tomazelli

pode.ser vista no Museu WolfgangWeege
FOTOS EDUARDO MONTECINO

SERVIÇO:
o QUÊ: Exposição 82 anos da EscolaMunicipal
Professor Santos Tomazelli
ONDE:MuseuWolfgangWeege - Parque Malwee
RuaWolfgangWeege, 770 - Jaraguá do Sul
QUANDO: até dia 12 de agosto, de segunda a domingo,
das 10h às 12h e das 13h às 17h. Feriados das 13h às 17h.

INFORMAÇÕES: 3376-0114 oumuseu@malwee.com.br

PROFESSOR Personagem principal damostra Santos TomazeUi é retratado em sala de aula

Segundo o dicionário, crédito é a confiança que as qualidades
de uma pessoa inspiram. Por isso, o Bradesco valoriza cada
um de seus. clientes e faz questão de conhecer suas necessidades

e seus valores para oferecer opções de crédito sob medida.

Fale com seu Gerente Bradesco. Lado a lado com você.

[!]� [!] Baixe um leitor de

•"':i'
�

� QR Code em seu celular
JI

e aproxime o telefone

[!] '. do código ao lad�.
Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 / 0800 570 ()022
SÁC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 727 9933

bradesco.com.br
t:witter. @Bradesco
i)Cortlr facebook.com/Bradesco
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sao oTe
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Cano' has
T Â
3° 17°

Sã Miguel
Oeste

TÂ
2° 16°

Oha ecó
TÂ
1 ° 16°

o sol volta
aos poucos
Namadrugada e

manhã, mais nuvens
e chuva isolada do
Planalto ao Litoral, com
melhora do tempo e

sol no decorrer do dia
em boa parte do Estado
devido ao afastamento
do sistema de baixa

pressão para o oceano.
Vento com rajadas no
Litoral de 50 a 65km/h.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h . Vento não favorável Noroeste 12km/h Nenhum vento

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

• 15h Vento não favorável Oeste 10km/h zero%
de possibilidade

• 18h Vento não favorável Sul 10km/h de chuva °

Fonte: www.ventosbrasiLcom.br

- Ulll r

Dúvidas
Joãozinho vai fazer uma pescaria com o pai.
- Pai, como é que os peixes respiram debaixo dágua?
- Não sei, meu filho!
Pouco depois:

.

- Pai, porque os barcos não afundam?
- Não sei, meu filho!
Pouco depois:
- Pai, porque o céu é azul?
- Isso eu também não sei, meu filho. f'

- Pai, você não se incomoda de eu ficar fazendo essas perguntas, não é?
- Claro que não, meu filho! Se você não perguntar, nunca vai aprender nada!

c
ara
()II
:::::I
-

C
CI)

°

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna,
Também não se pode

repetir números em cada

Quadrado de 3x3.

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 3h34: 1,5m ·2h11:1,1m

-( • 16h41: 1 ,8m • 15h26: 1,3m

MINGUANTE 11/7 • Baixamar •. Baixamar
• 8h28: Om ·9h:O,1m

Tábua
• 21 h06: O,2m • 21 h02: O,3m

NOVA 19/7 das marés Itajaí Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 26/7
• 2h04: 1m • 1h: O,6m
• 15h06: 1,2m • 14h49: O,7m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 2/8 • 8h29: O,1m • 8h39: Om
• 20h25: O,4m • 21 h09: O,3m

]le

T Â
11°230

Jar34!'Uá d
T Â
110 230

Frio intenso se

afastou e o dia pede
menos casacos.

DO O

MíN: 14°C
MÁX: 26°C

ume au

T Â
90 21°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

MA

MíN: 12°C
MÁX: 24°C

MíN: 13°C
MÁX: 25°C

São Joaquim
T Â
10 150

Laguna
T Â
90 17°

1 3

Crtcíúma
T Â
80 200

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Pronome pessoal da segunda pessoa do singular
/ Pessoa que tem o cabelo crespo e duro, próprio
da raça negra

2. Associação Nacional de Escritores / Diz-se de Iin-

gua que ninguém mais fala
3. Sobrecarregar com trabalhos
4. (Var.) O ponto cardeal oposto ao Oeste / Pátria, terra
5. A parte interior e mais dura do lenho das árvores /

Parte da cama oposta à cabeceira
6. O nome do ator Wilker / O músico Seixas (1945-

1989), de '�Iuga-se"
7. Que acontece a cada 12 meses

8. Método de tratamento / Entrançado de arame pró
prio para cercados

9. (Quim.) O arsênio / Afável
10. Pequeno cilindro oco e vazado, usado para enrolar

o cabelo / Não bem definido
11. Aquele que colhe ou pega com a mão
12. De longa duração e pouca intensidade / (Ingl.)

10

Desligado, desconectado 1'1
13. O ator Antônio das telenovelas I Pessoa que de

monstra grande interesse por al·guém ou algo.

VERTICAIS
1. (Ingl.) Fita gravada I Um dos personagens dos de

senhos animados da "Turma da Gatolândia", de
muito sucesso nos anos 70

2. Sigla do órgão da ONU encarregado da difusão do
ensino I Um dos mais famosos torneios de tênis
profissional

3. Tornar rijo I Onomatopeia do disparo de uma arma

de fogo
4. Com tranquilidade, sem preocupações e pensa

mentos graves
5. O princípio da ... imigração / Abreviatura (em portu-

Quês) da Holanda
'I

6. Forma de associação econômica
1. Recipiente eleitoral J Mencionado
8. A hidr·elétrica localizada na fronteira entre Brasil e

Paraguai, uma das maiores do mundo / Em infor

mática, operação ou processo de encerramento de
sessão de conexão

9. O maior porto comercial da França e do Mediterrâ
neo / Aquela que perdeu o pai, a mãe ou ambos. \

4 5 ti 7 8 92
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Quer desafios
.

?mOlores.

Adquiro
nossos cole�õ'es

de revistas
ió publicodos.
São 5 revistas
em cada volume

por um pre�o especial!
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DIEGO JARSCHEL

contato@poraeaso.com @poraeaso

Minis em
xp ião

Atributos geralmente conjugados pelaFenpar, desejos de consumo e

design encontram-se novamente em exibição na central de decorados.
Porém, destavez, não só como apartamentos. São os apaixonados por
carros que estão convidados para uma visita. Até o dia 31 de julho, vários
modelos deMiniCooper estão em exposição naCentral deDecorados

Fenpar, inclusive com direito a test-drive. Cantata: 33700300.

DIEGO JARSCHEL

...................................
Priscila

Seidel e

Thiago
Borela,

nohappy
bow-do

Madalena

Chopp&
Cozinha

Titãs
Chegou a data. É amanhã o evento com Titãs no Joinville Square
Garden, em Joinville. E o show não vai ser leve. A pegada é com

"Cabeça Dinossauro". Um dos principais discos da carreira destes

ícones ... Não comprou ingresso ainda? Então dá uma corrida no .

site Oilngressos.com.br pra ver se ainda pega alguma coisa. O
valor para pista estava R$ 40.

.
NOVO QUADRO: .

Eleições 2012
"J.. I

Que os cargos comissionados (dih�tóriás
I
e secreíar�p.s), sejam ocupadas pqr
especialistas nos respectivos assuntos e
não sirvam de moeda de troca 'para pagar
favores políticos de época de'campanha.

Trabalhando
Quase ironia pelo título, mas o Gats justamente escolheu a

pérola "Tanto Trabalho pra Nada" para executar.uma curtíssima

temporada. A apresentação será para arrecadar fundos pará a

viagem de intercâmbio. O objetivo do grupo é logo mais viajar
para a Itália, onde fará interação com uma companhia daquele
país. Serão apenas três apresentações neste fim de semana: uma

amanhã na Scar, às 20h; sábado no Teatro Pixirica (Vila Lenzi),
também às 20h, e domingo às 19h, no Teatro do Sesc Jaraguá.

ELTON MELCHIORETTO

Em Massaranduba, o clic

de Marton Pereira e Debora

Bertoldi, no Divino Club
....................................................................................

ELTON MELCHIORETTO

Cleia Eccel e Scbeila

Cristina marcando presença
no show com Léo Lima, na

Upper Floor, em Guaramirim ........
..

'

... :
.

: Hoje, é noite de mais uma Quinta

\ Sertaneja bombástica, no London Pub.
:

Acima, momento do sbow da dupla
Dany & Rafa, semana passada

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

ZombieWalk Jaraguá
Manifestem -se mortos-vivos,
a convocação está lançada

. para uma caminhada das
mais divertidas pela cidade!
No dia 27 de outubro, com
saída às 16h da Praça Ângelo
Piazera, será a primeira
ZombieWalk de Jaraguá do
Sul. Uma massa de pessoas
fantasiadas (?)-de zumbi vai
desfilar pelas ruas e quebrar
totalmente a rotina. O evento já tem corpo. São mais

de 150 participantes inscritos! Publicaremos hoje
no blog post mais detalhes. Acesse o PorAcaso.com

para conferir.

Stammtisch
Aos ávidos por informações,
tivemos nesta semana confirmada

a data para a Stammtisch de

Jaraguá. O evento será dia Iode

setembro, um sábado. Mudou
também o local do encontro.
Nesta edição (e provavelmente
a partir dela), as barracas terão
concentração no pátio do

ParqueMunicipal de Eventos.
Sem dúvidas o ponto mais
apropriado para as dimensões

que a festa tomou.

ii
Não tenho

segredos, só
.
uma lista de
coisas que não

.

precisam ser

ditas.

"

., I·,
I ,

Hoje a noite
• 224 - QllintaSertaqpj� / s�ow cOJ]rduplaEltop � Fe�;nando
/ Champàgnee entrada free para elas até às OOh
Local: London Pub 147 3055 0065.

. .

• 22h - Música aoVivo / Apresentação do duo.Camaleão Robô
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

�9NrATOS � OUTRASOpçõES:AnibaMexican Bar- 3371 1160 ICo{lfraria doChurrasco- 32751449 1 EspaçoOca - 3370 9160 1 TheUvingRestaurante- 3376 48221 London Pub - 3055 00651
. CachaçariaAguaDoce - 3311 89421Ucoleria- 305408551MadalenaChoppeCozinha "305530591MovingUp-99666691/MrBeef-96ú821661PatuáMusic-3055 ob641

RoomMusic&Arts-9654 1373 1SacramentumPub-88321524/TheWayGub-8433 0083/UpperRoor- 96444767/VillaRestaurante eChoperia - 327512n
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Do leitor
t�láMoa, primeiramente gos-
taria de parabenizá-lo pela'

iniciativa de sortear uma cami
sa da CSM/Futsal e também à

ganhadora do prêmio, Cristiane.
Terça-feira demos um passeio
no Corinthians. Foi uma vitória

para lavara alma. Simplesmen
te esmagadora, sem contestação.
O únicofato a lamentarfoi a in
vestida de alguns joinvillenses,
fantasiados de corintianos, que
tentaram tumultuar o espetácu
lo, postando uma faixa ridícula.
Parabéns aos jogadores e a ma

ravilhosa torcida, que pratica
mente lotou a Arena e deu um

. show de alegria':NiltoDrechsel

R 1U{JO B oun 44 - centro
www.kayr.)h�4eLcoPl.br

-

Niver da Keidy
Por favor, não ousem

esquecê-la: a arquiteta
Keidy Cavalcanti, a bonita
esposa do arquiteto Rafael
Cavalcanti, é a mais festejada
aniversariante de hoje.
Liguem! Ela vai adorar saber
que foi lembrada.

