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Parlamentares voltam
ao trabalho na região
Câmaras de Iaraguá do Sul e
Guaramirim têm sessão ordinária -.

marcada para a próxima quinta� feira.
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celebrahoje 100 anos

Para lembrar a data, os sínos badalam e os fogos queimam várias vezes durante o dia. A programação de
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que consumir em
excesso significa que
não teremos geração
de poupança interna,
que é o motor dos
investimentos de médio
e longo prazo. Portanto,
para isso, vanjos ter d
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Administração
de fortunas

1\ s dificuldades para conseguir fa
.l\.zer o dinheiro render em tempos
de crise e juros baixos estimularam
os milionários brasileiros a buscar
conselheiros particulares que possam
orientá-los na busca de aplicações

rentáveis, de acordo com o perfil de
sejado. É uma alternativa à consulto
ria oferecida pelos bancos aos clientes
vips. Funcionários das agências nem

sempre conseguem ser totalmente

imparciais em suas recomendações.

Pacote de

estúnulos

Design
Acadêmicos da terceira fase do curso de Design da
Católica de SantaCatarina de Iaraguá do Sul, usaram
a criatividade para criar protótipos de secadores de
cabelo. O trabalho envolveu as disciplinas Projeto
Integrador,ministrada pelo professor Jean Fabyano
Andrighi e deModelos e Protótipos, ministrada
pelo professorNelsonMartins deAlmeida Netto,
coordenador do curso.'O projeto foi desenvolvido
com a intenção de estimular os alunos a entender e
analisar as necessidades individuais de urna pessoa,
processos que fazem parte da profissão de designer.

Está no forno um novo

pacote demedidas de
estímulo. Agora, na direção
certa. Além da redução no
custo da energia elétrica, essa
medida prevê a concessão à
iniciativa privada de projetos
de infraestrutura.Atualmente
não faltam interessados
em investir em portos e

aeroportos. Essas áreas
representam negócios com
urna lucratividade garantida,
mas existem sérias restrições à
operação dos portos privados.
Quanto aos aeroportos, falta
urnmínimo de agilidade
nas concessões. Quanto às
ferrovias há aviabilidade
de parcerias, ao contrário
das rodovias. Essas têm urn

customuito alto e por isto

precisam serbem definidas.
Essa é uma forma de atrair

capital de risco estrangeiro.
Por isso, dependemuito do
volume de recursos que o

BNDES vai disponibilizar. Se
o percentual formuito alto,
atrairá aventureiro. Caso for
muito baixo, poderá limitar
muito a quantidade de
interessados.

Moeda estrangeira
ADecisão do Conselho Monetário Nacional significará uma
grande vantagem para os turistas estrangeiros. O órgão
autorizou os bancos a instalaremmáquinas - tipo caixas

eletrônicos - que realizarão a troca de cédulas de dólares por
reais e vice-versa. Para realizar a operação será necessário

ter urn cartão de bandeira internacional. Ele servirá para
identificar quem realizou a operação. O Brasil continua
sendo um dos países commaior controle sobre as operações
de trocas de moedas. Isso sempre estimulou os cambistas

de calçada e a troca em condiçõesmuito desvantajosas no
comércio, restaurantes e assemelhados.

,l..nO"J'"Elt,lAS

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04679
1 ° 64.683 600.000,00
20 70.365 12.000,00
30 17.588 9.000,00
40 62.603 7.398,00
50 44.718 6.000,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1266
02 -04 -18 -27 -32
34 -39 -45 -47 -53
54 -57 -61 -64 -65
77 -87 -89 -90 -96

MEGASENA
SORTEIO N° 1410
18 -29 -40 -42 -50 -54

Incertezas
Embora seja a economiamais sólida da Europa, aAlemanha
também enfrenta problemas. Principalmente na rede bancária.
Num mundo globalizado, a contaminação é inevitável. Os bancos

alemães também têm "créditos podres" dos países com sérios

problemas. Por outro lado, a redução nos. investimentos em novas

plantas industriais tem um impacto sobre as exportações debens
de capital e o consumidor interno também estámais cauteloso. O

1 resultado é um crescimento modesto da economia.

QmNA
SORTEIO N° 2955
19 -39 -54 -60 -75

DUPLASENA
SORTEIO N° 1093
Primeiro Sorteio
25 -32 -37 -40 -44 -50

Segundo Sorteio
05 -15 -23 -24 -38 -41

+0%

+0%

US$ 107,310
US$ 1622,400

Grendene
Não faltam queixas do setor
de calçados em relação aos

problemas de competitividade
das empresas brasileiras. Mas
os resultados da Grendene vão
à direção contrária. No segundo
trimestre de 2012, a receita

líquida teve um crescimento de

35,2% em relação ao segundo
trimestre de 2011. O EBIT

alcançou R$ 31,7 milhões,
com aumento de 655,8%. O

, lucro líquido na comparação
entre o segundo trimestre de
2012 e 2011 teve crescimento
de 61,4%. O alce foi de R$ 59,5
milhões. No segundo trimestre
de 2011, a Grendene respondia
pela exportação de 31,1% das

exportações brasileiras de
calçados. No mesmo período
de 2012, a participação subiu

para 34,6%. Sem dúvidas; um
desempenho espetacular.

Missão
A Federação das Indústrias

(FIESC) lançamissão empresarial
ao Oriente Médio, na quinta
feira, em Florianópolis. No
seminário serão apresentadas
as oportunidades que os

Emirados Árabes e o Catar

oferecem para a construção
civil. A comitiva participará em

novembro da Big 5, amaior feira
da construção civil do Oriente
Médio, realizada anualmente em
Dubai. O grupo também irá fazer
visitas técnicas ao Catar.

Caminhoneiros
Ao que tudo indica, os

� caminhoneiros entenderam
o recado. O governo trabalha
fortemente para mudar amatriz
de transporte do País, com o

incentivo aosmodelos ferroviário
e hidroviário, em detrimento
ao transporte rodoviário. Esta é
uma distorção que só aumenta
o custo da logística. Mas para
corrigir serão necessários
fortes investimentos nos outros
modais.
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Do leitor

"Pinto namuda"

Relativo à nota na coluna
do Moa Gonçalves, do

dia 24 de julho, em que teria
recebido um convite para
assumir uma pasta na prefei
tura' o Emílio da Silva Neto
manda dizer que a "fonte" da
nota deve ser algum gozador
de plantão, como, por exem- ,

plo, o Cacá Pavanello em pro
vocação (risos) ao Paulinho

Chiodini, já que cada qual
labuta em diferente coliga-
ção prefeiturável. .

O Emílio ressalta que
não compactuará, de jei
to algum, com este mode
lo esgotado de carreirismo

político e relembra que se

encontra numa fase de "pin
to na muda". Quietinho em

seu canto, estudando para o

seu Doutorado, trabalhando
muito na sua pequena in

dústria, incubando um se

gundo negócio, absorvendo
( mais experiências vivenciais,

culturais e profissionais (no
Brasil e no exterior) e, prin
cipalmente, criando escudos

psicológicos para enfrentar
em 2020 (se até lá obtiver o
salvo conduto da família)
o ambiente árido (em con

fiabilidade) da política.
Em curto prazo, o "Síndico

2020" está, sim, preparando
as suas malas (a bike vai jun
to) para, de setembro a de
zembro deste ano, estudar na
Wiesbaden Business Scho-
01, na Alemanha, de onde
nem terá vontade de saber
o resultado da "peleia aqui
na aldeia". Já que qualquer
que seja o resultado da elei

ção, tudo será "como dan
tes no Quartel de Abrantes"
(dito português de 1807). Por
ora, o Síndico 2020 se despe-
de: AufWiedersehen !!!

Emílio Da Silva Neto'

Empresário

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

redacao@ocorreiodopovQ.com.br

O.capítulo de hoje
Gosto de frases, já disse isso aqui várias vezes.

Costumo dizer que frases são como compri
midos vitamínicos: se prestam a várias de nossas

necessidades. No mínimo, fazem pensar. Acabei de
achar num jornal uma dessas frases que fazem pen
sar, boa frase. A frase é do jornalistaVictor da Rosa.

Inspirado, o Vitor disse que Novela é assim: "o
melhor capítulo é sempre o próximo; nunca é o

capítulo que você acabou de ver. Igual a vida das

pessoas iludidas ...
" Vou especular sobre a frase do

Vitor, vou fazê-lo do meu jeito, como a entendi.
Nunca estamos satisfeitos com o nosso hoje,

o bom está por vir, amanhã, quem sabe. Sempre
o amanhã. Passamos longos anos suspirando por
aquela casa ali da esquina. Juntamos e juntamos
dinheiro e a compramos. Semanas depois já es

tamos arrependidos, aquela outra casa, ali da rua

detrás, émuito melhor... E a alegria foi para o ralo.
O melhor está sempre por vir, nunca está aqui

.

e agora. Quando eu me casar, quando me formar,
quando entrar em férias, quando for promovido,
quando sair o aumento na firma,'quando, quando,
quando... Nunca hoje, agora. Costumamos jogar a
felicidade para lá e então, isto é, em outro lugar e
num outro momento. O "capítulo" de hoje da nos
sa novela da vida nunca nos agrada. E não há outro
modo de ser feliz senão no aqui e agora. O amanhã
é uma criação da mente, aliás, a pior de todas. Se

espero pelo melhor amanhã, tenho que ter inteli

gência para saber que esse amanhã só poderá ser

bom a partir do que de bom eu fizer hoje. E quando
esse "amanhã" chegar, será hoje, sempre o hoje.

O pior de tudo é que com essa mania de jogar
o melhor para o amanhã, chegará um dia em que
não haverá o "capítulo" de amanhã. A "novela" terá

terminado, e a novela da vida sempre termina num

hoje, ninguém nasce ou morre no amanhã.' Só
existe o hoje.

Trouxas
Bandos e bandos de brasileiros se acham esper

tos, trouxas é o que são. Não se qualificam parame
lhorar no trabalho, acomodam-se mas não abrem
mão do bom salário, lutam por isso. Não se dão
conta de que vão perder suas posições para estran
geiros altamente qualificados e que estão sendo
debulhados no Brasil. Pessoas que estão chegando
atraídas pela nossa fama de país emergente e com

boas chances para quem tem -qualíficação, Está
acontecendo e poucos se dão conta disso. A "brasi
leirada" acomodada vai dançar. Que ótimo.

Tática
Muitas empresas estão adotando avelha tática

do terrorismo psicológico visando a tirar da zona
de conforto funcionários acomodados. Essas em

presas fazem circular boatos de que a "barca" vai

passar, que gente boa vai ser demitida. É um san

to remédio para tirar do comodismo os caras que
só querem da empresa o salário. Penso diferente.
Estás acomodado?A porta é ali, rua!

Falta dizer
Acabei de ler outra daquelas frases instigan

tes. Essa dizia assim: - "A tua língua faz os teus

inimigos." Discordo um pouco. A silenciosa e

corrosiva inveja alheia nos torna muito mais

objeto de prejuízos que qualquer ação que ve

nhamos. a protagonizar. Inúmeras vezes somos

abatidos pela inveja alheia e nunca ficaremos
sabendo disso ... Mas também é verdade que a

nossa língua não é santa.
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Fim de recesso

Pedido sobre cargos
deve entrar empauta
Projeto que prevê a realização de concurso

público na Câmara ficará para o fim do ano

VALE DO ITAPOCU toli, é preciso aguardar que as

comissões dêem parecer e libe
rem os projetos para votação.
Duas matérias têm chances de
serem votadas em agosto, como
os dois projetos encaminhados

pelo Executivo, que tramitam na

Casa em caráter de urgência.Um
trata de·reorganizar, o Conselho

Municipal de Desenvolvimento

Agropecuário (Comdagro), e o

outro autoriza omunicípio a ad

quirir um terreno por permuta.
Além disso, na próxima

sessão de quinta" o vereador
Ademar Possamai (DEM) irá
conversar com os demais parla
mentares sobre o retorno à pau
ta do projeto de sua autoria, que
torna obrigatória a instalação de

Verônica Lemus

Nesta semana, as atividades
das Câmaras de Vereadores

da região recomeçam. Em Ia
raguá do Sul, a primeira sessão

do segundo semestre legislativo
será na próxima quinta-feira.
Está prevista avotação do pedido
de informação sobre os cargos
comissionados da Prefeitura. O
assunto deve gerar polêmica. Já
o projeto de lei que prevê a rea

lização do concurso público para
a Câmara deve ficar para o fim
do ano, segundo o presidente da
Casa, AdemarWinter (PSDB).