Gostei
Aminha queridissima Ticiane
Balena, a "Tici", está solteira,
sim! "E muito bem, obrigada."
A bela morena disse: lia legal
é atrair, mesmo sem querer,
todos os olhares porque se
tem brilho próprio". Só não
sei por quanto tempo! Aí atrai
olhares demais ...

� caia
"Campanha política em
Iaraguá do Sul está que nem
duelo no velho oeste: um

esperando o outro se mexer."
(Carlos Ribeiro)

3370-3242
Moa Gonçalves

CHAN IElIVULGAÇÃO

BOA AÇÃO Na lente do meu amigo e fotógTafo Chan (C),
o Grupo de Doutores Pathaços, que atua no Hospital e Maternidade

Jaraguá todos os finais de semana levando alegTia e emoção
às crianças hospitalizadas na ala pediátrica

Chifres
-irredutíveis
Estava lendo na coluna do

colega Leo Pinheiros que o

ator Bruno Gagliasso estaria
mandando flores e tentando

reconquistar Giovanna Ewbank,
que continua irredutível.
Irredutível? Significa lip... da
vida". Ela deveria devolver as
flores junto com um pacote
de camisinhas, para ele não

engravidarmais ninguém,
enquanto tenta reconquistá-la.

Dose
Dizem que os 'twitteiros' podem
navegar à vontade pelas redes

'

sociais vendendo o seu 'peixe
político'. Ou seja, liberados para
falar bem de seu 'queridinho',
sem risco de serem alvejados
pela Justiça. Claro, sem ofender
a honra alheia. Será?

Mais feio

imposs-ível
O craque Thiago Felipe
conseguiu superar a todos

- com o ridículo corte de cabelo
moicano 'toinhoinhoím' Hor
rívell. Fala sério?' E a galera ainda
criticava o estilo de Neymarl

ARQUNO PESSOAL
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Pensando bem
"Não espere que as pessoas façam por você o que
você faz por elas. Esperar isso é um erro.

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

NlGHT Leide Maciel nos corredores do London

Leitora fiel

ATLETA A ciclista Marinês Ronc�, que 'posa
durante travessia na Cordilheira do Andes, entre
o Chile e a Argentina, está organizando pedalada

dia 29 de julho, de Jaraguá a Corupá

Cor 6 Auto Elite

....
'fi;. A leitora fiel de hoje é a grande

Paulinha Nola. Ele sempre
lê a coluna para ficar por
dentro das notícias da nossa
sociedade. Valeu mesmo!

moagoncalves@netuno.com.br
MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

SUSIII Larissa Tosi e Fernanda Fischer
conferindo o restaurante Kantan

ARQUNO PESSOAL

NIVER Viii e OlgaMaurer deixaram Uruguaiana/
RS e aterrissaram em Jaraguá. O casal veio visitar a
e comemorar a nova idade da filha, ValériaMaurer. O
festerê será no apê do CWlhaci.o e chef Tato Branco

'

A escolho perfeita

Humor
Presidenta no Hospício
A excelentíssima Presidenta
do Brasil resolve visitar um

hospício e é recepcionada por
uma comissão de pacientes.
-Viva a Presidenta!Viva a

Presidenta! - gritavam eles,
entusiasmados.
Ao ver um dos componentes
da turma calado, um dos
assessores da Presidenta
abordou-o e perguntou:
- E você, por que não está

gritando: "Viva a Presidenta"?
- Porque eu não sou louco,
sou médico!

Todo dia uma
Alguém pode me dizer quem
é aquele empresário do
ramo transporte urbano, que
todo mundo considera um

pegador, e estaria pedindo que
os amigos "guapos" da rede
postem fotos em seu Facebook,
sem camisa? É mole? Seu

Bruno, por favor, uma bem
gelada na mesa 12?!

RADA

Jal1dins e interiores
Arranjo,s:l Bwquês ,I Aoessórios 'I Arvones frutíferas

Cabana Cult
No sábado, às 21h, acontece
na Lico Bar, do amigo Neni
Iunkes, a festa de aniversário

,

do blog Cabana Culto Presença
das bandas Mutley Rock, The
Seres, Frade Negro e Patifaria.
Além da participação especial
do grupo de teatro Gats e

da cantora Bel Bandeira.

Imperdível!

Buxixo
O maior comentário entre

as comadres de plantão são
as saidinhas às escondidas

daquela profissional da saúde,
em seu poderoso importado
Kia, com o colega de trabalho.
O buxixo logo, logo vai arder

.,. mais que apimenta 'Lá do

Quintal de Casa'.

UVA

Quem não gosta de saborear um cacho de uva ou de usá-lo para decoração,
em datas especiais ou em sua própria em casa? O que poucos conhecem

é o grande poder terapêutico e nutritivo desta fruta.
A uva é um fruto tipo baga, de formato, tamanho, cor e consistência e amora variáveis.
Tem um sabor doce, acido ou cítrico depende muito do tipo de solo onde esta plantada.

É urna fruta do tipo não-climatérico, Ou seja, não amadurece após a colheita,
devendo ser Golhida no ponto ideal de maturaçãé,

A uva e uma fruta rica em carboidratos e vitaminas B e C e também obtendo sais

minerais, tais como: cálcio, ferro, fósforo, magnésio, sódio e potássio.
Ela é uma fruta muito utilizada na produção de vinho, geléias, passas e sucos.

A uva exerce uma ação laxante e diurética, drenando as vias biliares, facilitando esta eliminação,
fazendo uma limpeza do sangue, beneficiando órgãos e tecidos e deixando-os purificados,

vitalizados e alcalinizados, devido à mineralização e recomposição das vitaminas. ,

Através dela também é possível auxiliar em algumas doenças tais
corno: câncer, artrite, má çircl,llaç�Q, cansaço e ate memória fraca,

VENDA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA

GASTRONOMIA

Tel.: (47) 3376-3915
E-mail: �l2l'é\$1@g�tro�

R: Feliciano Bortolini, 210
B.: Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Te contei
• Hoje à noite às 19 horas,
a Casa das Piscinas,
movimenta concorrido
coquetel em torno da
apresentação do atleta de
futebol americano Phil!
Breidall, da cidade de 'Oi '

Pine Island, nos Estados
Unidos. iie será o novo
linebacker do ]araguá
Breakers.

'

• São ótimos os elogios ao
gottrrnetMurila.do Galo
'13�gndrino: COfn.relaçqQ q.
gastronomia, dizem que .

o rapaz sabe tudo emais
um pouco. Bola branca.

• Juliana Renhari recebe
hoje o merecido coro de

.
parabéns. Cheers!

.•Dia 18 de agosto
rola em Guaramirim a

Stammtisch Universitária.

• Com essa, [uil

Coral
No próximo dia 28 de julho,
o Coral de Cultura Alemã vai
movimentar na Sociedade
Vieirense, um concorrido
Jantar Dançante. Será em
prol da divulgação da cultura
germânica. O grupo Musical
JS, que terá a participação
especial dos acordeonistas
Reiner Modro, Sérgio Ulrich
e Rafael Petry comandará a

musicalidade. Agendem!
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspot.com

Decentemente, falei no meu blog - Http:/ /
filuizcarlosamorim.blogspot.com - sobre
o Projeto Floripa Letrada, que disponibiliza
livros e revistas nos terminais urbanos para
os usuários do transporte público, que
podem levar as publicações para casa, mas
precisariam devolvê-las, para que outras
pessoas pudessem continuar usufruindo da
sua leitura. Mas quase ninguém retorna os

livros às estantes dos projetos.
Coincidentemente, leio no jornalAGazeta,
de Cuiabá,' que o projeto Saber com Sabor,
que existe lá há dez anos, vai estender sua

atuação também para os terminais urbanos,
praças e outros locais públicos. Até agora
o projeto estava restrito às bibliotecas e os

empréstimos de livros funcionavam com

cadastro e prazo para devolução, mas com
a expansão, não haverá registro nenhum do

empréstimo, as pessoas apenas escolherão o

livro e levarão, como é feito em Florianópolis,
com o compromisso de devolvê-los depois.
O propósito é dos melhores, qual seja
democratizar o acesso ao livro a qualquer

-

pessoa, incutir o hábito da leitura entre os

Crônica

Livros livres
cidadãos de todas as camadas da sociedade.

Espero que eles, lá em Cuiabá, e em outros

lugares onde existem projetos parecidos,
obtenham sucesso, pois aqui o público
não deu o devido valor ao projeto, que está
decaindo, uma vez que depende de doações
e os livros não são devolvidos.
Vou procurar saber como o projeto foi
recebido e se funcionou, para voltar
ao assunto. Faço votos que dê certo. O

problema, aqui, foi o "comprometimento,

o problema, aqui, foi o
"com:prometimento, de uma

forma consciente, a devolvê-lo
quando terminasse de ler".

de uma forma consciente, a devolvê-lo
quando terminasse de ler".

Espero, também, que o provimento
de livros e revistas não seja através de
doações, como aqui. Espero que haja verba
específica para comprar livros, em Cuiabá,

Novelas

eÓ.

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R
Elisa se faz de vítima para Rodrigo e Miriam se irrita. Zilda pega o.

buquê de Beatriz e Francisco implica com ela. Clara vê Zenóbio entrar
no corpo de Fernando e implora que Lexor o ajude. Elisa finge para
Rodrigo que se sentiu atingida por ele ter defendido Miriam. Gracinha
comenta com Jacira que reparou algo estranho em Elisa. Rodrigo pensa
em Miriam e em Elisa. Dimas fala para Melissa que acredita que o espí
rito de Zenóbio esteja querendo se vingar dela. Laura e Gil pensam um

no outro. Elisa conversa com Rodrigo. Melissa pensa em Zenóbio com

raiva. Gil conta para Kléber o que aconteceu entre ele e L?ura. Gracinha
comenta com Valéria sobre a má impressão que está t�ndo com Elisa.
Miriam procura Rodrigo.

CHEIAS DE CHARME • GLOBO '. 19R
Fabian se irrita com Chayene. Inácio arruma o buffet para o show das

Empreg'uetes. Sarmento elogia Sônia. Penha e Cida ficam espantadas
com a notícia da gravidez de Chayene. Inácio vê Rosário no palco e fica
encantado. Socorro fotografa Fabian dando flores para Rosário e manda

para Chayene. Tom elogia Patrick e Sandro fica orgulhoso. Laércio divul

ga as fotos que tirou de Fabian entrando e saindo do quarto de Chayene
para a imprensa. Sandro fala com Gentil sobre Patrick. Fabian pede para
Chayene se consultar com um médico de confiança dele. Sidney sofre ao

se despedir de seu antigo apartamento. Sônia encontra o cofre vazio e tem
uma crise. Sandro mente para Penha. Inácio vê Rosário no palco.

AVENIDA BRllSIL. GLOBO· 21R
Tufão se irrita ao saber que Ivana pretende abrir um negócio para Max.

Ao sair da chácara onde estão Max e Carminha, Nina faz um barulho e

Carminha percêbe a presença de alguém. O boné de Nina cai no chão
em sua fuga e Max reconhece. Nina visita Jorginho no hospital e discute
com Débora. Jorginho desperta do coma, mas não se lembra de detalhes
do acidente. Santiago conta para Lucinda que Nina pegou o dinheiro. Nilo
cobra o dinheiro de Nina e Zezé vê os dois juntos. Cadinho e Alexia saem

de casa para ter paz longe de Pilar. Diógenes pede uma nova chance a

Roni. As estratéqias de Suelen alavancarn as vendas da loja de Diógenes.
Zezé conta para Carminha que Nina deu dinheiro a Nilo. Cadinho e Noê
mia ficam juntos, mas juram guardar segredo. Carminha e Lúcio invadem a

. casa de Betânia e descobrem que ela não é Rita. Jorginho volta para casa.
Niná comemora com Lucinda as provas que reuniu contra Carminha e diz
que a sua vingança chegou ao fim. Carminha descobre que Nina é Rita.

GIlBRlELA - GLOBO - 23R
Mundinho enfrenta Ramiro. Neia insinua que sabe do caso de

sua patroa com Osmundo, e Sinhazinha dá roupas para a empre
gada em troca de seu silêncio. Ramiro questiona Juvenal por ele
não cortejar Gerusa. Malvina percebe que Gerusa está apaixonada
por Mundinho. Manoel seduz Anabela, que finge resistir ao assédio
do coronel. Após descobrir que Berto está dormindo com Lindinalva,
Doroteia determina que o neto não se casará mais com ela. Amâncio
manda Berto se esconder na fazenda de Melk. Malvina termina seu

namoro com Josué. Anabela diz a Manoel que deseja se encontrar

com ele novamente. Juvenal aconselha Berto a se casar com Lindi
nalva. Malvina promete a Mundinho que o ajudará a se encontrar com
Gerusa. Tonico procura Gabriela.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

nem que seja de sebos, pois as doações
acabam diminuindo, com o tempo e isso
acaba por colocar em risco o projeto, uma
vez que os livros podem não são devolvidos.
O que eu gosteimais, namatéria que li, foi os
conselhos valiosos emprestados ao leitor, de
como incentivar a leitura: Comece a ler para
as crianças desde o berço, isso distrai, faz rir
e facilita o desenvolvimento da linguagem,
semeando o gosto pela leitura. - Sempre
defendi que a criança tem que conviver com
livros desde amais tenra infância; Tenha
sempre um livro à vista; Faça da leitura um
prazer, sem cobranças e castigos;Visite
bibliotecas, para que tenham acesso a livros

.

de qualidade e cultive bons hábitos de leitura;
Respeite o gosto literário das crianças; Crie
momentos culturais frequentando teatros,
cinemas, museus, bibliotecas e feiras de
livros; Estimule a criação de um cantinho da
leitura com acervo variado em casa.Não é
interessante?Vale a pena seguir os conselhos.
E se houver um projeto assim na sua cidade,
pegue livros, sim, mas devolva-os depois de
ler, por favor. Ou o projeto acaba.

Clique animal

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

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

Dois lindos animais de estimação aguardam adoção. Um cão
de porte pequeno, cor dourada, de aproximadamente dois anos
e uma gata, também de dois anos, cinza. Ambos muito dóceis.
Eles já receberam tratamento veterinário completo: banho,

castração, vacinação antirrábica e chipagem para identificação. Os
interessados devem entrar em contato com a Clínica Schweitzer,

pelo telefone 3275·3268. Adote um amigo!

Aniversariantes'
19/7
Ademir dos Santos
Alicia Schiochet Souza
Ana C. da Rosa
Ana Julia Pires
Anderson L. Raimundi
André V. Lenzi
Ariete W. Hoegen
Clara Kenen

Djalmo Bittencourt
Edilore Kohler

Elaine Bertoldi
Emidia M. Valandro
Jonathan J. Steindl
Julia Beatriz Hoffmann
Kiriam Cristina Sjoberg
Kirian Sjoberg
Leide Laura Pinheiro de Castro
Lucius Kanzlet
Marcelo Hoffmann
Maria Terezinha de Souza
Mércia Sartori

Natalia L. Odorcik
Natán V. Miotto
Nelson Volles
Neomar Seibt
Rafael Hansen
Roberto Essy
Roseana B. Müller
Tatiana Bittencourt
Terezinha Maria Pedrotti
Thaise Vasel
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Tirinhas

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE nn A 19f1

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,
21h20
• ARCOIRIS 3
• O Espetacular Homem Aranha - Leg. -13h (qua-sab
dom), 15h40, 18h20,21h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 14h,16h30
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 18h45
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h40
.GNC2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h, 15h, 17h, ,19h10
• E Aí, Comeu? - Dub. - 21 h

.GNC3
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. -13h30, 16h10,
19h,21h50

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 13h1 0,
16h20

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 19h1 °
22h

.GNé2
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h40, 15h40,
17h40

• Sombras da Noite - Leg. -19h40, 22h10
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h, 15h, 17h, 19h20
• E Aí, Comeu? - Dub. - 21 h15

Ó,

- • GNC 4
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 13h20, 16h,
18h50, 21h40
.GNC5

. • O Espetacular Homem-Aranha - Leg. -16h10 19h,
21h50

• Valente - Dub. - 13h30
.GNC&
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 14h15, 16h30, 18h40,
20h45

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 13h, 16h,
19h

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 22h

• CINÉPOLlS 2
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 15h, 18h, 21 h
• CINÉPOLlS 3
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h40, 16h20, 18h30,
20h50
• CINÉPOLlS 4
• A Era do Gelo 4 - Dub. -14h35, 17h, 19h15, 21 h25
• CINÉPOLlS 5
• Chernobyl - Dub. - 18h50, 21 h20

•
�
>M. '

I
:3

• E aí, Comeu? - Nacional-14h10, 16h40
• CINÉPOLlS 6
• Valente - Dub. - 15h1 O, 17h30
• O Espetacular Homem-Aranha- Leg. - 20h
• CINÉPOLlS 7
• Valente (3D) - Dub. - 14h, 16h30
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 19h1 O, 21 h30

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 13h1 0,
16h20

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. -19h10,
22h
• GNC 2
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h40, 15h40, 17h40
19h40, 21h40

.GNC 3
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 13h30, 19h
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 16h10

21h50
.GNC 4
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 1 �h, 15h, 17h, 19h20
• E Aí, Comeu? - Nacional - 21 h15
.GNC 5
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h50, 17h50
• Sombras da Noite - Leg. -19h50 22h10

-

• Valente - Pré-estreia - Dub. - 15h50
• GNC VIP
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 16h1 O, 21 h50
SALA VIP
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 13h30, 19h

"Valente"épontada como o primeiro conto
defadas daPixar e éa primeira produção
daPixara ter como protagonista uma
personagem mulher.Nofilme, a jovem
princesaMerida não quer saberda vida de
realeza e nãogosta nem de pensar em ser

apenas mais uma esposa para ofilho de

algum lorde. Indo contra os costumes, ela

.

desafia seus pais ao perseguir o sonho de se
tornar uma arqueira e, com isso, coloca em
risco o reinado de seu pai, oReiFergus.
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o Circulo Italiano de Schroeder promove
dia 4 de agosto, a 15a Noite Italiana no
bairro Tomaselli, com início às 19h30.
A animação ficará por conta da banda
Premier.Valor: R$ 28 antecipado.
Informações pelo 8851-9656 ou 3374-2133.

Foram prorrogadas até o dia 27 as

inscrições para o curso de inclusão digital,
. que ocorre em quatro encontros, sempre
aos sábados, das 8h30 às 11h30, no
Telecentro da Biblioteca PúblicaMunicipal
Rui Barbosa. As aulas iniciam dia 28 e serão

apenas 10 vagas. As inscrições devem ser

feitas pessoalmente pelo interessado na
biblioteca, na

.

Avenida GetúlioVargas, centro. O curso

seráministrado por acadêmicos da
Católica de se. Funcionários públicos
não podem participar.

.
.

Es ecialização
Com o objetivo de promover umamaior
qualificação do profissional que trabalha
na área administrativa pública e jurídica,
possibilitando que atue de acordo com

asmaismodernas técnicas jurídicas
disponíveis, a Católica de Santa Catarina
lança o curso de especialização emDireito

Administrativo e Políticas Públicas .

Inscrições: catolicasc.org.br/especializacao

até o dia 31. Informações: 3275-8226.

Em virtude da legislação eleitoral, o 3°
Passeio Ciclístico Noturno foi transferido

pela Fundação Municipal de Esportes. A
previsão é de que ocorra em outubro. O

passeio, deveria ocorrer hoje, com saída

da PraçaÂngelo Piazera.

AAssociação dasMicro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu, promove a

exposição das fotos referente ao curso de

Fotografia Digital para Empresas, realizado
no mês de maio, com o Instrutor Flávio
Ueta. Amostra pode ser vista no hall de
entrada do Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, até dia 30, das 8h às 22h.

Fe ta de i

Começou ontem e segue até domingo a 29a

Festa dosMotoristas eMotociclistas em
honra a São Cristóvão. A promoção é da

IgrejaMatriz SãoVendelino, de Schroeder.
Nesta quinta-feira haverámissa no Posto
Mime (em Schroeder); na sexta-feiramissa
no Posto Salomon (próximo aMarisol) e no
sábado na IgrejaMatriz, sempre às 19h30.

No domingo estámarcada procissão e

bênção de veículos a partir das 8h30, em
seguidamissa e almoço com costela fogo de
chão. Durante a tarde brinquedos para as

\

crianças e tradicional café. A renda da festa

ÁRIES
Sua criatividade vai dar as cartas! Encare as tarefas

profissionais com leveza e encontre prazer em tudo que
faz. Valorize os seus acertos, mas lembre-se de rir com
os seus erros. Um evento social poderá aproximar você
de quem ama Cor: azul-escuro.

I� TOURO

Coopere com seus colegas de trabalho e poderá receber
o mesmo em troca. Organize as tarefas na sua casa e

proporcione momentos felizes aos seus parentes. Não
faça promessas, se não puder cumprir. Seu romance vai

esquentar na intimidade. Cor: verde.

II GÊMEOS
Dia ideal para criar métodos diferentes de trabalho.

Poderá assumir liderançaou mesmo ensinar aos
colegas o que sabe. Caso goste de alguém segredo,
revele o que se passa no seu coração. Paixão acesa
para quem tem compromisso firme. Cor: lilás.

CÂNCER
Aproveite as oportunidades profissionais para faturar.
Para isso, explore ao máximo sua criatividade. Que tal
bolar um programa romântico bem diferente com o

par1 Caso esteja só e de olho em alguém, faça algo para
surpreender. Cor: verde-claro.