Segundo a diretora de su

porte legislativo, Elisabete Ber-

sistema de aquecimento de água
por energia solar ou a gás em

edificações novas, reformadas
e/ou ampliadas. O projeto che

gou a entrar na ordem do dia em

junho, mas os vereadores Jean
Leutprecht (PC do B) e Justino da
Luz (PT) pediram vistas e o texto

não foi votado.
Em Guaramirim, também

haverá sessão na quinta-feira.
Espera-se votar, no início de

agosto, o projeto' encaminhado
pelo Executivo que propõe a

criação de condomínio residen
cial de interesse social. Segundo
o assessor jurídico do Legisla
tivo, Paulo Nart, lia Prefeitura

compra o terreno e contrata a

construtora que vai erguer as

moradias destinads para as pes
soas que integram o programa
Minha Casa, MinhaVida". O tex

to já recebeu parecer favorável e
espera ser posto em votação.

MARCELE GOUCHE

NO COMANDO Winter reassumiu cargo de presidente ontem, após licença

}
Seul polêmicas

Corupá tem sessão amanhã
Para a"Câmara de Vereadores tação pendente para a segunda

de Corupá, que reinicia as ativi- metade do ano". A pauta ainda,
dades amanhã, com a realização não chegou a ser definida. O

da primeira sessão do segundo Executivo pode encaminhar al

semestre, estão previstas apenas guma proposta. IINos primeiros
indicações. Não há assuntos re- três anos (do período de manda

levantes, segundo o presidente, to) têm muitos projetos, mas no
João Carlos Gottardi (PT). IINe- último ano ninguém encaminha AGENDA Gottardi diz
nhum projeto ficou com sua vo- mais nada". que não há destaques

Primeira sessão

Massarandubapropõe
o' fim da votação secreta

O recesso parlamentar de
Massaranduba encerra na

quinta - feira, mas as sessões

recomeçam na segunda-feira,
dia 6. De acordo com o presi
dente do Legislativo, Pier Gus
tavo Berri (PMDB), os projetos
mais importantes do primeiro
semestre - o que altera o perí
odo de recesso dos vereadores
e o que elimina as votações se

cretas - serão votados já na pri
meira sessão. Além disso, Berri
garantiu a votação ainda para

omês de agosto do projeto que
dispõe sobre as diretrizes da
LeiOrçamentária de 2013.

Já em Schroeder, o pre
sidente da Câmara,' Manoel
Ednilson Burgardt (PT), disse
que nenhum projeto relevan
te ficou pendente para esse

semestre. A pauta será elabo
rada na sexta-feira. As ativida
des serão retomadas amanhã,
e a primeira sessão do segun
do semestre acontece na pró-I

xima segunda-feira.

Proietos que ainda aguardam liberação para
votação* em Jaraguá do Sul:

• Projeto de Lei N° 119/2012 - Altera, fixa vencimentos

e progressão funcional na estrutura administrativa
da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.

• Projeto de Lei N° 39/2012 - Dispõe sobre o tempo de

espera para atendimento em hospitais e clínicas

porticulcres, e dá outras providências.
• Projeto de Lei N° 48/2012 - Institui o Estatuto do Pedestre,
assegura os direitos e fixa os deveres do pedestre, assegura
direitos à Pessoa Com Deficiência (PCD), determina ao

Executivo Municipal a constituição do Conselho Municipal
dos Direitos e Deveres do Pedestre (Consepe) e a instituição
da Ouvidoria do Pedestre, institui a Semana do Pedestre,
que ocorrerá na primeira semana de setembro de cada ano,

e dá outras providências.

*De acordo com dados disponíveis no site da
Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

Alguns proietos que poderão ser votados neste
semestre em Massaranduba*:

• Projeto de Lei N° 01 7/2012 - Dispõe sobre a preservação
, do Patrimônio Cultural e Natural do Município de
Massaranduba. Cria o Conselho Municipal do Patrimônio

Histórico, Artístico e Natural e institui o Fundo Municipal de
Proteção do Patrimônio Cultural.

• Projeto de Lei 007/2012- Torna obrigatória a vacinação
contra o HPV em meninas e jovens de 11 a 16 anos nas

Escolas da rede pública municipal e dá outras providências.
• Projeto de Lei N° 020/2012- Caracteriza a esterilização
gratuita exclusivamente de cães e gatos, instituindo sua

prática como método oficial de controle populacional
e de zoonoses. Proíbe o extermínio sistemático de
animais urbanos e dá outras providências.

*De acordo com dados disponíveis no site da
Câmara Municipal de Massaranduba.
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Sai ou não sai' (47)3275-0100
As sessões legislativas em Jaraguá

do Sul recomeçam na quinta-feira.
Passadas duas semanas de recesso, os

vereadores voltam ao trabalho com a

mesma incerteza que terminaram o pri
meiro semestre de atividades. Não está

garantido se haverá nova eleição para a

presidência da Câmara.
Após 30 dias de licença para cuidar

de assuntos particulares, o tucano Ade
mar Winter voltou ontem a ocupar o

.

cargo de presidente do Legislativo. Ain
da não se sabe se ele irá renunciar para
dar oportunidade ao petista Francisco
Alves de assumir o comando da Casa.

Em dezembro passado, os dois, jun
to com os vereadores da oposição - Jean
Carla Leutprecht (PC do B), Justino da
Luz (PT), Natália Lúcia Petry e Jaime Ne
gherbon, ambos do PMDB - acordaram

queWinter seria presidente da Casa so

mente nos seis primeiros meses do ano.

Winter e Alves devem se reunir essa
semana para tratar sobre o assunto. Justo
ou não, o tucano pode propor ao petista
um reinado de mais 30 dias (se licericia
do novamente). Se o acordo não for ape
nas fogo de palha e o tucano for um ho
mem de palavra, uma nova eleição para
o cargo de presidente será realizada.

Regular
Não foi aceito o pedido
de impugnação contra o DEM e

Pp, apresentado pelos partidos
PSDB, PPS e PCdoB, da coligação
"Viva Mais Corupá". A alegação
era de que o DEM não estava

legalmente constituído antes da

convenção municipal. A juíza
da 87a Zona Eleitoral, Candida
Inês Zoelner Brugnoli, julgou a

constituição da legenda regular.
FABIO MOREIRA

Os maiores colégios
São 5.962 votantes na escola José Duarte Magalhães, o
maior colégio eleitoral de Iaraguá do Sul. O segundo é o

Colégio Marista São Luiz, com.5.180. Em terceira posição
fica a Associação Franciscana de Ensino Bom Jesus,
somando 4.729 votantes.

Aqui, ali e acolá
Momentos antes do lançamento da coligação "Nova
Jaraguá" conversas ao "pé do ouvido". A festa ocorreu
na última sexta-feira, quando lotou o Botafogo, com

a presença de cerca de duas mil pessoas. Em primeiro
. plano, o candidato a prefeito Dieter Janssen (PP) fala

com o deputado peemedebista Carlos Chiodini - um 'dos

principais articuladores da aliança. À direita, o secretário
estadual de Saúde, Dalmo de Oliveira (PMDB), ouve o

presidente do PP de Jaraguá do Sul, Ademir Izidoro. À
esquerda, o candidato a vice Jaime Negherbon (PMDB).

Por regiões
A área central de Iaraguá do Sul concentra omaior
número de votantes. São mais de 17mil. Os bairros Ilha
da Figueira, Barra do Rio Molha,Vila Rau eVila Lalau
centralizam amaior parcela do eleitorado, entre 8mil e
4mil em cada localidade.

Outro pedido deferido
O site do Tribunal Regional Eleitoral atualizou a

resposta do pedido de registro da candidatura de
Moacir Bertoldi (PR). A solicitação foi deferida
pela JustiçaEleitoral. Ainda aguarda julgamento a

candidata Cecília Konell (PSD). Dieter Janssen (PP) foi
o primeiro a receber a avaliação positiva.

Corrigindo
"laraguá quermais" é
o nome da coligação
dos candidatos Moacir
Bertoldi (PR) e Niura
Demarchi (PSDB) e não
"Quermais Jaraguá".

Feito
Ao contrário do que foi publicado
na edição do último dia 26, o
PP conta com 15 candidatos à
Câmara deVereadores e o PPS
concorre a vagas no Legislativo
com seis nomes.
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
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Prometida a Estrada da Banana

Em julho de 1971, o jornal O Correio do Povo

publicou a matéria que dizia: 1i0 secretário

dos Transportes do Estado, Paulo Maluf, anunciou

que as obras em execução na rodovia da Banana

seguem em ritmo acelerado e deverão estar com

concluídas até janeiro de 1972. Salientou que os

serviços vêm sendo grandemente prejudicados
pelas chuvas, mas o ritmo acelerado dos trabalhos

tende a superar este problema, A construção da

figura entre as metas prioritárias do governador
Lauro Natel e é particularmente importante para
o Litoral Sul do Estado por proporcionar melhores
condições para a exportação da Banana, principal
riqueza da região: anualmente, são embarcadas no
porto de Santos, para o Exterior, cerca de seis mi

lhões de toneladas da fruta".

ersonagem histórico

Guillaume IX d'Aquitânia

.
\"

Guillaume IX foi o primeiro po
eta cortesão da história. Ele pos
suía mais bens e riquezas do que
o próprio rei de França. Estas ri

quezas lhe permitiam se eximir da

Igreja de Roma e de recusar o seu

engajamento na la Cruzada contra
os mouros. Casado com a filha do
Confie de Toulouse, ele afirmaria

mais tarde, suas pretensões territo
riais sobre o mesmo. Aproveitando
a oportunidade que lhe oferecia,
tentou invadir as terras de seu so

gro, mas a Igreja Católica o impediu
de alcançar esse intento. Então ele

próprio organizou uma expedição

à Terra Santa, onde foi derrotado e

teve que bater em retirada. A 'obra

poética de Guillaume IX marca o

início da idade de ouro da literatu
ra da língua dita vulgar ou romana
na França. Ele inventou as palavras
chaves e as regras dos trovadores,
fixou os cânones do lirismo corte-

. são, que se perpetuaram através das

gerações seguintes de trovadores

e, entre os trovadores do norte da

França - os Irouveres, Na sua vida

privada escandalizou a sua corte.

Mulherengo, repudiou a sua esposa

legítima e por esta razão foi exco

mungado pela Igreja Católica.

Invenção asa-delta
Invenção do No final do séculoVI, os chineses construíram

pipas gigantes com aerodinâmica suficiente para sustentar o

peso doWilians, que pesava 80 kg. O alemão Otto Lilienthal é

considerado o pioneiro, pois desde 1871 se dedicava a

construção de planadores que elemesmo testava em um

monte construído por ele e sua equipe nas proximidades
de Berlim. O norte-amercicono Francis Rogallo participou

. de um programa pioneiro daNasa que pretendia criar um
paraquedas direcionável. Dos estudos que realizou, Rogallo
criou uma aeronave que possuía uma estruturametálica
apoiada em um triciclo. No Brasil, Luis ClaudioMattos é

considerado o precursor. O recorde mundial de distância

em linha reta alcançado por uma asa-delta é de 700,6

quilômetros no Texas, EUA pelo piloto austríacoManfred

Ruhmer. No Brasil, amaior distância percorrida por uma
asa-delta foi de 452 quilômetros, pelo piloto gaúchoAndré
Wolf. O Brasil foi campeãomundial de asa-delta por equipe
em 1999 e continua sendo 'um dos países domundo com
maior nível técnico e de praticantes. Os principais eventos
e campeonatos de asa-delta estão listados no calendário
da Federação Internacional deAviação (FAI).

L...une/li
Grupo Lunelll

Pelo Mun o

1790

Maria Hesse-Cassel casa-se

com o rei Dinamarca
Maria Sofia de Hesse-Cassel foi uma rainha-consorte

daDinamarca e Noruega, bem como regente destes países
entre 1814 e 1815. Em 31 de Julho de 1790, Maria casou-se
com o seu primo direito, o príncipe-herdeiro Frederico da
Dinamarca, na altura regente do reino e futuro rei Frederico

VI daDinamarca. O seumarido era regente desde 1784,

quando tinha apenas 16 anos de idade, em nome do seu pai,
o rei CristianoVII daDinamarca que tinha enlouquecido
e viria amorrer em 1808. O casal real assumiu o trono

após amorte do rei, tendo já sido monarcas de fato nas

duas décadas anteriores. Como consequência da derrota
de Napoleão Bonaparte, aliado da Dinamarca, o país perdeu
a Noruega e os reis perderam o título de rei e rainha da

Noruega em 1814. A rainhaMaria foi regente da Dinamarca

em 1814-1815, durante a ausência do seumarido que tinha

ido viajar ao estrangeiro. Maria foi escolhida pelo seu primo
para esposa principalmente para que ele mostrasse como

era independente da Corte que queria um casamento

commais vantagens políticas. O casamento foi celebrado

commuito entusiasmo pelo público visto que Maria Sofia
era considerada completamente dinamarquesa e não

estrangeira, sendo recebida com grande entusiasmo
pelos seus súbditos quando chegou a Copenhaga.