LEÃo
Não se intimide diante dos COlegas: mostre a sua
capaCidade de enfrentar dificuldades na profissão. Você
saberá ocupar seu espaço e se destacar. Romance

temperado com muita paixão: curta intensamente os
bons momentos a dois! Cor: azul-claro.

VIRGEM
Evite ficar em evidência para não ver seu nome
envolvido em fofocas no ambiente de trabalho. Não
deixe que a discórdia tome conta do seu lar: faça
com que todos se entendam. A paixão toma conta do
relacionamento e a intimidade esquenta COr: cinza

.o, UBRA
No ambiente profissional, as atividades desenvolvidas
em equipe são as mais favorecidas. Só tenha cuidado
com o que diz para não deixar as pessoas próximas
magoadas. Na união, procure ouvir com atenção o que

seu amor tem a dizer. Cor: vermelho.

ESCORPIÃO
Evite se expor demais no ambiente profissional.
Em casa, aproveite para participar mais da vida dos
familiares. No campo sentimental, terá momentos de
diversão - compartilhe histórias e relembre momentos

marcantes com sua cara-metade. Cor: vermelho.

SAGITÁRIO
Pense mais antes de falar para que suas palavras lião
sejam mal-interpretadas. Dê um tom bem-humorado

ao contato com seus familiares. No setor sentimental,
um clima descontraído vai trazer mais envolvimento

com o par. Aproveite a boa fase! Cor: pink.
-

V\_ CAPRiCÓRNIO

.p Tenha cuidado com problema de comonicação. Para
evitar enganos, seja claro(a) em suas ideias e fale

pausadamente. É um dia para reavaliar suas ações
e organizar sua vida financeira No amor, ouça com

atenção o que seu par tem a dizer. Cor: vinho.

AQUÁRIO
No trabalho, dedique-se a atividades que tragam
prazer e alegria para sua vida O segredo do sucesso
está em fazer o que gosta Compartilhe experiências
felizes com pessoas queridas. A dois, invista mais na
qualidade do romance. Cor: branco.

PEIXES
Sua criatividade abrirá portas no trabalho, mas aja com
cautela. Com os familiares, tente se expressar com
mais clareza, eles podem não entender muito bem o

que você quer dizer. Nos assuntos do coração, o clima
será de paixão intensa! Cor. creme.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

A

Rigor Gneipel comemora
aniversário com festa,
nesta sexta, na The

Living. Parabéns!

O casal Cleide e Jackson

completou cinco anos
de relacionamento no

dia 18. Parabéns!

No próximo sábado,
GabneDa Eger Lux sobe
ao altar da Capela Nossa
Senhora de Fátima para
fi

. .0
. ,.,

o Cla. Izar a wuao com

Edson Lux. Felicidades

aos noivos é o que deseja
AndreSsa Pereira

Mariza comemorou

18 anos, no dia 18. A

irmãMariliza, delDais
familiares e amigos
desejam um feliz

aniversário e tudo de

bom, sempre

o casal FreimW1do Lewerenz e bis Kupas
Lewerenz, na foto com os Cllhos e netos, comemorou

50 anos de casamento. A família deseja que o amor
permaneça os Wlindo para sempre

João Gabriel Luz

completou o primeiro
aniversário no dia 18.

A família envia muitos

beijos e o desejo que ele

seja sempre feliz

��.... �

Maitê de Leon Pamplona
completa 5 anos hoje. Os
dindosMarilete e Roberto

enviant amensagem: "Que
tenhas omellior da vida!

Te amatllOSmuito!"

Na·noite do dia 13, o pequeno Henrique Klein
(de azul claro atrás da professora) se reuniu com

os amiguinhos e a super Prô Carolzona, da
·Escolinha Corujinha, para a noite do soninho

Nesta sexta

feira Nátaly
completará
7 anos. Seus

pais, avós,
bisavó e

padrinhos.
desejam
muitas

felicidades

sempre

Cristiarie Kida

Engelmann,de
Guaramirim,
eompletou
39 anos no

dia 5. A Cllha

Lorayne Kida
Engelmann
deseja feliz
aniversário.
"Eu te amo

muito, mãe!"

Pe�o Augusto Reitz
completou um ano no

dia 18. A família deseja
muita saúde e felicidade

para esse garotão

Giulia Oldenburg
completou sete meses,
dia 8. Os pais e irmãos

desejam saúde. "Ela
é muito especial para
todos. Te amamos

muito! Felicidades!"

Parabéns para João
Vitor. Ele foi eleito o 10

Cavalheiro no Concurso

de Sinhozinho da Escola
Gertudres Steilein

Milbratz, realiZado dia
14. Na foto, com os

pais Círico e Leila. Eles

desejam parabéns!
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Históriado

José Angustio
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

SamuelLopes
"

em ação • Copa
doMW1do
. Carabina
Deitado

Família e estudos·
Samuel Leandro Lopes nasceu
no dia 15 de março de 1979, em

Iaraguá do Sul. É filho de Leodomar
Luiz Lopes e Catarina Solange
Lopes. Tem uma irmã: Gislene

Lopes. É casado com Michele
Kammer Lopes, e o casal espera
para novembro (2012) a chegada
do primogênito, que será batizado
com o nome de Teodoro Lopes.
Do maternal até a 8a Série, Samuel
estudou no Colégio Evangélico
Jaraguá. Cursou o primeiro ano do

ensino médio no Colégio Divina
Providência; o 2° e 3° ano foi
concluído no Centro Educacional

Sigma. Simultaneamente, no
período vespertino estudou no
Centro deTreinamentoWeg, com
especialidade em eletrônica.
Formou-se em Comunicação
Social- Publicidade e Propaganda
pela Universidade Regional de
Blumenau (Furb). Aperfeiçoamento
em Lideranças para Chefias.
Domina o idioma inglês.

Trabalho
,

Formado em eletrônica pelo Centro de TreinamentoWeg, permaneceu na
empresa de 1994 até 1999, quando se tornou instrutor de Tiro Olímpico
junto a Fundação Municipal de Esportes (FME), auxiliando o mestre

Rolando Janssen. Em 2001, passou a técnico e coordenador da modalidade

de Tiro Olímpico, em substituição ao saudoso Roland Janssen. Acumula
as funções de: Sub Coordenador de Eventos Comunitários e Escolares;
Assessor de Imprensa da FME de Jaraguá do Sul. Na esfera estadual é o

Diretor do Campeonato Catarinense de Carabina Livre.

Assbn atira o campeão
O tiro exige concentração absoluta. O silêncio é cheio de palavras, entre o atirador e

a arma. Um é o complemento do outro. O competidor visualiza as quatro dimensões
do universo: comprimento, largura, altura e tempo. Escuta a própria-alma e o ruidoso
silêncio do universo.Apontapara o alvo e aciona o gatilho. O projetil segue célere para
o destino. O atirador "vai junto", como amostrar o caminho. Sutilmente o centro do

alvo émaculado. O atleta respira fundo. Tem umminuto para efetuar novo disparo.
Siga em frente, Samuel, faça o sol e a sombra de tuas fulgurações, desfila pelos quatro
cantos deste planeta o teu tiro certeiro, a recitar parodiando o poetaDrummond: -

"Tenho dois braços, a carabina e o sentimento doMundo"!

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Lun��er �Z!�2-

Grupo Lunelll

SAMUEL LEANDRO LOPES

Uma aventura de lDenino

Aos= anos, Sarn:uel Leandro L�pes
saia para caçarJunto com o paz,

Leodomar Lopes, uma vez que a prática
ainda era permitida. Para o menino
era uma aventura e tanto. Acampavam
no meio da 'selva e planejavam
estratégias de acordo com o tipo de caça
existente na região: munição, calibre
da arma e plano de ação. O menino

não desperdiçava munição, era "tiro
e queda". Empolgado com a eficiência

Uma vida dedicada

ao Tiro Olímpico
Samuel é atirador permanente da Seleção
Brasileira de Tiro Esportivo. Tem representado
nosso país nos quatro cantos da terra:
• Dois Campeonatos de Tiro das
Américas - Argentina e Brasil.

• Dois Campeonatos Mundiais de
Tiro - Espanha e Alemanha.

• Quatorze Copas Mundiais de
Tiro - Alemanha

(6); Itália (5); Brasil (2) e Estados Unidos (1).
•Vários Campeonatos Sul Americanos
e Ibero-Americanos.

• XIV Jogos Desportivos Pan-americanos
2003, em Santo Domingos na
República Dominicana.

• XV Jogos Desportivos Pan-americanos
2007, no Rio de Janeiro..

Conquistas
Dez vezes Campeão Catarinense - Oito
vezes Campeão Individual dos Iasc -

Em 16 edições dos Jogos Abertos de
Santa Catarina conquistou 47 medalhas

(ouro, prata e bronze). Tetra Campeão
Brasileiro - Recordista brasileiro, dos

Jogos Abertos e Catarinenses, na prova de
Carabina Deitado. Técnico Tetracampeão
dos Jasc.Detentor do índice olímpico
nas modalidades: Carabina Deitado e

Carabina de Ar, para osIogos.Olímpicos
de Atenas (2004); Pequim (2008) e Londres
(2012). Não irá à Londres,motivo critério
de cotas. É a única modalidade cuja
classificação não leva em consideração o

índice técnico. É necessário auferir cotas
de participação ao longo de três anos
em competições internacionais.

do filho, Leodomar o encaminhou ao
mestreRoland Ianssen, autoridade
máxima na modalidade de tiro olímpico
em nossa Iaraguá. Roland era presidente
e instrutor de tiro do Clube de Caça, Tiro
e PescaMarechal Rondon. Optou-se pela
modalidade de "carabina deitado'; cuja
arma é de calibre 22 LR, a distância
do alvo é de 50 metros, e o diâmetro

do alvo mede 10, 04mm. Samuel
tornou-se o melhor atirador do país.

No mundo

dos esportes
Na adolescência, Samuel foi um atleta

plural. Participou de Campeonatos
locais, regionais e estaduais em

diferentes modalidades esportivas.
• Futsal- Integrou a equipe do
Colégio Evangélico Jaraguá na
categoria Sub /14, comandada pelo
excelente treinador Manéca (Manoel
Dalpasquale), sagrou-se campeão.

• Futebol- Integrou as categorias de
base do Grêmio Esportivo Juventus,
sob as ordens de Rubão (Rubens
Carvalho). Disputou competições
regionais na categoria SubI 12.

• Tênis de Campo - Treinou com O·

professorMarcílio no Baependi;
disputou os torneios organizados
pelo time azurra.

• Natação - Integrou a Escolinha
de Natação do Baependi, que era
treinada peles professores, Heidi
e Renato Behnke.

• Bicicross - Foi vice-campeão
catarinense na categoriamirim.

Condecorações
• Troféu Destaques Esportivos de
Santa Catarina namodalidade Tiro

(1995/99/2001/2004).
• Troféu Mérito Desportivo Atletas
Pan-americanos pelo Governo de
Santa Catarina (2003/07).

• Medalha Mérito Desportivo
Atleta Pan-americano pelo
Mínistério do Esporte (2007).
• Homenageado pela CâmaraMunicipal
deVereadores de Iaraguá do Sul (2007).
• TroféuMérito Desportivo da TV
Brasil Esperança (2010).
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MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 006/12
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo novo tipo furgão para futura transformação em
ambulância, de acordo com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 9 horas do dia 19/7/2012 às 14h do dia

01/08/2012.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPÜTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 1/8/2012

TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site Http://
www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 8h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens

junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.
Corupá, 19 de Julho de 2012.

lUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 005/12

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo novo tipo furgão para futura transformaçãó
em ambulância, de acordo com as especificações técnicas constantes do Termo de

Referência.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 9h do dia 19/7/2012 às 9h do dia 1/8/2012.

INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 1/8/2012

TIPO: Menor Preço.
iNFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço Prefeitura

Municipal de Corupá -Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site·Http://www.corupa.sc.gov.
br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao
setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.
Corupá, 19 de Julho de 2012.

lUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL

dução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim -

CHRISTA INGEHIlLEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títu
los abaixo relacionados, ficando os devedores intimados apartir da publicação deste edital
a os aceitar oupagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibili
dade de oferecimento de resposta escritanomesmo prazo, sob penade, em não o fazendo,
ser lavrado e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato
de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua
localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora
daCircunscriçãoGeográfica daServentia 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: 33532 Sacado: AIRTON JOSE LUBAWSKI CPF: 609.198.419-53 Endereço: Es
trada Geral n° s/no, 07 de Janeiro, 89108"000, Massaranduba Cedente: PAMPLASTIC IN
DUSTRIAE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS lIDA CNPJ: 03.032.577/0001-73
Número do Título: 6170-3/1 Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 28/06/2012 Valor: 1.157,13 Liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
33759 Endereço: Estrada Geral nO s/no, 07 de Janeiro, 89108-000, Massaranduba Ceden
te: PAMPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS lIDA CNPJ:
03.032.577/0001-73 Número do Título: 6170-3/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercan
til Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 05/07/2012 Valor:

1.157,13 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33544 Sacado:ALAN KIDSOWSKI CPF: 072.872.616-50 Endereço: RuaMare
chal Castelo Branco nO 1501, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: DMCARP COMER
CIAL.lIDA CNPJ: 57.002.131/0001-25 Número do Título: 219-B Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
14/06/2012 Valor: 589,20 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Di
ligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33739 Sacado: AUMENTOS SANTO ANTONIO lIDA - ME CNPJ:
14.932.791/0001-00 Endereço: Rua Braço Campinas nO s/no, Campinas, 89108-000, Mas
saranduba Cedente: GASTROTEC EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO lIDA ME CNPJ:
08.694.479/0001-15Número doTítulo: 351/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVenci
mento: 13/06/2012 Valor: 628,70 Liquidação após a íntíraação: R$ 11,60, Condução: R$
52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33665Sacado:AWVELETRO INDUSTRIALlIDAMECNPJ: 11.002.173/0001-65
Endereço: Rua Dom Pedro nO 761, Rio Hem, 89275-000, Schroeder Cedente: MECANICA
LERFEI lIDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 1258/02 Espécie: Duplicata
de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 07/07/2012 Valor: 280,50 Liquidação após a intimação:

.

R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: I{$ 15,00

Protocolo: 33162 Sacado:DARCI�JOSÉDENKCPF: 434.414.679-49 Endereço:Rua
RomãoGetnerskin- 545,CaixaD 'Agua, 89270-000,GuararnirimCedente:WJACENTRAL
- LUIZ MOSER-ME CNPJ: 78.893.575/0001-78 Número do Título: 1/1 Espécie: Nota Pro
missóriaApresentante:WJACENTRAL - LUIZMOSER-MEDataVencimento: 10/09/2010
Valor: 125,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33399 Sacado: DISTRIBUIDORA E COMERCIO DEAUMENTOS STEIN lIDA
ME CNPJ: 01.075.727/0001-09 Endereço: Rua Veronica Venera nO 26, Amizade, 89270-
000, Guaramirim Cedente: AGUA DA SERRA INDUSTRIAL DE BEBIDAS LIDA CNPJ:
80.936.685/0001-11 Número doTítulo: 1000076979 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVen
cimento: 29/06/2012 Valor: 2.782,97 Liquidação após a intimação: R$11 ,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33578 Sacado: EMERSON RIPPEL CPF: 034.443.079-00 Endereço:'Rua Ri
cardo Gorl n° 69, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: AUTOMECANICAKUHLMANN

lIDAMECNPJ:85.369.528/0001-95NúmerodoTítulo:13309.1Espécie:DuplicatadeVen
daMercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANK BRASILSA - BANCO MULTIPW
DataVencimento: 02/07/2012 Valor: 416,70 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33729 Sacado: ERNANl COSTACPF: 796.454.299-00 Endereço: RuaPrimeiro
Braço doNorte nO s/no,PrimeiroBraçodoNorte, 89108-000,MassarandubaCedente:GRA
MS COMERCIO DE MAQUINAS E REPRESENTAÇÕES lIDA CNPJ: 82.160.169/0001-73
Número do Título: 317 - B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen- .

tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/07/2012'
Valor: 764,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33736 Sacado: EUGENIA SAFANEUWULF CPF: 899.189.839-49 Endereço:
.

Rua 11 de Novembro nO 4501, Centro, 89108-000,MassarandubaCedente: COOPERATIVA
CRED. RURAL INTER. soun LUISALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Nú
mero do Título: 749 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 10/07/2012 Valor:

1.749,99 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33519 Sacado: FRANCISCO ANDREI DA SILVAME CNPJ: 09.590.145/0001-64
Endereço: Rodovia BR 280, Km 5,6 nO s/no, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: VLJ
EMPREENDIMENTOS IMOBII1ARIOS lIDACNPJ: 14.979.112/0001-40 Número doTítu- ,

lo: N518 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 29/06/2012 Valor: 115,75 Liqui
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33680 Sacado: GENTILRIBEIRO CPF: 297.271.549-72 Endereço: RuaPatrimo
nio n° s/n, Patrimonio, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCODEREm
ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000001056 Espécie: Duplicata deVenda

Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM
DataVencimento: 10/07/2012 Valor: 217,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33362 Sacado: GWBAL ADMINISTRADORA DE BENS lIDA CNPJ:
02.580.422/0001-09 Endereço: Rua 28 deAgosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim
Cedente: ESCRITORIO CONTABIL MARLIAN LIDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número
do Título: 94237 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECO
NOMICA FEDERAL Data Vencimento: 20/06/2012 Valor: 132,75 Liquidação após a inti
mação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
----------------------------------------!:'_--------------------------------------------------------------

Protocolo: 33528Sacado: INGOMARWUTKECPF: 557.250.319-34 Endereço: RuaWalter
Guinow nO 330, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: PIRAMIDE AUTO PEÇAS lIDA
CNPJ: 04.408.767/0001-05Número doTítulo: 597/7 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVen
cimento: 05/07/2012 Valor: 112,50 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33594 Sacado: IVAN SERGIO LEMKE CPF: 634.924.409-59 Endereço: Rua
Olivio Schiochet nO 100, ItoupavaAçu, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO FICSA S/A

CNPJ: 61.348.538/0001-86 Número do Título: 998182391-8 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário por Indicação Apresentante: BANCO FICSA S/A DataVencimento: 10/03/2012
Valor: 18.014,40 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33529 Sacado: JUAREZ SILVEIRA CPF: 385.475.209-10 Endereço: RUA BLU
MENAU nO 227, CENTRO, 89275-000, SchroederCedente: SL SERVIÇOSDE COBRANÇAS
lIDACNPJ: 06.910.636/0001-57Número doTítulo: 07/ llI-JS Espécie: DuplicatadeVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 30/06/2012 Valor: 480,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33512 Sacado: KEUNECKE TRANSPORTES lIDAME CNPJ: 01.365.448/0001-
71 Endereço: Estrada Braço Direito nO s/no, Braço Direito, 89275-000, Massaranduba Ce
dente: CARROÇARIAS ARGI lIDA CNPJ: 83.441.428/0001-05 Número do Título: 43311/1

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 04/07/2012 Valor:
150,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33621 Sacado: KS ESTAMPAS E DECORAÇÕES TEXTEIS IlDA CNPJ:
05.492.312/0001-83 Endereço: Rua Eugenio Kleine nO 1091, Centro, 89108-000, Massa
randuba Cedente: QUIMISA SA CNPJ: 43.683.069/0001-70 Número do Título: 120901/1

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO
SA Data Vencimento: 29/06/2012 Valor: 53,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 33627 Endereço: Rua
Eugenio Kleine nO 1091, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: QUIMISA SA CNPJ:
43.683.069/0001-70 Número do Título: 120902/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil

por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 29/06/2012 Valor:
1.888,60 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 33177 Sacado: LAUDEMIRO DA LUZ CPF: 007.947.939-16 Endereço: Rua
Marcionilo dos Santos n° 380, Corticeira, 89270-000, Guararnirim Cedente: LAMBERTY
COMERCIO A lIDAME CNPJ: 04.859.621/0001-86Número doTítulo: DBN2749-1 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCO SAData
Vencimento: 16/06/2012 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33392 Sacado: LEONIDES BRUNO BOGO ME CNPJ: 83.108.662/0001-07 En

dereço: Rua Benjamin Constant nO sino, Benjamin_Constant, 89108-000, Massaranduba
Cedente: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO lIDA CNPJ: 06.224.121/0001-01
Número do Título: 04001433800 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
01/07/2012 Valor: 1.931,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 57,43,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33360 Sacado: LUIZ CARLOS MANNES ME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Ende

reço: Rua 28 de Agosto n° 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITOBlO
CONTABIL MARUAN lIDA CNPJ: 84.436.096/0001-25Número do Título: 94238 Espécie:
Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 20/06/2012 Valor: 227,52 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33160 Sacado: MARCIA GRAZIANE MUllER CPF: 059.305.039-82 Ende

reço: Rua Angelo Zanluca nO 480, Caixa d'Água, 89270-000, Guaramirim Cedente: WJA
CENTRAL - LUIZ MOSER-ME CNPJ: 78.893.575/0001-78 Número do Título: 1/2 Espécie:
Nota Promissória Apresentante: LOJA CENTRAL - LUIZ MOSER-ME Data Vencimento:
02/07/2007 Valor: 76,35 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Dili
gência: R$ 35!60, Edital: R$15,00
Protocolo: 33489 Sacado: MARCIO PEREIRA CPF: 081.818.909-65 Endereço: Rua Itou
pavaAçu nO 24, Itoupava Açu, 89275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI

CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131041048 Espécie: Cédula de Crédito Ban
cáriopor IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOSData
Vencimento: 14/03/2012 Valor: 46.701,60 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condu
ção: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,ÚO