1 3

Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil
A IgrejaPresbiteriana Independente do Brasil QPIB) é uma igreja
protestante de confissão de fé reformada (calvinista).A IPIB

tem suas raízes naReformaProtestante do séculoXVI. Foi

fundada em 31 de julho de 1903 porum grupo de sete pastores
liderados pelo Rev. Eduardo Carlos Pereira deMagalhães (1856-'
1923). Os outros seis pastores que deixaram o sínodo da

então IgrejaPresbiteriana do Brasil para organizar o Presbitério
Independente. As questõesmissionárias e educacionais foram

as causadas que levaram o Rev. Eduardo CarlosPereira a entrar

em conflito com osmissionários norte-americanos, e criar a

Igreja aos anos finais do séculoXIx. Em 1886, ele apresentou
um Plano deMissões Nacionais com a intenção de tomar a

igreja brasileira auto-suficiente omais rápido possível para
sustentar pastores, professores e evangelistas e, para dar

apoio à proposta ele toma a iniciativa de fundar em 1887 a

Revista dasMissões Nacionais. Outro ponto era o desejo de
que a preparação teológica dosministros brasileiros fosse
mais adequada, isso pormeio de uma instituição regular e
não num sistema de tutoria, o que vinha sendo reclamado
desde 1875. O grupo eduardista também reagia diretamente à

política dosmissionários em relação à evangelização indireta
das crianças através doMackenzie College.
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estival
acionai
Conto

,

Unico evento dedicado

ao gênero no País

acontece de 9 a 12 de

agosto em Jaraguá do Sul

randes contistas brasileiros têm

um encontro marcado com os

leitores da região de 9 a 12 de

gosto. Inspirado no Festival Eu
ropeu do Conto (realizado em .

Zagreb, na Croácia), o Festival

Nacional do Conto de Iaraguá do Sul é' um pro

jeto de difusão, discussão e fomento, e traz para
Santa Catarina o debate sobre um dos gêneros
literários mais populares do globo. O conto é co

nhecido pela brevidade e profundidade, e che

gou ao ápice no Brasil com autores comoMacha

do de Assis, Clarice Lispector, Dalton Trevisan,
Rubem Fonseca, entres outros.

Para revitalizar o gênero e aquecer o debate,
ofestival aposta na nova geração de escritores

brasileiros, também premiada e reconhecida

no exterior, para promover quatro dias de de

dicação ao conto.

Na primeira edição, realizada em 2011: Ve
ronica Stigger, Santiago Nazarian, Ivana Arruda

CURSO DE DECORAÇÃO E .PROJETOS

DE INTERIORES E HARMONIZAÇÃO
DE AMBIENTES

PROGRAMA:
- Aulas teóricas
.. Aulas práticas in loco nas empresas
- Aulas de desenho, pranchas, CAD
- Três aulas gratuitas de Sketchup
70 aulas de 3h, totalizando 210 h/aula

Data: aos sábados - das 14h às l1h
local: Hotel Saint Sebastian
Rua Jorge Czemirwicz, 99 - Centro - Jaraguá do Sul/SC

Matriculas na lojaVivalar Moveis
\

Rua Reinoldo Raun, 801- Centro
ou pelo telefone (47) 3372-0610, com Joice

Investimento
'1+19 x de R$ 360,00

Início previsto para 25 de agosto de 2012

. Reservas no site www.dnacursos.com

Leite, Marcelino Freire, Nelson de Oliveira, loca
Reiners Terron, Daniel Galera, TonyMonti, Mar
ne Guedes e Diogo Hemiques trouxeram novas

ideias sobre o gênero. Para este ano, o curador e

idealizador do evento, o escritor CarlosHemique
Schroeder, selecionou, mais uma vez, um time

instigante: ElviraVigna, JoãoAnzanello Carrasco
za, Paulo Scott, Luiz Felipe Leprevost, André de

Leones, Luís Hemique Pellanda, Ricardo Lísias

e Luiz Ruffato.

O evento é uma realização da Design Edito
ra e da Fundação Cultural, e acontece no Tea

tro Sesc Jaraguá do Sul (Jorge Czerniewicz, 633)
e na Enoteca Decanter (Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, l.118), e conta com recursos do

Fundo Municipal de Cultura de Jaraguá do Sul

e patrocínio do jornal O Correio do Povo.
Todas as atrações são gratuitas. Haverá se

leção para a oficina com Luiz Ruffato. Confira a

programação completa no festívalnacionaldo

conto.blog.com.
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Can
.

ihas
T"
9° 13°

São Miguel
do Oeste
T ..
13° 24° Joaçaba

T"
11 ° 16°Chapecó

T ..
12'0 20°

Lages
T ..
8° 15°

Instabilidade
predomina
Tempo fechado com
chuva em se, moderada
em algunsmomentos
devido a um cavado (área
alongada de baixa pressão).
No decorrer do dia ocorre

períodos de melhoria,
especialmente ao norte de

Florianópolis. Temperatura
baixa.Vento fraco a

moderado com rajadas.

'"

Ensolarado Inst'ável Parcialmente
Nublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento favorável Sudeste 7km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Sul 3km/h em um horário

• 15h Vento não favorável Sul 5km/h 90%
• 18h Vento não favorável Sul, 5km/h de possibilidade

de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

umor

O chefe picareta
o empregado entra na sala do chefe e diz:
- Seu Juvenal me desculpe, mas meu salário está atrasado.
Eis que o chefe picareta olha para ele e diz:
- Ok, ok. Está desculpado.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com numeros de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não sepode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Joinvi e

T ..
140 17°

Jaraf;uá uJ
T ..
110 160

RIO do Sul
T ..
100 14°

Blumenau
T"
12° 170

Florianópolis
T A
14° 19°

São Joaquim
T"
50 100 t

Lagruta
T ..
10° 160

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 20°C

QUINTA
MíN: 13°C
MÁX: 23°C,

SEXTA
MíN: 12°C
MÁX: 24°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2h41: 1,6m
• 14h38: 1,7m
• Baixamar
• 7h36: Om
• 23h32: O,6m

Itajaí
• Preamar
• Oh44: O,9m
.13h017: 1m
• Baixamar
• 7h25: Om
• 21 h01 : O,4m

Florianópolis
• Preamar
• Oh58: 1m
• 14h02: 1m
• Baixamar
• 7h21: Om
• 21 h23: O,4m

Imbiluba
• Preamar
• Oh23: O,5m
• 14h53: O,7m
• Baixamar
• 7h: -O,1m
• 20h08: Om

Criciúma
T ..
10° 160 1J0 'í<� CHEIA 2/8

Tábua
das marés

..

��--�--�--+-��-+--�--���

10 I
__-_-�- -_-_--t�.

'"

,i!l

J
VERTICAIS --------------<

'El
1. Favorecer o progresso, o desenvolvimento 12 i
2. Diz-se de fruta que tem sabor áspero, como o limão __-�-__-_---t__-_-__ I

e a abacaxi IMúsico que formou uma famosa dupla "13 �
sertaneja com Leonardo

3. Abreviatura de laboratório / Pequeno município pa
ranaense da região de Umuarama, no noroeste do
estado J O fim do, ,. tórax

4. Interjeição que designa raíva / Serpente muito vene

nasal também conhecida como jararaca-preta
6. A atleta paulista Maurren, medalha de ouro na Olim

píada de Pequim no sa.lto em distância I Comilança
à noite

6. A Charmosa oe um famoso desenho animado /
(Bíbl.) Primeiro rei de Israel, vencedor dos filisteus

7. Sigla do estado de Guarapari e Marataízes I Pequena
cidade gaúcha da região de Frederico Westphaten I
Eiemento de composição: um

8. Diz�se de lente comdois pontos de convergência J O
apóstolo que, segundo os Evangelhos, traiu a con

fiança de Jesus Cristo
9. Famoso navegador paulista, conhecido por suas ex

pedições marltlmas solitárias ao redor do mundo,

MINGUANTE 9/8

NOVA 17/8

CRESCENTE 24/8

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Ilha da Indonésia, importante centro ttlnstico I Sem

valor, sem importância
2. Cor vermelha muito viva
3. O escntor libanês Kahlit (1883-1931), de "O Profeta"
/ As iniciais da atríz e apresentadora Young

4. (Mitol.) O pai de Europa
5. Paz, em latim I O piloto alemão de Fórmula 1 Ti:mo
6. Relativo ã ação (movimento)
7. Uma árvore que fornece madeira sólida e flexível I

Elemento de composição: em grande numero
8. Diz-se de glândula situada na pele, a qual expele para

a superfície desta uma substância untuosa que a

amolece
9 .. Qualquer porção de um todo / As letras entre o H

eoL
10. Príncipe troiano. herói da "Eneida", de VirgRio
11. Símbolo da unidade física de atividade radioativa

rutherford j Caixão de defunto
12. Linda ave brasileIra, ameaçada de extinção
13. A cor da ametista / Sem dobras,

'?
0:;, 3 4 5 . 6 .78

2

5

6

8

11

1ft:lll>l
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RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
36 PÁGiNAS • APENAS R$ 4,90

.

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATlVA

CONFIRA AS NOV'IDADES
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Você vai, amar a
hora do cafézfnho..

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084
-

3275.1403 '

Hotpa ts jeans:
Só vaidar ele no verão

Quem aí já ouviu falar em hot pants? Para quem
não sabe, são aqueles shorts bem curtinhos, que
lembram os maiôs das nossas "vovozítchas" e as

calcinhas das pin-ups da década de 50. Na época
eles eram bem cavados (pois eram usados como
saída de praia), mas atualmente a peça vem
mais comportada com um comprimento um
pouco maior, saindo da praia e se estendendo

para a moda urbana. Para o verão 2012/2013

vai bombar, hein? Mas girls, para quem pensa
em aderir a essa super tendência há algumas
restrições: primeiro, quem está acima do peso,
precisa tomar cuidado, pois a peça pode deixar
a barriga em mais evidência e sendo de cintura

alta, pode cortar a silhueta ao meio. Essa é

uma peça informal, então nada de usá-la em
ambientes formais como no trabalho ok?
Outra coisa, para não parecer vulgar, usar na parte
de cima do look peças mais comportadas. Para
quem é baixinha há uma notícia boa, como é uma

peça que marca a silhueta e é mais curta, ela acaba

alongando as pernas. Ponto para nós não é?
Ainda não encontrei nenhum lugar aqui na região,
mas assim que chegar as novidades de verão por
aí e eu encontrar, aviso ok? De qualquer forma
para quem não está afim de gastar, mas quer
aderir a tendência, fica a dica de cortar uma jeans
sua. Para ficar mais legal, desfie a barra ou faça
algumas aplicações com 'tachas e bottons. Deixem
a criatividade aflorar e arrasem!

Dicas de
5

Não sei se já comentei com
vocês, mas até um bom

tempo atrás eu era bem
medrosa para comprar pela
internet. E acho até que isso
se deve ao fato de um dia ter
sido lograda em uma compra
que fiz de um DVD, ou seja,
comprei e não veio. Mas
depois de tanto tempo se

torturando por isso, resolvi
deixar esse medo pra trás
e me arriscar um pouco. E
não é que percebi que vale
a pena? E não só isso, na
verdade eu me viciei!
Por isso hoje, decidi dividir
com vocêsminhas queridas,
alguns dos sites bacaninhas
que ando investindo um

pouquinho do meu rico
dinheirinho, ou, que valem
super a pena uma bela fuçada:

• fashiondealer.com.br

Aqui você encontra além dos
vestidos baphos da Lolita,
sapatilhas, saias, blusas e

acessórios incríveis.

• shoestock.com.br
Amo os sapatos que tem por
lá. E a entrega é rápida.

• brandsclub.com.br
Você precisar se cadastrar,
e nem sempre tem as

marcas que você gosta em
promoção, mas quando têm,
o desconto pode ser de até
de 90%, vale muito a pena.

• glam4you.com
A blogueira NatyVozza tem
peças bem interessantes em

seu shop online byNV

• talentojoias.com.br
As peças são um arraso.

Meninas, ficam aqui as dicas!
E se vocês quiserem dividir
mais lojas bacanets online
fiquem a vontade ok?! É
só mandar um email para
micamacho777@gmail.com
Aliás, fica também aqui
reiteradomeu pedido de

participação na escolha de
assuntos para coluna, sempre
que quiserem sugerir, ajudar,
lembrem-se: a casa é de vocês!
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COlDparando
T fJcê há de concordar comigo
" que é muito hilário quando
alguns candidatos tentam dis

farçar suas fortunas. Tem gente
andando em carros que custam

quase R$ 200 mil e morando
em baitas casas de um milhão
e declaram possuir bens de R$
100mil ouR$ 200mil. Será bom
para o eleitor comparar e ver

quemmentemais - oumelhor.

,.-::'

r
KAY�ÓS
H o T E lo

Buxixo
Corre nos bastidores

políticos que uma renomada
"marqueteira", com várias

eleições vitoriosas, inclusive
em Jaraguá do Sul, teria
rompido com importante
agência de publicidade da

região. O clima está tenso.
Não teve acerto e foi parar na

Justiça do Trabalho. O babado
é nitroglicerina pura. Seguindo
o mote: quem viver, verá.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

BALADA Jessica Santos nos
corredores da The Way

f\

Opinião
Está na internet, mais precisamente
no Pacebook, uma curiosa mensagem
protagonizada pela Turma do Chaves. O texto

diz que eles estão fazendo sucesso na TV desde
1971 e que ninguém precisou falar palavrão ou
mostrar a bunda no vídeo. Também tem quem
não goste do Chaves. Isso, isso .. .isso ...

amigo e "ço
�ai1ê(jjm.�
FM, contín
mesmo - estiloso e com

o tradicional topete. Mas
o corpitcho - quanta
diferença! Bemmais

magro! O jovew jornalista
estámais b0t1itb 'q"ue , ."

,
' ",f"

,
1!..

parada de 7de Setembro.
É isso aí, garoto!

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

Reserva
A artista plástica Denise Zimermann Silva,
a quem eu confesso ser fã, além de um
extenso currículo profissional e filantrópico,
a polivalente também curte vários hobies.
Um deles, segundo fonte fidedigna, é fabricar
cachaça caseira. Como sou colecionador e
consumidor dos bons, aguardo uma garrafa.
Vou prová-la commuito carinho e mandar a
minha avaliação. Combinado?

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

, ."I.
"

)

_,-:.
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• O grupo Pista Livre,
dos amigos Raimundo
e Bruno Behling, está a
mil com os preparativos
da 10a Stammtisch.A
festa acontece dia Iode

setembro, no pátio do

ParqueMunicipal de
eventos.

• O industrialVicente
Doniní reuniu a família
em torno de concorrido

almoço, domingo, no
Restaurante ParkAurora.

Estofado Gomo (2r04mts)
Retrátil e reclinável cf molas

_.""
)

LINDAS Leoni e Janaina Fonseca
fazem pose para colwta,

sábado, na Patuá
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FLOR
Floricultura

3

Jardins e interiores
Arranjos I Buquês I Acessórios I Árvores frutíferas

Niver do Mia
o meu parceiro de sempre
e gourmet Jeremias Rozza
é o grande aniversariante
de hoje. Por favor, liguem!
Ele vai adorar saber que foi
lembrado. Mil vivas!

Memorando
Para corrigir a boataria, este
colunista de jornal ainda
não comprou aquela empresa
de comunicação. Propostas
seguem sob avaliação entre
as partes.

Pensando bem
liA maior prisão que podemos
ter na vida é aquela quando
descobrimos que estamos

sendo não aquilo que somos,
mas o que o outro gostaria
que fôssemos."

LANÇAMENT
O arquiteto
Otaviano

Pamplona, Daarco
Aurélio (ministro

do STJ), a
esposa Katia

Buzzi e Fabiana

Pamplonana
Inauguração do
Residencial De

Macedo, quinta-
feira, em Itajaí

NIVER
Berê Berthi,
da 105 FM,
é e grande
aniversariante
de hoje

DIVULGAÇÃO

Para valer
Dizem por aí que Dieter Ianssen ganhou forças nas ruas para
valer depois de sexta-feira, no lançamento de sua campanha, no
Botafogo. Era tanta gente, que muitos ficaram de fora do salão.

Leitor fiel
O leitor fiel de hoje é Ronaldo Raulino. Ele sempre lê esta coluna para
ficarpor dentro das novidades de nossa sociedade.Valeumesmo.

Paula & Vagner
o amor continua em alta entre os apaixonados noivos Paula
Vieira e Vagner Bylardt. Outro casamento que, em breve, estará

pintando por aí. Beleza, amigos, e continuem assim!

Defeito em tudo
Mesmo sem a presença de Galvão Bueno, teve gente arranjando
defeito na abertura das Olimpíadas. Ô gentinha!

"

Censura teus amigos
em particular e

elogia-os em público.
Públio 8iro

1:'e contei
• Muito snoio o novo

cacheado dos cabelos
do amigo e ex-deputado
DioneiWalter da Silva.
Deixou o político estiloso,
chatmoso emuito mais

jovem.

• Hoje à noite Pepe
Narloch movimenta o

cardápio do Loks, no
Complexo Esportivo
Jaraguá.

•No próximo sábado,
dia 4, tem reabertura da

"Garage".

• Ontem fui visitar o
residencial Villa Toscana,
em Itapema, Meia Praia.
Showde bola

• Rosileia Grimm, esposa
do amigo Jackson Grimm,
prepara os quitutes para
comemorar no próximo
dia 3 de agosto a idade
nova.

Tempo é vida. (Carlos
Bernardo González
Pecotche (Raumsol)

,

• Valorize seus país.

Com essa, fui!
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Novelas C
· Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

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

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· l8H
Angélica consegue o número do telefone de Virgílio. Gil consola Laura. Priscila cami

nha angustiada. Laura revela seu drama para Henrique, que tenta confortá-Ia. Miriam tenta

falar com Priscila. Angélica liga para Virgílio. Melissa ouve a consulta de Rodrigo. Zenóbio
surge ao lado de Melissa. Gabriel se preocupa com o estado de saúde dela. Priscila pede
ajuda para Kléber. Melissa manda Regina dar andamento ao plano e cumprir suas ordens.
Marlene se identifica com a história de Priscila e Laura, e fica com medo da rejeição de
Laís. Virgílio conta para Melissa que Angélica entrou em contato com ele. Regina engana
Jair, para que Branco invada o apartamento de Pedro.

CHEIIlS DE CHIlRME • GLOBO !'19H
Sônia, Isadora e Ariela não aceitam que Cida more com elas. Lygia busca Samuel

no hospital. Conrado defende Cida e Isadora se irrita. Sônia expulsa Sarmento de seu

quarto. Cida decide voltar para a mansão e Penha se decepciona. Lygia conta a verdade

para Samuel sobre seu pai. Rosário recebe outro presente de seu admirador e começa a

ficar assustada. Conrado tenta se aproximar de Cida. Romana ouve Dinha implicar com
o casaco que ela fez para Inácio. Alana visita Samuel. Chayene manda Socorro sabotar
o próximo show das Empreguetes. Elano fica revoltado de saber que Cida voltou a morar

com Sarmento. Chayene afirma que se casará com Fabian. Liara volta de viagem. Dinha
abraça Inácio na'frente de Rosário. Elano vê Conrado e Cida na piscina.

AVENIDA BRASIL. GLOBO· 21H
Ivana diz a Max que sente sua falta, mas ele afirma que só reatará o casamento

quando tiver sucesso em seus negócios. Todos na mansão estranham o comportamento
de Carminha. Débora conversa com Iran sobre a possibilidade de Monalisa comprar um

apartamento na Zona Sul. Jorginho sente ciúme de Débora e Iran. Carminha é impaciente
com Ágata e Nina a repreende. Tessália tenta seduzir Leleco, que aproveita a chegada de
Darkson para se desvencilhar dela. Débora comenta que está interessada em Iran.

GIlBRlELA- GLOBO - 23H
Sinhazinha consegue despistar Jesuíno sobre sua demora. Gabriela não aceita as

investidas de Tonico. Melk proíbe João de vender livros para Malvina. Melk, Dorotéia e

Amâncio combinam de promover o casamento de Malvina com Berto. Berto tenta seduzir
uma meniila, apesar das advertências de Fagundes. Malvina diz a Juvenal que não gosta
de Berto por suas atitudes com Lindinalva. Melk avisa a Malvina que encontrou um noivo

para ela. Lindinalva se atira no mar e Juvenal tenta salvá-Ia. Sinhazinha diz a Jesuíno que
terá de fazer resguardo durante a penitência dada pelo padre.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Nina e Kelly enviam a foto de Laila, tuna yorkshire de um ano e

meio, para declarar todo o amor a essa cadelinha muito especial.
E dizem: "Existem pessoas que lião gostam de cães. Essas, com

,certeza, nunca tiveram em sua vida um amigo de quatro patas.
Ou, se tiveram, nunca olharam verdadeiramete para ele. Um cão

é um anjo, que vem ao mundo ensinar amor! Quem mais pode dar
amor incondicional e amizade sem pedir nada em troca?"

Aniversariantes

30/7 . Genésio Venturi
Geni M. de Quadros
Gilson José lirone

Hyara Cristina Erbarch
Ivo A. Tomelin
Ivone R. B. Benner

Jayla M. Demarchi
Jean Marcel Guths
Larissa B. Fadoni
Lirio Vegini
Luciana Krueger

Luciano Bachmann
Luiz de Oliveira Freitas
Luiz H. Bortolini
Natalia Jung
Osmar Minatti
Osmarina Paternoli
Paulo Roberto Meier
Paulo R. Piontkewicz
Quiliano Decker

Sigismundo Gandofi
Wifried Gaedke

Drieli F. Jung
Edea Reinort
Eduardo Garcia
Eduardo Vercino
Gustavo M. da Rosa
Herbert Tunnermann

Hildegard Leier Neves
Ivonete Papp
Jackues Jefferson Neitzel
Jenifer Kopp
João Claudio Prusse '

José Vilson Silvestre
Ketlin Fernanda Alves
Marcelo Adriel Moresco
Marcos L. Maestri
Marcos Sieuvirdt
Maria Ap. G. Petters
Rodrigo Do�hl
Roseliane Bobalo
Verenita Erschinger

Ademir Vieira De Oliveira
Ana Karsten
Arno Neuhaus
Carla Luiza Volz

CristianE! Fusi
Daiane Mário Panini
Daniel F. Lemke
Daniel Lima
Elcidia L. Muller

31/7

Adair Berner
Ana Luiza Zapella
AntonioW. Correa Ribeiro
Benta Bittencourt
Celina Noriles de Souza
Cintia de Souza
Clarice E. E. Zanella
Claudio Porath
Doan Rafael Garcia

LIVRO:
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Quer publicar sua foto'! !C:"7I

É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �

Parabéns em dobro

para o sr. Bruno

VoUes, que completa
80 anos hoje, e para
a sra. Agathe Ender

VoUes. Ela fez 79 anos

no dia 18 de junho.
Quem desejamuitas

felicidades são os

rdhos,noras,genros,
netos e bisnetos!

Arilson Eugenio
Muller completou 13

anos no dia 29. Quem

parabeniza são os
pais Arildo Muller
ou Adelita H. Muller,
demais familiares e

especiabnente os primos

Leonilda Bachmann, na
foto com o neto Nicollas,Melissa Obenaus

completou 12 anos no

dia 17. A família deseja
muitas felicidades e

muitos anos de vida

para a gatinha

. ".

comemorou a:Dlversano

no dia 27. Quem manda

os parabéns é o filho

Maciel, a nora Vánessa e

o neto Nicollas

Os pais
Anderson

e Ba.faeIa

estãomuito
felizes com

apequena
Nayara

Elyzabeth
Marquardt.

Ela

completou
sete meses

no dia 15Nicole comemorou \UD mês
de vida no dia 25. Os pais

Patricia e Elisander (PK) são
só alegria com a pequena

Tirinhas
Horóscopo
CV) ÁRIES .

.

I· Mostre a sua competência para resolver os conflitos
no trabalho. Ao mesmo tempo, tente não se initar se
um obstáculo inesperado aparecer no seu caminho.
Mantenha a calma diante das contrariedades que
poderão surgir no seu romance. Cor: creme.

.o, UBRA
- No ambiente de trabalho, tenha mais tolerãncia em

suas atitudes e evite fazer julgamentos precipitados.
Em casa, tente manter a harmonia entre os familiares.