Protocolo: 33701 Sacado: MARCOS RUDINEI DA SILVA CPF: 935.561.449-72 Endere

ço: Rua Putanga nO 1, Putanga, 89270-000, GuararnirimCedente: BANCO COOPERATIVO

SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título: 0007 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
07/07/2012 Valor: 1.998,40 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 27,20,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33596 Sacado: MARIA REINllDE MARTINI BErrONI ME CNPJ:
00.762.387/0001-13 Endereço: Est. GeralBraço Campinas nO S/N, Braço Campinas, 89108-
000, Massaranduba Cedente: FISCOBRAS - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE REVISTAS

'CNPJ: 13.614.174/0001-96 Número do Título: VSC002612B Espécie: Duplicata de Venda
Mercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM
DataVencimento: 14/06/2012 Valor: 150,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Con-

Protocolo: 33586 Sacado: RD MAQTEC EQUIPAMENTOS LIDA - EPP CNPJ:
13.988.996/0001-37 Endereço: Rua Elfried Klabunde nO 1749, Schroeder I, 89275-

000, Schroeder Cedente: ACONORTE COMERCIO DE FERRO E ACO lIDA CNPJ:
72.159.205/0001-25Número doTítulo: 7736-lA/0l Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVen
cimento: 06/07/2012 Valor: 1.391,49 Liquidação após a intimação: ll.$11,60,Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00Protocolo: 33599 Endereço: RuaErichFroehner
n° 1749, Schroeder I, 89275-000, Schroeder Cedente: ACONORTE COMERCIO DE FERRO
EACO lIDA CNPJ: 72.159.205/0001-25 Número do Título: 7736-lA/02 Espécie: Duplicata
deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUA
RAMIRIM DataVencimento: 09/07/2012 Valor: 1.391,49 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00 Protocolo: 33727 Endere

ço: Rua Erich Froehner nO 1749, Schroeder I, 89275-000, Schroeder Cedente: DIFUSO DIS
TR. PARAFUSOS EWALD lIDA CNPJ: 82.887.175/0001-27 Número do Título: 5035981-01
Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALData
Vencimento: 04/07/2012 Valor: 105,10 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução:
R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 33760Sacado:RENATODSSANTOS CPF: 436.470.659-00 Endereço: Rua097-
Expedicionario Benjamin Berri nO s/no, Campinha, 89108-000, Massaranduba Cedente:
KATlAMARIAALVES CPF: 022.818.459-23 Número doTítulo: 850662 O Espécie: Cheque
Apresentante: KATlA MARIAALVES DataVencimento: 16/06/2012 Valor: 5.000,00 Liqui
dação após a intimação: R$11,60,Condução:R$44,10,Diligência:R$ 35,60,Edital:R$15,00

Protocolo: 33482 Sacado: RESTAURANTE COZINHA INDL. SANTANA EWEBBER CNPJ:
08.652.706/0001-40 Endereço: Rua Athanasio Rosa nO 130, Centro, 89270-000, Guararni
rim Cedente: F-UM MIDIA ELETRONICA lIDA ME CNPJ: 03.162.163/0001-69 Número
do Título: 994 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICA
FEDERAL DataVencimento: 23/06/2012 Valor: 380,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33593 Sacado: ROGERIO BERNARDO CPF: 042.806.069-27 Endereço: Rua
23 de Março n° 100, Itoupava Sul, 89275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA S/A
C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131033926 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHULZE EADVOGADOS ASSOCIADOS

DataVencimento: 19/03/2012 Valor: 13.177,44 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 33244 Sacado: RONI CARLOS GESSER CNPJ: 13.722.017/0001-02 Endere

ço: Estrada Geral Primeiro Braço do Norte nO 1797, Primeiro Braço do Norte, 89108-
000, Massaranduba Cedente: TOTAL DISTRIBUIDORA MOfA PEÇAS lIDA CNPJ:
05.774.886/0001-44Número doTítulo: 15607/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVenci
mento: 25/06/2012 Valor: 278,93 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
77,43,Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 33534 Sacado: ROfA 100 TRANSPORTES lIDA CNPJ: 06.221.314/0001-09 En

dereço: Rodovia BR 280, km 55,5 nO s/n, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: ESCRI
roRIO CONIABILMARUAN lIDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 94235
Espécie:Duplicata dePrestação de ServiçosApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL
DataVencimento: 25/06/2012 Valor: 2.628,80 Liquidação após a intimação:R$l1,60, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33675 Sacado: RUBENS BAUMGAERTEL CPF: 061.962.269-59 Endereço: Rua
Emilio Rech nO 161, Braço Do Sul, 89275-000, Schroeder Cedente: FEEUNG ESTOFADOS
lIDA CNPJ: 85.294.759/0001-87 Número do Título: 110/02 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM
DataVencimento: 07/07/2012 Valor: 262,70 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$ 60,53, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33688 Sacado: SEPRUS TRANSPORTES LIDA CNPJ: 02.712.670/0001-66

Endere90: Rodovia BR 280 - km 59 nO s/n�, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente:
HIDRO ART MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO lIDA CNPJ: 95.769.105/0001-16 Número
do Título: FIN14689 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 09/07/2012 Valor:

178,29 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33161 Sacado: SIDNEYROBERTO MANUS CPF: 750.597.979-53 . Endereço:
EstradaRio Quati nO 4363, Quati, 89270-000, GuararnirimCedente:WJACENTRAL - LUIZ
MOSER-ME CNPJ: 78.893.575/0001-78Número doTítulo: 1/1 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: LOJA CENTRAL - LUIZ MOSER-ME DataVencimento: 16/01/2011 Valor:

96,60 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

'

Protocolo: 33619 Sacado: USINAGEM SAFANELLI lIDA ME CNPJ: 14.765.231/0001-09
Endereço: Rua Alto Guarani Mirim nO s/no, Guarani Mirim, 89108-000, Massaranduba
Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96
NúmerodoTítulo: 1 051622Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresen
tante: BANCO BRADESÇO SA Data Vencimento: 06/07/2012 Valor: 336,10 Liquidação
após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33616 Sacado: VALDECI DALLABONA & CIA lIDA CNPJ: 00.064.678/0001-38
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco nO 380, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente:
COMCRED FOMENTO MERCANTIL lIDA CNPJ: 07.361.957/0001-02 Número doTítulo:
21288/BEspécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRA
DESCO SA DataVencimento: 28/06/2012 Valor: 2.260,00 Liquidação após a intimação:
R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 33523 Sacado: VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUNCIO
NAIS lIDAME CNPJ: 08.058.394/0001-40 Endereço: AvenidaMarechal Castelo Branco nO

762, Centro Sul, 89275-000, Schroeder Cedente: GRAFICA E EDITORA 3 DEMAIO ITDA

CNPJ: 76.817.808/0001-28 Número doTítulo: 6806/2 Espécie:Duplicata deVendaMercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data

Vencimento: 03/07/2012 Valor: 1.482,50 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Guaramirim, 19 de julho de2012.
CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ista
Cristiano MahfudWatzko, escritor
cristiano.watzko@martineUi.adv.br

distribuindo mais de 800 tro

féus, de campeão e vice-cam

peão, juntos. Seria injusto não

mencionar o Projeto de Tênis

Comunitário que é desenvolvi

do pela AT] em parceria com o

Clube Atlético Baependi. Iá em

funcionamento por três anos.
O projeto procura estimular

a garotada do nosso município
a praticar o tênis de campo, e,

além disso, serve como uma

forma de incluir os alunos das

escolas públicas neste esporte.
Atualmente existem 30 alunos

da Escola Múnicipal de Ensino
Fundamental Rodolpho Dorn

busch que participam das au

las de tênis em duas turmas de

15 alunos, sendo que as aulas

são nas sextas-feiras, uma de
manhã e outra à tarde. As ati-

ver "Guga", Gustavo Kuerten,
ganhar três títulos em Roland

Garras, ganhando na época o

título de "Rei do Saibro", título

que hoje é dado a Rafael Na
dal. Naquela época, o Brasil
teve uma "febre" pelo tênis. E

foi movido por esta "febre" que
alguns tenistas de Iaraguá do

Sul, para ser exato 38 tenistas,
resolveram criar a AT]. E ainda

bem, que apesar de a "febre"
ter baixado um pouco, ainda

grandes nomes do tênis, como

Roger Federer, Novak Djokovic
e outros, são os exemplos para
que os tenistas amadores con

tinuem praticando o esporte
mágico que é o tênis.

Desde sua criação, a ATI já
promoveu diversos torneios de

tênis, sendo mais de 30 torneios,

Ponto de

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÜBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESDIDO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
-

89251-201- JARAGUADO SUL- SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 22.966,28 Data para pagamento: 19 de julho de

2012Valor R$76,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 22.859,38 - Juros: R$ 53,33
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
16,27

'

Apontamento: 215430/2012 Sacado:METALURGlCADANSULEQUlP.INDU Endereço: RUA
ALVIN KOCH 1559 GL 04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor: CIZESKI I ADMEMP

IMOBlllARIOS Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 5906/12 - Motivo: falta de pagamento
-

Valor: R$ 444,23 Data para pagamento: 19 de julho de 2012Valor R$25,48 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 376,60 - Juros: R$ 2,38 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 215368/2012 Sacado: NELSON CESAR PAIAMAR Endereço: RUA EMMA

SCHMIDT 400 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SAN MARCOS REVESTIMENTOS

CERAMICOS IJDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 47l70-03/4 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.150,37 Data para pagamento: 19 de julho de 2012Valor R$36,72 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.048,OO - Juros: R$13,62 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 215402/2012 Sacado: NELSON CESAR PAIAMAR Endereço: RUA EMMA

SCHMIDT 400 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SAN MARCOS REVESTIMENTOS

CERAMICOS IJDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 47l70-04/4 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.139,19 Data para pagamento: 19 de julho de 2012Valor R$25,54Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.048,00 - Juros: R$ 2,44Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 215429/2012 Sacado:RODIVAINDMETALURGICAIJDAME Endereço: RUA
ALVIN KOCH 1559 GL 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-600 Credor: CIZESKI I ADM
EMP IMOBIUARIOS Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5900/12 - Motivo: falta de paga
mento Valor:'R$ 200,23 Data para pagamento: 19 de julho de 2012Valor R$24,Ol Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 145,00 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

-

Apontamento: 215433/2012 Sacado:RODIVA INDMETALURGICA IJDAME Endereço: RUA
ALVIN KOCH 1559 GL 02 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-600 Credor: CIZESKI IADM

EMP IMOBIUARIOS Portador: - Espécie: DMI - WTitulo: 5994/12 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 4.080,98Data para pagamento: 19 de julho de 2012Valor R$49,76Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 4.000,00 - Juros: R$ 26,66Emolumentos: R$11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 215437/2012 Sacado: ROSILENE UTZ Endereço: RUA JORGE VERBIENEN
LOTE 10 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-372 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0171483022 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 243,30 Data para pagamento: 19 de julho de 20l2Valor R$24,16Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 187,92 - Juros: R$ 1,06 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 19/07/2012. Jaraguá do Sul (SC), 19 de julho de 2012.