No campo amoroso, seja paciente se deseja evitar
conflitos com sua alma gêmea. Cor: preto.

m ESCORPIÃO
II L. Deixe as preocupações de lado e busque os seus

objetivos. O dia é ideal para fazer as pazes com

alguém próximo.Acordos com pessoas influentes

contam com boas energias. A dois, mantenha uma
postura correta e evitará problemas. Cor: amarelo .

U TOURO

U -Excelente momento para mostrar o que sabe aos seus

chefes e superiores. Fique longe de pessoas invejosas
ou que adoram fofocar. Seja fiel ao seu compromisso
amoroso. Se você gosta de alguém em segredo,
valorize a transparência. Cor: branco.

II GÊMEOS
Para provar seu valor profissional, demonstre o

quanto você é competente. Poderá alcanÇar uma
posição mais elevada no trabalho, desde que assuma
as responsabilidades exigidas. Invista na sua vida
amorosa, terá muito prazer neste dia. Cor: creme.

.. '" SAGITÁRIO
)(.

•

No ambiente profissional, ensine o que for preciso
aos colegas para que juntos alcancem os melhores

resultados. Na área sentimental, demonstre coerência
entre suas palavras e ações e conquistará mais a
confiança da sua alma gêmea Cor: rosa

� CÂNCER
� Demonstre a sua experiência profissional Cjdando

precisar lidar com tarefas difíceis. É possível que seus
amigos tentem interferir na sua vida: não permita! Não
deixe que o cansaço tome conta do seu astral, reserve
um tempo para o amor. Cor: azul.

V\_ CAPRiCÓRNIO

.p Equilibre suas responsabilidades com a sua necessidade

de descanso para não se sentir sobrecarregado(a).
Hoje, o dia pede mais atenção à sua saúde e ao

seu bem-estar. No romance, não tenha medo de

compartilhar seus receios com o par. Cor: branco.

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 27n A 2/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Batman: Ressurge - Leg. - 14h20, 17h30, 20h40
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30
• O Es etacular Homem Aranha - Dub. - 21 h20
• ARCOIRIS 3
• Valente - Dub. - 13h20, 15h20, 17h20, 19h20, 21 h20

� AQUÁRIO
NY\ Evite se expor para não atrair atenção de pessoas

oportunistas. Mantenha o toco no que é priori$io,
não desperdice suas energias. Guarde segredo sobre
seus projetos pessoais. No romance, atritos não estão
descartados. Seja mais paciente! Cor:,verde-claro.

..n LEÃo
UL Aja com eqUilíbrio no trabalho. Colabore com seus

colegas na conclusão de tarefas atribuídas à equipe.
Se as obrigações se acumularem no seu lar, redistribua
os papéis.A maturidade na união será a chave da
estabilidade a dois. Cor: amarelo.

rYk VIRGEM

IIX O seu grande desafio neste dia será superar obstáculos
na carreira. O principal deles é encontrar uma forma
de aumentar seus rendimentos financeiros. Seja
receptivo(a) às demonstrações de carinho que receberá
do seu amor neste dia Cor: marrom.

PEIXES

Seja mais paciente nos contatos profissionais ou
poderá acabar com os grupos que consegúiu formar .

ao longo do tempo. Na hora de desenvolver suas
tarefas, aprenda a delegar ou poderá se sobrecarregar.

.

Nos assuntos do coração, tudo de bom! Cor: bege.
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Promoção Compre e Ganhe "Fiesta Upgrade" válida até 31/07/2012. Na Ford o seu Ford Fiesta Rocam já vem com upgrade. Compre um dos catálogos participantes da promoção e receba um catálogo superior, conforme previamente definido. Participam desta

campanha os catálogos FAE3, F8E3, FDC3, SAE3 e SDD3. Regulamento completo e informações sobre cada um dos catálogos podem ser consultados através do site www.ford.com.br , nos Distribuidores For� ou através do CAF ·0800 703 3673. Esta

promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Preços válidos até 31/07/2012 ou enquanto durarem os estoques- 100 unidades. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.612013 (cat. FEE3) a partir de R$ 31.990 à vista.

Ford Focus Hatch 1.61 GLX Flex (cat. 0883) a partir de R$ 51.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 55,9% de entrada (R$ 29.012,10) e saldo em 24 parcelas de R$ 990 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento

da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 52.772,10. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 04/07/2012 a partir de 0,30% a.m. e 3,68% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport FreeStyle 1.612012

Flex (cat. EFA2) a partir de R$ 49.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,88% a.m. e 11,09% a.a 500k de entrada (R$ 24.950,00) e saldo em 48 parcelas de R$ 669,00 n.a modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo

tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 57.062,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 25/05/2012 a partir de 1,08% a.m. e 13,77% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e s�rviços
de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer a�eração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as

despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CH) a data da contratação.
Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

IFaça revisões em seu veículo regularmente. I
Acumule até R$ 10.000 em descontos na.compra de seu Ford Zero..
Capitais e regiões metropolitanas: 4001-4858/ Demais localidades: 08007224858.
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Benyamin
Parbam Fard

benyamin@biovita.com.br

Inovação em carro

movido a hidrogênio
Üautomóvel movido a hidrogênio, apelidado de Inner City Vehicle, é o

resultado damescla entre itens clássicos e futurísticos.A tecnologia aplicada
aomodelopermite que osmotores funcionemde forma totalmente limpa.Apesar
de elétrico, as baterias não são carregadas em tomadas, como os tradicionais

plug-ins, e sim por células de hidrogênio. Desta forma, o resultado da reação entre

hidrogênio e oxigênio faz com que o carro ande e libere apenas vapor d'água.

Poucos incentivos à energia renovável
Um estudo feito pelaKPMG Intemational colocou o Brasil em oitavo lugar entre os

23 países domundo que mais adotam políticas de incentivos à geração de energia
renovável. Foram relacionados 12 tipos de contribuições concedidas, divididas
em três categorias: políticas regulatórias; incentivos fiscais; e financiamento
público. Entre as políticas apresentadas pelo relatório estão: feed-in-tari:ff

(mecanismo de estímulo àprodução de energia renovável); cota obrigatória de
concessionária de energia elétrica; medição da rede; medição líquida (créditos
gerados pelo balanço de consumo entre fontes próprias de energia renovável
do consumidor e as fontes tradicionais utilizadas); obrigatoriedade de uso do
biodiesel (biodiesel obligation); obrigatoriedade do uso de biomassa para
geração de calor (heat obligation); certificados comercializáveis de energia
renovável (tradable REC); subsídio de capital e descontos; investimento
e créditos fiscais de produção; redução de impostos, taxasmi IVA sobre a
comercialização de energia; pagamento de energia ou geração de créditos fiscais;
investimentos públicos, empréstimos e financiamentos; e licitações públicas.

M

www.çumz.com .br gUlJlz@gumt.com.br

UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO. Desde 1978(47)3371-4747

Resíduos sólidos debatida

por catadores e empresários
Aparticipação dos catadores de material reciclávelna coleta seletiva e o envolvimento
da população na separação do lixo estiveram no centro das discussões sobre a

implementação daPolíticaNacional deResíduos Sólidos, em evento ocorrido na.

última semana na capital fluminense. Catadores e empresários concordaram sobre a

importância de se valorizar cadavezmais a coleta seletiva do lixo. Entre os principais
pleitos, foi defendida adiminuição de impostos sobre produtos recicláveis, buscando
"zerar impostos federais", e a inclusão dos catadores na cadeia do material reciclável.

TERÇA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2012 1171 SNSTENTABILIDADE

Tecnologias Sustentáveis

47 3273 7191
www.biovila.com.br
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Groelllândia tem

97% de derret:im:e,nto

degelo
Nos primeiros dias do mês de julho cientistas

daAgência Espacial Norte-Americana (NASA)

registraram o maior derretimento na superfície
de gelo da Groenlândia já visto nos últimos
30 anos. O cenário foi registrado por três
satélites independentes e causou espanto nos

pesquisadores. Todos os anos a Groenlândia

perde metade da sua superfície de gelo, por um
processo natural de derretimento, porém neste

ano o degelo na superfície chegou a 97%, o que
deixou os pesquisadores alarmados, mas ainda
não se sabe qual deve ser a influência deste

evento em relação ao nível do mar

Micro-hidrelétricas
o longínquo país asiático do Nepal aposta
em sistemas de geração de energia a partir de
micro-hidrelétricas para levarmodernidade

às aldeias situadas em áreas remotas do

país. A opção é uma alternativa sustentável

para substituir o uso de querosene e elevar a

qualidade de vida da população. A opção pelas
.

2.200 micro usinas se dá, pois as condições
naturais do país dificultam a infraestrutura

para grandes unidades geradoras, porém
elas são adequadas às opções hídricas
emmicro escala, que reservam muitos

benefícios, principalmente ambientais, por
não necessitarem de grandes barragens,
inundações e não resultam em deslocamentos

de comunidades. Isso significa um impacto
ambiental bastante reduzido.

Selo sustentável para

exportação de calçados
A indústria brasileira de calçados acaba de
conquistar uma nova ferramenta para fortalecer
a competitividade nos mercados internacionais
e, assim, ampliar suas exportações: o Selo de
Sustentabilidade, criado pelo Laboratório de
Sustentabilidade (IASSU) da EscolaPolitécnica

(Poli) da USp, em parceria com aAssociação
Brasileira de Empresas de Componentes para
Couro, Calçados eArtefatos (Assintecal), a
Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
(Abicalçados) e o Instituto ByBrasil. O Selo de
Sustentabilidade para o setor calçadista foi
concebido para valorizar as marcas brasileiras no

mercado internacional, mas também para promover
o engajamento das empresas detentoras destas

marcas com a sustentabilidade, um importante
diferencial competitivo. AAssociação Brasileira de
NormasTécnicas (ABNT) e a SGS são entidades

certificadoras que participam da iniciativa do Selo
de Sustentabilidade para a indústria calçadista.
Poderão participar desta iniciativa empresas
associadas aAssintecal eAbicalçados.

orante

em contêiner?
A rede mexicana de
restaurantesWahaca

inaugurou uma loja feita a

partir de oito contêineres,
todos reaproveitados, com
instalação temporária no

terraço do Queen Elizabeth
Hall, em Londres, contrastando
com o concreto característico

da arquitetura local.

Fast-food

SU$tentável
O ex-presidente e CEO do

McDonald's, Mike Roberts,'
decidiu criar uma rede de
"Tast - food" sustentável

para competir com o gigante
dos hambúrgueres, com
a intenção de fazer uma

alimentação saudável em
uma escala de alimentação
rápida. A Lyfe Kitchen
tem por objetivo vender
alimentos feitos sem a

adição de manteiga, açúcar
branco, .farinha branca,
xarope de milho rico em

frutose, sem gorduras
trans e outros aditivos.

O condomínio Reserva

Domaine Eco Residence,
localizado em uma área nobre

de Ribeirão Preto, cidade do
interior paulista, deve ser

finalizado em 2013, seguindo
premissas sustentáveis. O
conjunto contará com 83

casas e serão aplicadas opções
ecologicamente corretas
para a gestão de resíduos
e produção energética. As
residências contarão com

sistemas individuais de

aquecimento solar para água
e todos os cômodos possuirão
sistema de iluminação por
sensores de presença, que
reduzem o desperdício
energético. Os banheiros
terão descargas com sistema

duplo, que permite economia
nos gastos hídricos, além
de diversas áreas comuns,
como playground e salão
de festas e iluminação das

ruas, mantidos por um
sistema híbrido de geração
energética baseado'em um

sistema eólico, capaz de
gerar cinco quilowatts, e
outro fotovoltaico de 0,81 kvY,
atuando simultaneamente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ponto de Vista
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da Católica SC

De olho nosmais ricos

Naminha coluna da semana

passada falei sobre os mais

humildes. Hoje, por questões
metodológicas, falarei sobre
os mais ricos. Quero esclarecer

que não existe qualquer inten
cionalidade sobre tal compa
rativo, apenas está destinado

para que os leitores tenham a

liberdade de tirar suas próprias
conclusões. Um estudo do The
Price of Offshore Revisited, rea
Iizado por James Henry, ex-eco
nomista-chefe da consultoria

McKinsey, e encomendado pela
Tax Justice Network, mostrou

que os valores depositados nas

contas offshore (aquelas isentas
de tributação) dos super-ricos
brasileiros somaram até 2010

cerca de US$ 520 bilhões (R$ 1

trilhão) em paraísos fiscais. Tal

verificação é resultado do cru

zamento de dados do Banco

de Compensações Internacio

nais, Fundo Monetário Inter

nacional, Banco Mundial e de

governos nacionais. Tal quan-
. tia é a quarta maior do mundo

depositada nessa modalidade

de conta bancária. No entanto,
há também super-ricos espa
lhados nos 139 países mais de
senvolvidos que movimentam

recursos nos paraísos fiscais. O
informe mostra que desde 1978

até 2010, os cidadãos mais ricos
desses países elevaram de US$
7,3 trilhões para US$ 9,3 trilhões
a riqueza offshore livre de tri

butação. Perante a crise atual,

que muitos adjudicam aos des
mandos dos governos, a rique
za acumulada nesse estilo de

aplicação representa "um enor

me buraco negro na economia

mundial", revela o informe.