Tabelionato deProtestoGriesbach
Total de títulos publicados: 13

vidades são coordenadas pelos
tenistas e sócios da AT]: Teo

Meyer e Rafael Schumacher.
No domingo à tarde, en

quanto eu e minha namorada

assistíamos o jogo de meu pai
e do Teo, pela final da 2a classe,
e mesmo tendo perdido o pri
meiro set, ele estava lá, continu
ava acreditando, foi então que
lembrei que ele sempre me diz:

"No tênis, se você devolver cin

co bolas e eu a sexta e você não

devolvê-la, eu ganho o ponto. Se
devolver nove e eu a décima, a
mesma coisa. E assim por dian

te. Conclusão: ganho o jogo pela
regularidade e paciência".

E a conclusão não foi outra,
ele continuou tendo paciência
para devolver a bola para o ou

tro lado. E o resultado foi a vi-

ATJ -Associação dos Tenistas de [araguá eRegião!
No último final de semana

que passou, participei da
2a Etapa do Circuito de Tênis

do ano de 2012 promovido pela
Associação dos Tenistas de Ia
raguá do Sul e Região. E foi após
o jogo do tênis, que pensei:
"Vou escrever algumas palavras
sobre aAT], neste espaço".

Para quem nunca ouviu fa
lar daAT], ela é uma associação
dos Tenistas de Iaraguá do Sul
e Região, criada no dia 18 de
fevereiro de 2002, ou seja, está
completando 10 anos neste

ano. Desde sua criação, sempre
buscou instituir e coordenar
trabalho de caráter educativo

e recreativo com a intenção de
difundir a prática do belo es

porte chamado Tênis.

Sou da geração que curtiu

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

tória ao final do jogo. Fazendo
uma análise do meu jogo que

perdi no torneio, com certeza,
minha ansiedade, me derrubou
e praticamente dei diversos

pontos para meu adversário.
Resultado: derrota, e a 'certeza
de que faltou paciência. Pelo

menos, ficou a lição.
Penso que a melhor forma

de encerrar este artigo, é citan
do uma frase de um nadador

brasileiro, Fernando Scherer:

"Pratiquem esporte, mesmo

que não competitivamente,
pois é saudável e você faz boas

amizades, que duram para o

resto da vida". Parabéns, ATI
.

pelos seus 10 anos de atividade,
e que venham novos torneios,
e quem sabe um dia possamos
ter um novo "Guga"!

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de 'Guaramirim - Cartório Extrajudicial
Ofido do Registro de Imóveis
JOl'ge SJdS.J'tr1r1 SeFnr.r·-Oficial de Rt�lls,11'O
Amltli Llllz: Gonça/vlls. -Oflci<ll SWJ,tiwlc; .
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! Imóvel de Matricula n° 7. 140 livro 2 RG 111
I .

11 o Sr. André Luiz. ·GoflçaJ\I'ell'. Oficial Substituto de Registro de Imóveis da Comarca de j
Guaram\rlm-SC. serviço extrajudlcial situado na Rua 28 de Agosto. n" 1.916. em Guaramlrim·SC. I

.

FAZ SABER pela presente edital. para ciência das interessados. em �umpTimento ao disposto no 1
I artigt> '19, § 3", da Lei n� 6.766, de 19 de dezembro de va« que JOSE DA C�UZ, CI 1'1" 522:_9Q1- I

) SESPISC. CPF 1'1" 31'1,477,639-88, brasileiro. divorciado, comerciante, residente e. damlclliado na I

!
Rua 04-03 de outubro, n". 633. Bairro Braço do Sul, na cidade de Schroeder-SC, prenatau neste!
Serviço Registra!, Q proleto da 'p:i&nlelamento de SQlo urbano na mQdalldade de 1..0TEAMENTO e

I
demais oecernenres eXIQidas pela artigo 18 da Lei 6.766/79. relatiVOS ao ImOvel de sua propnedade, .

I deVIdamente matriculado sob n� 1.140 do livro 2. dó Registta Geral, situada no pertmetro urbano do III m\.tr1lciplo de Schroeder-SC, da Com,m;;lil de Guaramllim-SC. Salim Braço <lo Sul, localizado na Rua

I 03 de Outubro, contendo a area de Hl.OOO.OOm·, sem benfeltoria·s. O Loteamento Alto da C_ollfla é I
I constiMdo de 15 (quinze) lotes. compreendendo lima Área Total de 5.262,68111.'; 01 (uma) Afea de I
I Ut.Hízaçi!!Jo Pública Especial com 342,OOm�; 01 (uma) Área Verde com 2.000,OOm�; e lã área laia! I

I destinada a arruamento de 2:.395.3201'. conforme Cert:ldltío n" 01/2012 de aprovaç,i!!lo expedida pela 1
I Prefeitura Municipal de Scl1roeder-SC_ Responsáveí técnico, a arquiteta e urbanista Juliana Reu !
I .Iunqueita, registrada na CREA-SC n" 0750�)6-3. Licença Ambien!al de Operação nO 08/2011.

expedida. pela FATMA-Fundação do M.elo Amt)lente do Estado de Santa Cat",rlT1B. As exigências. I
dispensas, proiblções e ressalvas. inclusive a indicaçéo para cada lote contidas.no mem.orial,

ficarão I.'fazendo parte integrante do registro e serão rançadas no sel! respectivo campo. Havendo i
mtpugnaç,ôes. estas deverão se, aptésentadas. neste Re,gistfo, localizado na Rua 28 de Agoslo, n� I

I 19'! 8. 3� andar. safa 30"1. bairro Centro em Guaramirim'SC. durante o expeorente. dentro do prazo 1
1 de 15 íqUinz.e) dias, contados de ty:�.,cell'�,e Ülti?j:í! pUbllOação deste no jornal. Se.gue abaixo croqui I

1
de locallzaçér> de> área. Eu,._ 1...11'1',fUI ",.,p"'""._._.

.

. André LuIz 'Gonçalves, Olicla! !
Substituto. digitel e subscrevi ,��e I
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EDITALDE INTIMAÇÃODE PROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de 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 osmotivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 214954/2012Sacado:cwvrsFABIANODASILVA Endereço: RUANECOSPE

ZIA 117 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-160 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL

DO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Espécie: CEI - N" Titulo: 504816306 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 2.195,74 Data para pagamento: 19 de julho de 2012Valor R$102,90
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.063,93 - Juros: R$ 79,80 Emolumentos: R$l1,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,7l

Apontamento: 215369/2012 Sacado: CONFECCOES SE lTDA ME Endereço: RUADOMIN
GOS SANSON 150GALPAO AREA 06 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: TECELA

GEM COLUMBlA IJDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 16366-03 - Motivo: falta de pa- .

gamentoValor: R$ 264,66 Data para pagamento: 19 de julho de 2012ValorR$23,73 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 210,46 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 215439/2012 Sacado: CONFECCOES SE LIDAME Endereço: RUADOMIN
GOS SANSON 150 GALPAO AREA 06 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: TECELA

GEMCOLUMBlA IJDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 16494-03 - Motivo: falta de pa

gamentoValor: R$ 213,64 Data para pagamento: 19 de julho de 2012Valor R$23,57 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 159,60 - Juros: R$ 0,47 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 215484/2012 Sacado: FERNANDOWENDORF Endereço: RUA JOAOWIEST

JUNIOR 95 GALPAO 05 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-630 Credor: CIZESKI I ADM EMP

IMOBlllARIOS Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5912/12 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 260,42 Data para pagamento: 19 de julho de 2012Valor R$24,39 Descrição dos valo
res: Valordo título: R$ 204,00 - Juros: R$ 1,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 215148/2012 Sacado: JULIANO SIQUEIRA Endereço: RUAWALDEMAR RAU

2280 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-260 Credor: BAUWElT IJDA - EPP Portador: - Espé
cie: DMI - N'Titulo: 65-1 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 140,93Data parapagamento:
19 de julho de 2012Valor R$24,OO Descrição dos valores: Valor do título: R$ 84,90 - Juros: R$
0,90 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -.Diligência:
R$17,83

Apontamento: 215370/2012 Sacado: LC EMBALAGENS lTDA EPP Endereço: RUA

ERWINO MENEGOTTI 1460 SALA 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor:

EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titu

lo: 3300C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 22.966,28 Data para pagamento: 19 de

julho de 2012Valor R$76,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 22.859,38 - Juros:
R$ 53,33 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 16,27

Apontamento: 215372/2012 Sacado: LC EMBALAGENS LIDA EPP Endereço: RUA ERWI

NO MENEGOTTI 1460 SALA 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: EIXO
BRASIL COMERCIO lNTERNACIONALLIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 3301C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Coinddêndasnão iludem o Iuventus
Semelhanças com
a campanha da

equipe em 2011 não
. .

impressionam
o técnico Pingo

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Dano é 2011. O Iuventus
_

inicia o Campeonato Ca
tarinense realizando três bons

jogos, mas não consegue a pri
meira vitória. Na primeira roda
da, empate sem gols com oAtléti
co Tubarão, em casa. Na segunda,
empate fora com o Camboriú. No
terceiro jogo, novo empate sem

gols em casa, desta vez com o

Atlético de Ibirama.
Somente na quarta rodada

a equipe venceu pela primeira.
vez. E foi em Indaial, sobre o xv,
por 1 a O. O jogo foi tumultuado.
Max desperdiçou uma penali
dade no l° ternpo. Na segunda
etapa, Peixoto e Danilo Theó

philo foram expulsos. Somente
aos 28' Matheus marcou, de pê
nalti, o gol da vitória.

13°5 Jasti

Canastra
A dupla Iraci e Norma, do grupo

'

Coração Alegre, foi a campeã na
modalidade de canastra femi-
nino nos 13°s Jogos Integrativos
daTerceira Idade, os Iasti, Edith
e Alida, do grupo Rio Cerro, fi
caram com amedalha de prata.
Irani e Terezinha, da Ilha da
Figueira foram bronze. Os Iastí
acontecem entremaio a agosto,
numa iniciativa do Centro de
Referência do Idoso.

Tiro' Olímpico
Seletiva

Os atletas do Clube de Atira
dores Jaraguá/FME passam
por uma seletiva, visando a

formação do grupo que irá

disputar os JASC, em novem

bro, em Caçador: De acordo
com o coordenador damo
dalidade, Samuel Lopes, as
seletivas iniciaram no sábado.

(14) e seguem até setembro.
De 60 integrantes do clube,
apenas 16 serão escolhidos.

IRIANE PORTO/AVANTE!

NOVIDADE Romero foi bem contra o Imbituba e pode ganhar nova chance

. Se coincidências com o de

sempenho da atual equipe im
pressionam, na avaliação do
técnico Pingo elas param por
aí. "Não tenho superstição,
mas acredito muito no traba-

lho e no bom desempenho da

equipe. Inclusive alguns atle
tas que estavam no grupo do
ano passado dizem que a atu

al equipe vem atuando muito

melhor", rebate.

IRIANE PORTO/AVANTE!

If,fI��IJrI'O . Pela primeira vez na história o Olympya
cede wna atleta para a Seleção Brasileira

O treinador acredita que a

antecipação da partida foi be
néfica para a equipe, que está
ansiosa pela primeira vitória.
"Para nós, a antecipação foi
excelente. Queremos sair logo

desta situação incômoda e nada
melhor do que ter uma partida
logo em seguida para colocar
em prova a qualidade do grupo".