Entre os 20 países
que remetem a

maior quantidade
de recursos para

contas em .paraísos
fiscais está o Brasil,
com US$ 520 bilhões.

Apenas na América Lati

na, Brasil, México, Argentina e

Venezuela aparecem entre os

20 países que mais enviam re

cursos para paraísos fiscais.
A Tax Justice Network, que é
uma organização que combate
os paraísos fiscais, afirma que
as elites locais são abordadas

pelos bancos, principalmente
norte-americanos, para envia

rem seus recursos ao exterior.

Tais instituições são as mesmas

que desencadearam a crise de
f'

2008, com os títulos tóxicos

"subprime", Bank of América,
Goldman Sachs, JP Morgan e

Citibank, que continuam ofere
cendo esse serviço no limiar da
criminalidade. Demodo a evitar

qualquer mal-estar ideológico
contra minha pessoa, vou re-

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

petir as palavras do diretor da
Tax Justice Network, John Chris
tensen: "As elites fazem muito
barulho sobre os impostos co

brados delas, mas não gostam
de pagar impostos" - observa

"No caso do Brasil, quando vejo
os ricos brasileiros reclamando
de impostos, só posso crer que
estejam blefando. Porque eles
remetem dinheiro para paraísos
fiscais hámuito tempo".

Enquanto as fragilizadas
economias mundiais enfren
tam medidas de austeridade,
provocando desemprego em

massa, alguns poucos cida
dãos continuam se dando ao

luxo de manter suas fortunas

intactas, longe do controle das
autoridades tributárias. Ape
nas 100 mil pessoas em todo o

mundo detêm cerca de US$ 9,8
trilhões em ativos offshore. En

tre os 20 países que remetem a

maior quantidade de recursos

para contas em paraísos fiscais
estão a China, com US$ 1,1 tri
lhão, seguida por Rússia, com
US$ 798 bilhões, Coréia do Sul,
com US$ 798 bilhões, e Brasil,
com US$ 520 bilhões. Pode-se
observar que as receitas fiscais

perdidas serviriam paramitigar
a tragédia atual. Os tributos que
poderiam ser recolhidos sobre

o dinheiro em paraísos fiscais
seria "mais do que suficiente

para manter os serviços públi
cos e erradicar a pobreza nos

países afetados", diz relatório.

Vende-se fábrica de Conservas Alimentícias na cidade de Balneário Camboriú, com
clientela formada mais de 32 anos no mercado, no valor de R$175.000,00. Tratar com
Jaime nos telefones: (47)9122-0300 ou (47)9664-0865.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIARia

Comarca de Jaraguá do Sul f is Vara Cível .

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, §7, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC - E-mail:

jgsvar1@tjsc.jus.br
Juíza de Direito: Karen Francis Schubert Reimer
Chefe de Cartório: Manoel Itamar Rodrigues

EDITAL DE CITAÇÃO. COM PRAZO DE .30 DIAS Rescisão de Contrato n° 036.07.006468-2 Autor: Del

fina Bruch e outro Réu: Luzia Jussara Barbosa Sizs e outro

Citando(a)(s): Silvio Sizs, brasileiro(a), Casado com Luzia Jussara Barbosa Sizs, Pedreiro, RG 2.442.008-'5,
CPF 855.098.339-04, lugar incerto e não sabido, Fone (047), Jaraguá do Sul-SC.

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de

Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) a ação, que
rendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTEN·

CIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos

articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, cf c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimen

to de todos, partes-e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e

publicado 1 vez(es), com intervalo de O Bias na forma da lei. Jaraguá do Sul (SC). 03 de novembro de 2011.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA N°. 18/2012 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 99/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento

de mão de obra, materiais e equipamentos), da ampliação da Creche Cristiane Inês

Zerbin, área total de 295,03m2, localizada [la Rua Mario Zerbin, Bairro Rio Hern,
no município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de

quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento con

vocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 16 de agosto de 2012 às

8h45.
Abertura do Processo: 16 de agosto de 2012 às 9h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do

Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 31 de julho de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Protocolo: 34065 Sacado: JCLPINIURAS EJATFAMEN1DS lIDA - MECNPJ: 02.473.951/0001-03Endereço: RuaPedro Francisco
Klein nO 605, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: DMCARP COMEROAL lIDA CNPJ: 57.002.131/0001-25 Número do
Título: 000.301-B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:

20/07/2012 Valor: 549,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

REPúBliCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Guararnirim - CHRISTAINGEHILLEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFnncionarnento:8h30h às 12he 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados apartir da publicação desteedital a os aceitarou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica pa Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 34015 Sacado: ABDIAS ALVES DA COSD\ CPF: 003.116.133-22 Endereço: Rua Padre Horacio Rabello nO s/n,
Amizade, 89270-000,GuaramirirnCedente:WS CONSTRUTORA lIDAEPPCNPJ: 09.372.958/0001-88Número doTítulo: 133-
22001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/07/2012

Valor: 548,03 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

Protocolo: 34020 Sacado:ALEXANDREVONGEHLEN CPF: 779.075.749-00 Endereço: Rod. BR-280, km 51 n° s/n, Avai, 89270-

000, Guaramirirn Cedente: MAQTIN FABRICAÇÃO E MAN. DEMAQUINAS lIDA CNPJ: 06.926.377/0001-52 Número do Tí
tulo: UA-000365 4 Espécie: Cheque Apresentante: MAQTIN FABRICAÇÃO E MAN. DE MAQUINAS lIDA DataVencimento:

16/01/2012 Valor: 10.000,00 liquidação após a intimação: R$ll,60,Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

Protocolo: 33946 Sacado: AliMENTOS SANTO ANTONIO IlDA - ME CNPJ: 14.932.791/0001-00 Endereço: Rua Braço Campi
nas nO s/no, Campinas, 89108-000,Massaranduba Cedente: GASTR01ECEQUIPAMENTOS EMANUTENCAO IlDAMECNPJ:
08.694.479/0001-15Número doTítulo: 351/04Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCODO

BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 13/07/2012 Valor: 628,70 liquidação após a intimação: R$ 11,60,

Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33m Sacado: ARATRANSPORTES lIDAME CNPJ: 07.354.767/0001-68 Endereço: Rua Izidio Carlos Peixer nO 2314,
ilha da Figueira, 89270-000,Guaramirirn Cedente: MEO\NICADECAMINHOESCHAPECO lIDACNPJ: 06.184.721/0001-85Nú
mero doTítulo: 1424-01 Espécie:Duplicata deVendaMercantil Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento:
08/07/2012 Valor: 750,00 liquidação após a intimação:R$l1,60,Condução:R$ 13,87,Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33945 Sacado: BRASQUISAINDUSTRIA lIDACNPI: 02.096.814/0001-05 Endereço:RodoviaGuilherme Iensen nO s/

nO,Area Industrial, 89108-000,Massaranduba Cedente:ARUJAPEIROLEO IlDACNPI: 06.053.385/0001-31 Número doTítulo:
14784/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMI

RIM DataVencimento: 17/07/2012 Valor: 1.137,78 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,00

---- Protocolo: 33589 Sacado: EDENILSON FRANCA DE ALMEIDA CPF: 092.145.139-37 Endereço: Rua Tancredo Neves nO 58,
Schroeder 1,89275-000, SchroederCedente: BVFINANCEIRAS/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131041867 Es

pécie:CéduladeCréditoBancárioporIndicaçãoApresentante:SERGIOSCHUlZE EADVOGADOSASSOOAOOSDataVencimento:

24/03/2012 Valor: 11.012,04 liquidação após a intimação:R$1l,60,Condução: R$ 53,86, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

-Protocolo: 33874 Sacado: EDENIZE POMMERENINGWITHOFI CPF: 762.616.979-49 Endereço: Rua Aureo Mess nO 50,

Centro, 89270-000, Guararnirirn Cedente: COOPERATIVA DE CREDITD VALE DO ITAIAI CNPI: 82.639.451/0001-38 Número
do Título: 532/0001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA

GUARAMIRIM Data Vencimento: 12/07/2012 Valor: 80,00 liquidação após a. intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Dili

gência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 34009 Sacado: ISAEL MAIA CPF: 710.521.609-30 Endereço: Estrada Bananal do Sul nO s/n, Beira Rio, 89270-000,
GuararnirimCedente: JOAO LUIZROSADEBEMCPF: 097.068.449-53 Número doTítulo: 00000000266 Espécie: Duplicata de
VendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 10/07/2012 Valor: 567,82 liquidação após a
intimação: R$ll,60, Condução: R$ 22,76, Diligência:R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 33937 Sacado: JOARP FERRAGENS ELEfRICAS lIDACNPJ: 02.769.575/0002-80 Endereço: Rodovia BR280, Km 55

nO s/no, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: BOOZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS IlDACNPJ: 08.680.031/0001-42 Número do

Título: 470-03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANKBRASILSA - BANCOMUll1-

PWDataVencimento: 10/07/2012 Valor: 1.926,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33930 Sacado: KS ESTAMPAS E DECORAÇOES TEXTEIS lIDA CNPJ: 05.492.312/0001-83 Endereço: Rua Euge
nio Kleine n° 1091, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: QUIMISA SA CNPJ: 43.683.069/0001-70 Número do Título:

121795/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA Data Vencimento:

11107/2012 Valor: 744,82 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33801 Sacado: lANDIRRECHMECNPJ: 04.419.502/0001-02Endereço:Rua03 deOutubro n°s/no,Braço doSuI,89275-
000, Schroeder Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPI: 01.181.521/0001-55 NUmero do Título: 014/ 12/C Espécie:
DuplicatadeVendaMercantilporIndicaçãoApresentante:BANCOBRADESCOSADataVencimento: 10/07/2012 Valor: 2.150,00

liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34018 Sacado: WCIANAMAXIMOMAFRACNPJ: 14.097.995/0001-65 Endereço: RuaMassaradubinha nO sln,Mas

sarandubinha, 89108-000,MassarandubaCedente: COMERCIO EREPRESENTAÇÃOBENUITI IlDACNPJ: 72.482.102/0001-

00 Número do Título: 06352280 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA

FEDERALDataVencimento: 14/07/2012 Valor: 446,32 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 66,32, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33722 Sacado: MEIlRON MONTAGEM ELEI'RO ELEI'RONICA IlDA CNPJ: 08.769.589/0001-07 Endereço: Rua
Leodato Ribeiro nO 50, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: DUPIZACOM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EmSI'RIBUI

ÇÃO IlDA CNPJ: 55.397.095/0001-10 Número do Título: 0600722203 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBCBANI<BRASILSA - BANCOMUI11PWDataVencimento: 28/06/2012 Valor: 1.176,73 liquidação após a
intimação: R$ll,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 33999 Sacado:OSMARANDREMARWCHPAUllCPF: 035.183.239-46 Endereço: RuaMariaVerginia dos Santos
Cristofolini nO 105, Escolinha, 89270-000, Guaramirirn Cedente: DIFAC SERVIÇOS IlDAME CNPJ: 04.293.062/0001-90Núme

ro do Título: 01/4 Espécie: Nota PromissóriaApresentante: HSBC BANI< BRASILSA - BANCO MUI11PW DataVencimento:

12/04/2012 Valor: 3.276,48 liquidação após a intimação:R$ll,60,Condução: R$ 27,20,Diligência:R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protooolo: 33820 Sacado: RDMAQTECEQUIPAMENlDS lIDA - EPPCNPJ: 13.988.996/0001-37Endereço: RuaErichFroehner
nO 1759, Schroeder 1,89275-000, Schroeder Cedente: IARAGUA TI SISTEMAS E SERVIçoS IJDA CNPJ: 13.385.926/0001-94
Número doTítulo: 92 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANI<BRASILSA - BANCO

MU111PW DataVen&nento: 10/07/2012 Valor: 120,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 53,86, Diligên-
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 33922 Endereço: Rua Erich Froehner nO 1749, Schroeder 1,89275-000, Schroeder Cedente: DIFUSO mSTR. PARA

FUSOS EWAID IlDA CNPJ: 82.887.175/0001-27 Número doTítulo: 5035988-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApre
sentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 11/07/2012 Valor: 72,54 liquidação após a intimação: R$ 11,60,

Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33741 Sacado: VANDERLEI BECKER CPF: 936.208.379-53 Endereço: Rua Bartira Hertel nO 80, Rio Hem, 89275-

000, Schroeder Cedente: MEO\NICALERFEI IlDACNPI: 95.844.593/0001-89Número doTítulo: 01274/03 Espécie: Duplicata
de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

10/07/2012 Valor: 135,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 33940 Sacado:VIIMAROCKNER CPF: 936.429.389-49 Endereço: Rua Lauro Zirnrnermann nO 2207, Guarniranga,
89270-000, Guaramirirn Cedente: OFICINAMEO\NICAJAIRNONES lIDAMECNPI: 04.662.120/0001-05Número doTítulo:

3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:

13/07/2012 Valor: 400,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO
Guaramirim, 31 de julho de 2012.

CHRlSD\ INGEHII1EWAGNER, Interventora
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Jaraguá 99

Cemitério dob
(

éalvo devandalismo
Local foi depredado.
Moradores estão

revoltados com a

situação e buscam

providências

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

O latido dos cães rompeu o

silêncio da madrugada de

sábado, e alertou para um mo

vimento diferente no bairro.

Eram 2h, quando o vigilante
Alexandre Anacleto, 29 anos,

acordou com o alto barulho e

saiu assustado de casa para ver

o que estava acontecendo. Os
animais ladravam em direção

à rua Bertha Wegge, no bairro

Jaraguá 99, e sinalizavam a in

vasão de vândalos no cemité

rio, do nutro lado da via.

Quatro jovens batiam com

um pedaço de ferro, de mais

de um metro, nas lápides, que
brando os túmulos do local. A

primeira ação do morador foi

acionar. a polícia. Enquanto
aguardava a chegada dos poli
ciais' os jovens continuavam a

destruição. Com a intenção de

pará-los, Anacleto soltou os ca

chorros em direção aos meni

nos. Com a presença dos cães,
eles fugiram para o mato.

Alexandre aproveitou a saída

dos vândalos, para ver a situa

ção do local. Nesse momento,
ele encontrou um celular no

•

chão e ligou para o último nú

mero discado. No outro lado
da linha, um dos rapazes, que
teriam depredado o cemitério,
atendeu. O morador reconhe

ceu-o pelo nome e, quando os

policiais chegaram, levou os

PMs na casa do rapaz. No local,
os três menores, com 17 anos, e

o maior com 18, estavam reuni

dos. Eles teriam confessado o ato

e foram encaminhados àDelega
cia de Polícia.

Lá, os jovens assinaram um

termo de ocorrências. Eles vão

responder pelo crime de dano
em liberdade até a decisão da

Justiça. A pena por vandalismo

varia de seis meses a três anos,
além de multa e possível repa
ro ao dano causado.

EDUARDO MONTECINO

SEPULTURAS Valdemar Krüger ficou assustado com os estragos que viu

População registrouBoletim deOcorrência

Na manhã seguinte, mora
dores da localidade foram ve

rificar os danos as lápides de
seus parentes próximos e re

gistraram um Boletim de Ocor

rência. O túmulo dos pais do

aposentado Valdir Hornburg,
61 anos, foi um dos depreda
dos. As placas que indicavam o

nome dos falecidos foram que
bradas, além de vasos e tampas
deslocadas. Ele conta que havia
reformado o túmulo a pouco

tempo, num investimento de

R$10 mil, e que lamenta a ação
dos jovens. "Isso é uma vergo
nha. Há pessoas aqui que não

têm condição de arrumar esses

estragos", avaliou o morador.

O coordenador do cemité

rio, Bernardo Gumz, 62 anos,

também reclama da ação. Ele
é o responsável pela limpeza
do local e. assegura que a co

munidade vai tomar providên
cias. "O próximo passo é cercar

o terreno, para impedir outros
casos como esse", ressalta.

O agricultor Valdemar Krü
ger não tem nenhum parente
enterrado no local, mas foi ao
local para ver os danos causa

dos pelos rapazes. Ele conta que
nunca tinha visto nada assim e

fica preocupado com essa onda
de vándalismo na região. Além
dos túmulos, a caixa d'água do
cemitério e o orelhão do outro

lado da rua foram danificados.
I

Galos ingleses

Quadrilha foi presa
Foram abatidos e enterrados

na manhã de ontem, pela Po

lícia Ambiental de Joinville, os
nove galos ingleses encontrados
em Iaraguá do Sul. Os animais

.

usados em rinha estavam espa
lhados pelos bancos dianteiro,
traseiro e no porta-malas de um
Ecosport, com placas de Balne
ário Camboriu, abordado pela
Polícia Militar na noite de sába

do, no bairroVila Lalau.

Cinco pessoas foram deti

das, mas apenas o homem de
21 anos foi encaminhado ao

Presídio Regional de Iaraguã do
Sul por porte ilegal' de arma. Ele
estava com uma pistola 380 e

14 munições intactas. A arma

teria sido furtada em 2009. Os
outros quatro suspeitos, de 17,
27, 34 e 47 anos, vão respon
der em liberdade pelo crime de
maus tratos a animais.

RINHA Animais foram abatidos e enterrados

Trânsito

Homem é pego embriagado
O condutor do Corsa, de 30 anos, atingiu um poste na rua José

Theodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira, às 2h30 de ontem. O moto

rista estava visivelmente embriagado e foi conduzido ao Hospital
São José, com ferimentos leves. Ele foi multado, teve a Carteira de

Habilitação apreendida e o veículo foi recolhido pela Polícia Militar.

Vítimas

Batida ocorreu entre motos
Das quatro vítimas da colisão entre duas motocicletas, às 19h

de sábado, na BR-280 em Jaraguá do Sul, apenas uma continua
internada no Hospital São José. Entre os envolvidos, estava uma

gestante, que teve ferimentos leves e foi liberada. Os outros três

feridos, com suspeitas de fratura na perna e no ombro, recebe
ramcuídados médicos e apenas um dos condutores, de 20 anos,

permanece sob observação.

Investigação
Abandono demenor

O menino de seis anos es

taria andando sozinho, na rua,

às 5h30 damanhã de domingo,
no bairroVila Nova, em Iaragua
do Sul. Um vigilante chamou a

Polícia Militar, que confirmou

que os pais não estavam na re

sidência e acionou o Conselho

Tutelar.Vizinhos contaram que
o casal teria saído para dan
çar e deixaram a porta de casa

aberta. Para os policiais, o casal
contou que foi até o banco para
sacar dinheiro. Quando vol
taram para casa, eles ficaram

desesperados com a ausência

do menino. Segundo a PM, os

pais não apresentavam sinais
de embriaguez.

O delegadoWeydson da Sil
va ouviu os depoimentos das
testemunhas e acusados e não

se convenceu dos riscos que
.
caracterizam o abandono de
menor. "Ainda vai ser investi

gado, mas me pareceu caso de

briga e intriga entre vizinhos.
Se ficar confirmado, podemos
inclusive indiciar os vizinhos

por falsa comunicação de cri

me", alertou. O caso vai ser en
caminhado para inquérito na

Delegacia da Criança eAdoles

cente, Mulher e Idoso.
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.

Paróquia São Sebastião, criad, por- ecreto em' 31 de julho de 1912, completa 100 anos hoje
� 'r' .'

,... .' _.!:i!
'

Igreja Matriz São SeBàstião.' Às 7h da' .da paróquia iniciaram no mês de julho
manhã, apó§i'a Al�or�da Festiva, mar-" do ano passado e sé estendem até o pró
�(lqa para as' 6h, tem iníCio a Missa em ximo domingo, dia 5. O pároco Donizeti
Ação de Graças, seguida de umCafé da Queiroz destaca que o dia 5 será o ápice,
Manhã Festivo (confira a programação das celebrações deste centenário, recor-",

completa de hoje na página aolado). As dando o empenho missionário e' amo-

cojnemoraçôes em torno dos 100,anos ,roso dos padres pioneiros. "Esta lem-

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti
,,"

Neste 31 de julho, em vários mo- ,

mentos do dia, o badalar dos sinos '

e a queima de fogos de artifício 'anun
ciarão aos jaraguaenses o' Jubileu da

..

brança grata há de fazer crescer o apreço
por esta Paróquia, que é um tesouro da
fé católica de)araguá do Sul e, por isso,
merece ser cuidada emuito amada para
continuar a sustentar a vida, a cultura e'

"

o desenvolvimento de nosso bom povo "

jaraguaense", declarou o padre .

, ,"' Trajetória de fé e padres operários
missa em casa particular. No
mesmo ano, alugaram duas
casas vizinhas à pensão. Numa
delas instalaram modesta bi

blioteca' duas camas e uma

mesa simples com algumas
cadeiras. A outra' servia de co

zinha, matriz e escola. Aos do-
',;",''l; , #1' t�I""'m".""M"""",, m· •

mingos tiravam-se. os bancos
escolares e realizavam -se as

celebrações,
nge a já tinha sua paró- O movimento religioso
ia, com templo, escola e cresceu e em pouco tempo a
;tol, os ,,�ie(5licos não tinham paróquia tinha 12 capelas es

,çla neM capela. Ao chega- palhadas na região: em Coru-
m a lhragú�'!!lp�"dois �,Pfldres pá, Schroeder, Cuarâmirim e

a,.CongFegáç�o,'se)nstalapnh, < Iaraguá. A primeira preocupa-
#�; -

if! ,,:!" iiI'
'" -!I!fy, i!ft' ""

,h4m� .,pen�ão e c€lebravamWi'�, .ção do Pe. Francke� foi a:� ns-

�,f ,',�'
' �

f� ,��. 7f! 1�yj

"- � ... '.

trução de uma Matriz. Com se encontra o Colégio Marista

participação dos próprios pa- São Luís. Em 1940, o pároco
dres como operários, surgia a Pe. Alberto Iacobs fez convite
Matriz de Iaraguá do Sul, inau- aos Irmãos Maristas para que
gurada dia 3 de janeiro de 1917.. assumissem o Colégio São
,O padre Franken comandou Luís. As irmãs passaram para
também a construção de uma , as novas dependências, ,onde
escola paroquial. Ele acredita- hoje está o Colégio Bom Jesus
va que a escola era o prolonga-Divina Providência.
mento da família e o ambiente A prim�fra Igreja Matriz foi
'ideal para se lançar as bases de construíia 0lf,<'i� hoje estão os

uma paróquia bem constitu - pavilh�e� de t:'
,��
as. Esta antiga

.ída. A princípio as aulas era�i
.

igreja, �� esf, gótico, foi de-
ministradas pelos paat�s quê,,' rnolida.éfn 19" Hoje, aMatriz ,"

pelo excesso de traba}:íto, pr6:',; São SeHà\tiã
�','

ssui um belo
'curaram ph;�fessores. EJn 19191'= e majestõso te:ffilplo. Sua cons
as Irmãs daDivina Provldênciã trução foi iniciada em 1958 e

I "d� l{f; � _,./i

assumiram a escola, onde hoje!,. inaugurada em 1962.
��_ m!il'";II/1!i"1

'>li # .,Iilli

"'!iii'
'ii) ',.!j1�1fr

,

ESTILO GO'l1CO
A primeira Matriz (acima)

"""

foi concluída em a 'de

janeiro de 1� 17
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Devoção
Cuidados com a Casa do Senhor
Osvaldo Roberto, 65, veio de Itaiópolis para Jaraguá do Sul há 11

anos e desde então é zelador da Paróquia São Sebastião. Ele contou
que ama o trabalho e se sente gratificado com o que faz, cuidando
para que tudo fique bonito' e arrumado. Além de zelador dedicado,
há três anos Osvaldo também é Ministro de Eucaristia na Comuni

dade Imaculada Conceição, no bairro Jaraguá ,99. "Fazerrios visita§;c
orações para pessoas doentes"; exeinplificou. "Já recebi muitas grà
ças", afirmou com serenidade.

Voluntária

Amor aopróximo
Úrsula Bayer, 62, sempre foi ligada à Igreja." �m ,�008� aBós se �po-

,

sentar da atividade de estampadora em uma grande empresa têxtil da

cidade, passou a ser voluntária �a Promoção Hqmana na;.Pq.róquia S�Ç>
Sebastião. Ela passa todas as tardes de'segunda e terça-feirana Igreja se

parando roupas para dê>ação. Se�und@ ela, �á mllit2lS'p'es,�oas G@lJ). boa

vontade e o as doações são boas. "Goste muito de estar aqui, é um traba -

-

lho' tão bonito e grátifiçante, só' não, êamecêi ài;ltês putquetrabalhava'e
não sobrava te:VlHo�',

.. C9"toll\�,.