_

Por este motivo, os últimos
dias foram de muita conversa

no João Marcatto. O objetivo foi
passar tranquilidade ao elenco,

.

que segundo Pingo precisa con
trolar a ansiedade na hora da fi

nalização, além de ter a coragem
de arriscar mais chutes ao goL

Buscando umamaior ofensi
vidade e já prevendo encontrar

uma forte marcação, o coman

dante tricolor tem duas dúvidas
fia escalação. A primeira é no

meio, onde Max e Giso dispu
tama camisa 10. A segunda é no

ataque, onde Romero - ou até
mesmo Giso - pode pintar na
vaga de Thiago Henrique.

.

"O mais importante é que a

equipe vem jogando bem. Te
nho certeza que, o que a gente
tinha para errar já aconteceu e,

respeitando o xv, vamos atrás
da primeira vitória para deslan
char no campeonato", conclui o
capitão Rogério Souza. Juventus
e XV de Indaial inicia às 20h30; .

no estádio Erwin Blaese.

Olympya
Gabi éSeleçãoBrasileira Sub17
A atacante Gabrielle Jordão e Eventos de Joinville (Felej),

Portilho recebeu amelhor notí- onde Gabi atua no time de fut-
cia de sua vida, no dia em que
completou 17 anos. Artilheira
do Olympya no Campeonato
Catarinense, Gabi impressio-
nou muita gente com seus 22

gols. Entre eles o técnico Edval
do Erlacher, do Kindermann,
que também responde pela Se

leção Brasileira Sub 17.
Semmedo de errar, Erlacher

cravou o nome da atleta entre

as convocadas para a Copa do

Mundo da categoria, que acon

tece no Azerbaijão entre 22 de
setembro e 13 de outubro. "Ela
tem muito potencial e totais

condições de brigar pela cami
sa 9. Agora depende única e ex

clusivamente dela", acredita.
Natural de Ceilândia, a atle

ta chegou ao Olympya no início
do ano, graças a uma parceria
entre a equipe jaraguaense e a'

Fundação de Esportes, Lazer

sal, na categoria Joguinhos.
"Não sei nem o que falar.

Espero crescer muito com esta

oportunidade. Quero chegar
lá e mostrar o que eu sei, para
ir crescendo sucessivamente
dentro da Seleção", comenta a

atleta, ainda não acreditando
na convocação.

Porém, a missão de Gabi e
da Seleção não será das 'mais
fáceis. O Brasil disputa o Grupo
C na primeira fase, apontado
como 'Grupo da Morte', onde
também estão França, Estados
Unidos e Coréia do Norte.

Confira dois bonitos.

gols de Gabi com a

camisa do Olympya
acessando esta

matéria no portal de
O Correio do Povo.
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MMA

X-Team
David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

Luta entre crianças
Uma das maiores polemicas doMMA internacional foi causada

por um vídeo em que duas crianças lutam MMA. O "evento"
,

- se podemos chamar isso de evento -, se chamaArmeniam

, Fighting Championship e é realizado na verdade em um bar, onde
as crianças tem até pesagem, com direito a encaradas e tudo. Dana

Withe comentou que os pais dessas crianças deveriam apanhar
de vara. Naminha opinião, deveriam ser presos. Para quem não

sabe, a arte marcial está aí para agregar valores muito mais altos
do que simplesmente a distribuição gratuita de pancadas. Mas,
com o crescimento do esporte, certamente esse tipo de barbárie

pode vir a crescer. É nosso dever repudiar essas iniciativas para que
não aconteça o pior e o nosso esporte volte a sermarginalizado
pela sociedade! O Vídeo? Não tive estomago para assistir. Mas para
quem quiser encher de críticas esses criminosos digite noYouTube:
"death 6 yers FightterMMA Championship.ArmFC-10 Hayk
TashchyanVs Minas Avagyan HD".

Paulão VS Ninja
Na semana passada anunciamos uma revanche que era
aguardada desde 2006, entre Paulão Filho eMurilo Ninja. Pois
bem, o evento acabou não rolando pela falta de pagamento das

bolsas dos atletas. Isso já virou uma constante na vida desses

dois lutadores, que já foram da elite do esporte, principalmente
na época em que o palco dos maiores combates era o Pride,
no Japão. A luta foi remarcada, mas em outro evento, o Best

, of the Best, que vai rolar em setembro. Segundo Fred Fontes,
empresário de Paulão, as bolsas dos atletas já foram pagas, o que

garante o espetáculo.Ufa! Até que enfim!

Santa Catarina
DoMMA
Aconteceu naArenaMultiuso,
em São José, a primeira edição
do Bad Boy Fight. Um evento

super profissional em todos os

sentidos. O ponto alto ficou por
conta da finalização - por um

justo arm lock - aplicada por João
Zeferino em Deyvison Santos
em 1 minuto e 30 segundos de
luta. O evento contou também

com a presença de feras do UFC;
como Paulo Thiago, Erick Silva
e o árbitroMárioYamasaki. É
muito bom ver os evento de
nosso Estado alcançando o

prestígio da nata damodalidade
e ver também atletas sendo
reconhecidos depois de uma
longa "luta", desde a época em
que nosso esporte não tinha
credibilidade. Um exemplo
bem claro da popularização é a

presença de nomes conceituados
do UFC em eventos pelo Estado.
Eumesmo já tive o privilégio,
em uma competição de jiu jitsu
que disputava, de ter a honra
de receber dicas de Charles'do
Bronx e Thiago Tavares, feras do
UFC. Coincidência ou não, venci
o evento. Fica a dica. Quando
souber de um evento de artes
marciais pelo Estado e você tiver
a oportunidade de acompanhar,
não a perca!Você pode dar de
cara com algum astro do MMA.
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Paulo Filho
Sou suspeito a falar, pois sou fã incondicional deste
lutador que tem como especialidade o Iíu Iitsu e o Judô,
mas trocava 'porrada' com maestria' com qualquer stríker,
Este atarracado, invocado e sempre bem humorado

garotão foi um dos lutadores mais bem preparados do
Pride. Apaixonado por cachorros da raça Pit BulI, sempre
foi valente em seus combates como os cães que ele criava.

Porém, com a extinção do Pride, teve que se adaptar a uma
nova rotina de treinos e lutas.Vieram os anti-dopping e

então um problema veio à tona: pelo fato de atuarem no

Japão durantemuitos anos, vários lutadores - por conta do
fuso horário e para uma adaptação mais rápida - faziam

uso de substâncias que no exame de dõppíng são proibidas.
O problema foi quando Paulão tentou parar com essas

substâncias, para se enquadrar no novo perfil exigido.
Então veio uma depressão profunda, que o arrastou a um

tratamento contínuo até os dias de hoje. Mesmo assim,
este verdadeiro guerreiro não pendurou as

luvas e se dedica ao esporte
proporcionando muita emoção
nos eventos que passa, não
sendo pago por promotores
ou empresários em várias
ocasiões. Abaixo mais

alguns detalhes deste eterno
campeão:

Nascimento: 24 de
maio de 1978

Cidade Natal: Rio
de Janeiro

Peso: 93 Kg
Altura: 1,73 m
Vitorias: 22
Derrotas: 4

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do cr X-Team. Especialista em Karatê. Ji'lJefitsu, Submission, MuayThai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.
-

-

I�,
!
,

fit,

.�

Campeonato Brasileiro

Adético-MG segue firme na liderança
Na noite de ontem aconteceu

a abertura da décima rodada do

Campeonato Brasileiro da Série

A, com sete jogos.
No Independência, o Atléti

co-MG marcou 3 a 1 no Interna

cional, chegando aos 25 pontos,
seguindo na liderança isolada.

Na sua cola está o Vasco" que
venceu o São Paulo por 1 a O no

Morumbi, contando com uma

grande ajuda do goleiro Dênís,
No Engenhão, o Corinthians

espantou amá fase aomarcar 3 a
O no Flamengo, com dois tentos
de Douglas.

Nos Aflitos, a estrela da noi
te foi Kieza. O atacante marcou

duas vezes na vitória sobre a

Ponte Preta (3 a O).
No Caníndé, o Cruzeiro sur

preendeu a Portuguesa no fim

da partida (2 a O) e deu fim a uma

série de três derrotas seguidas.
No Olímpico, Leandro saiu

do banco paramarcar duas vezes
e dar a vitória de virada ao Grê
mio sobre o Sport (3 �,l).

NaVila Belmiro, Santos e Bo

tafogo não saíram do O aO.

Três jogos completam a roda
dahoje, com destaque para Cori
tiba e Palmeiras (21h).

IDÁRIO CAFÉ/VIPCOMM

Oxl Dedé
levou a

mellior sobre

Luís Fabiano
noMorwnbie

o Vasco segue
na cola do
líder Atlético
Mineiro

CA PE.ONATO B
CLASSIFICAÇÃO 1O"RODADA

18/07
Santos O x O Botafogo
Grêmio 3 x 1 Sport
Portuguesa O x 2 Cruzeiro

Náutico 3 x O Ponte Preta
São Paulo O x 1 Vasco

Flamengo O x 3 Corinthians
,

Atlético-MG 3 x llnternacional

ti
Internacional ld 4 14

9 Ponte Preta 15 ld 4!3
19 Flamen�o 15 1d4b

t·_,t" _:1
11 Náutico 13 la 411
12 Sport 12 ld 3: 3
13 Corinthians 11 10312
14 Santos 10 la 117
15 Portuguesa 8 10' 2 12
16 Figueirense 8 9 1 5

19/07
4 ,12 :t:i l'l! 153,3% 1 21:00 Atlético-GO x Figueirense
2 lis 10 13 153,3% 21:00 Fluminense x Bahia

3 ! 13 12 ! 1. ! 50,0% 21:00 Coritiba x Palmeiras

3"[15 16 l-l 150,0%
5 113 17 i -4 \43,3%
4 111 14

i -3 :40,0%
5 110 12 1-2 136,7%
2 1 7 7! O ! 33,3%
6 '6 14 -8 26,7%
3 11 14 -3 29,6%

17 Coritiba 7 9 2 1 6 14 20 -6 25,9%
18 Bahia 7 9 1 4 4 7 12 -5 25,9%
19 Palmeiras 6 9 1 3 5 8 11 -3 22,2%
20 Atlético-Gü 2 9 ° 2 7 4 16 -127,4%

Classificados Libertadores
Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B

Figueirense

LocoAbreu desfalca a equipe
Sem poder contar com o atacante uruguaio Loco Abreu, le

sionado, o técnico Argel deve escolher Ronny para ser titular no

confronto de hoje, às 21h, no Serra Dourada, contra o Atlétí

co-GO. A provável escalação do Figueirense teráWilson; Pablo,
Fred, Anderson Conceição e Guilherme; Fabiano Silva, Túlio e

Almir; Ronny, Caio e Júlio César. O lateral-direito Pablo, que ha
via sido afastado após oempate com o Bahia, volta ao time titu

lar, assim como o lateral-esquerdo Guilherme e o volante Túlio.

Argel ainda não repetiu escalações no campeonato.
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