Catecismo

O ensino do Evangelho
ElenirVenturini Hassel, 56, veio de Joinville para Iaraguá do Sul há 30 anos e aqui atuou

como catequista por cerca de 20 anos. Atuâlmente, trabalha na Secretaria da Paróquia
São Sebastião. Em duas décadas, ensinou o Evangelho para mais de 80 crianças de 10 a 12

anos. "A catequese ajuda a ter o conhecimento da religião, dos ensinamentos de Jesus, das
orações. Alguns chegavam e não sabiam nem mesmo fazer o sinal de Cruz. É um prazer
ver estes jovens indo para a Crisma e se encaminhando para o casamento", comentou. Ela
conta que sempre esteve envolvida com a Igreja. "É parte fundamental de mim. Graças à

fé e à espiritualidade consegui vencer momentosmuito difíceis", contou.

Padres da Congregação do Sagrado Coração de
Jesus que atuaram na Paróquia desde sua fundação:

• 1912 - Pe. Henrique MeJler
'

• 1912 a 1919 - Pe. Pedro Franken
• 1919 a 1921 - Pe. José Rogmann
• 1921 a 1924 - Pe. Henrique Meller
• 1925 a 1927 - Pe. Remado Foxius
• 1927 a 1931 - Pe. João Stolte
• 1932 a 1933 - Pe. Henrique Meller
• 1933 a 1955 - Pe. Alberto Jacobs
• 1955 a 1957 - Pe. Orlando dos Passos Kleis
• 1957 a 1964 - Pe. Donato Wiemes
.' 1964 a 1965 - Pe. Conrado Rech
• 1965 a 1966 - Pe. Francisco Luchtenberg
• 1966 a 1978 - Pe. Elemar Scheid
• 1978 a 1986 - Pe. João Heidemann
• 1987 a 1994 - Pe. José Felipe Dalcegio
• 1995 a 1997 - Pe. Claudionor José Schmitt
• 1998 a 2000 - Pe. João Sebastião Boeing
• 2000 a 2006- Pe. Sildo César da Costa
• 2007 a 2010- Carlos Alberto Rodrigues
• 2011 até os dias atuais - Pe. Donizeti Queiroz

O primeiro vigário efetivo foi o Pe. Pedro Franken. Ele faleceu
,

Ç��IAA�P9fIH91� no, A�,i�p :. HuUIUUhla 11111111111111111 diliJIII!IIIIIHlllllfllldi

ProgramaCjão - 3 de [ulho
• 6h - Alvorada Festiva (badalar dos sinos ao longo do

dia, 100 vezes lembrando os 100 anos) e queima de

fogos de manhã e em outras horas do dia.
• 7h - Missa em Ação de Graças. Café da Manhã
Festivo - Salão Dehon, após a missa (colaboradores da

poróquio, fiéis e padres)
Padre celebrante: Pe. Léo Effting, SCJ
Bênção: Colaboradores da Paróquia e voluntários em

geral
• 14h - Missa em Ação de Graças com a Terceira idade
Café da Tarde Festivo e Dança para a Terceira Idade -

Salão Dehon, após a missa

Padre celebrante: pé. João Sebastião Boeing SCJ
• 19h - Missa Solene em Ação de Graças pelos 100 anos

Padre celebrante: Pe. Donizeti Queiroz, SCJ,
vigários paroquiais e demais padres Bênção: Famílias
e povo em geral
Coqu'etel - Salão Dehon, após a rnlsso
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[uventus animado
vai encarar o Biguaçu
Tricolor vem de uma vitória por 3 a O contra o
Hercílio Luz, que o deixou em quinto na tabela

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto
, "H' H',

qualidade do elenco do Iuven-
tus. E o resultado de sábado

Depois de conquistar a pri
meira vitória no Campe

onato Catarinense, o Iuventus
não quer perder o ritmo com

que goleou o Hercílio Luz, no
último sábado, no João Mar
catto. O tricolor enfrenta o Bi

guaçu, no próximo domingo,
15h30, fora de casa. A equipe da
Grande Florianópolis é a vice lí
der da competição. Ameta é so

marmais pontos para garantir a
confiança do grupo e da torcida.

O técnico Pingo enaltece a

premiou essa característica. A
vitória por 3 a O, deixou o time

jaraguaense com seis pontos.
A equipe pulou da nona para
a quinta colocação, ficando a

apenas um ponto da zona de

classificaçãO às semifinais do
turno. Na partida disputada no

João Marcatto, os gols saíram
todos na primeira etapa, com
Max (aos 18' e 43') e Romero (de
pênalti, aos 34').

"Nossa bola não estava en

trando. Era aquele sofrimento,
aquela agonia. Acho que foi a

nossa estreia. A gente precisava
de uma vitória assim", analisa
o atacante Kiko. "Gostoso ven

cer. O time vinha jogando bem,
mas a vitória não acontecia.
Não tinha como a gente errar

mais. Deu tudo certo. Fizemos
os gols e jogamos bem", endos
sa o capitão Rogério Souza.

"Fornos uma equipe que
correu muito no primeiro tem

po, porque tínhamos que cor

rer atrás do placar e no segundo
tempo buscamos ampliar, mas
depois cadenciamos o jogo",
comenta Pingo.

Confira os gols da
partida no nosso

novo portal:
ocponline.com.br

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

!. .,

ARTILHEmO Max é cercado pelo companheiros na comemoração do primeiro gol

se Jaraguá'

AvaÍ fatura a Copa [araguá 136 anos
.
o Avaí foi um visitante indi

gesto para Cruz de Malta e Iara
guá. Venceu as duas equipes do
município e acabou faturando
o título da Copa Jaraguá 136

anos, competição amistosa que
também contou com a partici
pação do Joinville.

As partidas decisivas foram

disputadas na chuvosa tarde de
sábado. No Eurico Duwe, Cruz
de Malta e Joinville empataram

em 2 a 2. Com o resultado, o foi um ótimo laboratório para
Malta terminou em quarto lu- testar o time antes do Campe
gar e o JEC em terceiro. anato Catarinense da Divisão

No jogo que decidiu o títu- de Acesso. O Jaraguá estreia no

lo, o Avaí surpreendeu o Sport ' certame estadual no'dia 12 de
Club Jaraguá por 2 a 1 no Bota- agosto, em Caçador.
fogo, conquistando o troféu ao Na base, os Leõezinhos
somar 7 pontos. O Leão doVale, empataram sem gols com o

que jogava pelo empate, aca- Internacional, em Lages, pela
bou comseis. primeira partida da decisão. O

Na avaliação da comissão segundo jogo acontece no sá
técnica jaraguaense, a capinha bado (4), às 15h30, no Botafogo.

'l"orneio iPf�OUCI1"dflWD.

Breakers arrasam emMauá
O Iaraguá Breakers estreou fora de casa no Torneio 'Iouchdo

wn. Mas isso não foi problema para a equipe impor uma (golea
da' sobre o ABC Corsários'. Jogando emMauá (SP) no sábado, os
'quebradores' aplicaram 74 a 7 nos adversários. Foi o maior pla-

.

car da competição até o'momento. Os destaques do time foram
Clair (#23) - autor de quatro touchdowns - e Hoffman (#3) - com
oito pontos extras. O estreante americano Phil Breidal (#5) tam
bém deixou sua marca. A partidamarcou a estreia do novo uni
forme da equipe, agora com o patrocínio da Casa das Piscinas.

DENIS MUNARI/BREAKERS

ROUPA NOVA Além de reforços, Breakers
estreara:m novo uniforme contra o ABC Corsários

Brasileiro

BufIalos
vencem

Futsal

Liderança
no Estadual

O Corupá Buffalos con
quistou sua segunda
vitória no Campeonato
Brasileiro de Futebol
Americano. Foi na tarde
de sábado, no campo da
Sociedade Dom Pedro II,
sobre o UFPR Legends,
por 45 a 3. A (Manada', que
possui o segundo melhor
ataque da competição,
volta à campo no dia 11,
quando enfrenta os Black

Sharks, em Foz do Iguaçu.

A CSM/Pré-Fabricar re
encontrou o caminho da '

vitória em competições
oficiais. Após o resultado

negativo na Liga Futsal, os
comandados de Sérgio La -

,

cerda venceram o terceiro

jogo seguido no Estadual.
Desta vez a vitima foi o

Floripa, em partida reali
zada no sábado, em São

Ludgero. O resultado de 6 a

3 manteve os jaraguaenses
na liderança do grupo.

Hóquei
A1ienssão

campeões
o Aliens RollerHockey con
quistou o título da 1 a Copa

�

daAmizade, competição (in
line' realizada sábado, em
Florianópolis. Além dos ja
raguaenses, participaram o

Joinville Blacksmiths - ven

cido por 6 a 1 - e os ilhéus
doVento Sul- vencidos por
5 a 2. Agora, o objetivo das

,

equipes é organizar compe-
tições amistosas com uma

maior frequência.

Xadrez

[aquellne
na final

A enxadrista Jaqueline
Correa conquistou o

título da segunda etapa do
Campeonato Catarinense
de XadrezAbsoluto, que
ocorreu no fim de semana,
em São Bento do Sul. Ao
lado de Camila de Souza -

campeã da primeira etapa,
Jaqueline está classificada
para a final da competição,
programada para dezem -

bro, em local a ser definido.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Olimpíadas 2012
Handebolvence a segunda,

•

Retorno
o amigo Iefinho Heller está de
volta às corridas. Depois de 3

anos e 2 meses lutando contra
uma tendinite isquiotibial
'(uma inflamação nos tendões

posteriores das coxas), ele

participou no sábado da
corrida de rua promovida pelo
SESC. Foi bem, terminando
em segundo lugar na sua

categoria. Agora, seu foco é a

Corrida Internacional de São

Silvestre, em dezembro.

A seleção feminina de handebol caminha para conquistar
vaga nas quartas de final do torneio olímpico. Após vencer a
Croácia na estreia, desta vez as brasileiras derrotaram Monte

negro, por 27 a 25, em partida disputada ontem. A artilheira foi

a ponta Alexandra, com oito gols. O próximo adversário pelo
grupo A - em confronto que pode definir a vaga - será a anfitriã

Grã-Bretanha, amanhã. "Nós estamos concentrados, principal
mente no fim de jogo, que era justamente onde pecávamos",
analisa o técnico dinamarquês Morten Soubak.

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Fazendo fumaça •••

Havia escrito que esse time do Iuventus era como uma lo

comotiva, que na hora que embalasse iria ser difícil de se

gurar. A locomotiva começou a fumacear no sábado e está pe

gando embalo. O Iuventusmandou na partida contra o Hercílio
Luz do início ao fim, ao ponto do próprio site oficial do clube

tubaonense reconhecer a superioridade dos comandados de

Pingo. Agora temos pela frente uma sequência de três jogos. É
perfeitamente possível somar os nove pontos - contra Biguaçu,
Porto e Caxias - e encaminhar a classificação para a semifinal.

PEONATO BRASILEIRO - SÉRIE AGA
Basquete

o jaraguaense Julio Patricia
segue preparando a Seleção
Brasileira sub18 feminina. O

objetivo é conquistar uma
vaga no Campeonato Mundial
da categoria. No domingo, a
equipe - que treina em Minas

Gerais - venceu o time adulto
masculino do Franca, por 90 a

67. No dia 11 o grupo embarca

para a CopaAmérica, que será
realizada em Porto Rico.

CLASSIFICAÇÃO 13"RODADA
Coritiba 2 x 1 Grêmio
Intemacional O x O Vasco

Botafogo 1 x O Figueirense
Bahia O x O Corinthians
Fluminense O x O AtléticcrMG

São Paulo 4 x 1 Flamengo
Sport O x O AtléticcrGO
Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras

Portuguesa 3 x 1 Náutico
Santos 2 x 1 Ponte PretaSCJaraguá

Acompanhei dois jogos do Leão doVale na Copa Jaraguá 136

anos. Logo naprimeirapartida, contra o Joinville, o técnico Rafael
Rocha foimuito sensato ao afirmar que a vitória escondeu algu
mas falhas na equipe. E elas ficaram evidentes no segundo jogo,
contra o Cruz deMalta. É verdade que a chuva acabou nivelando

a partida, mas uma equipe profissional não pode tomar sufoco
de um time amador como tomou. Restando cerca de quinze dias
para o início daDivisão deAcesso, Rafa terá trabalho pela frente.
Mas é um técnico da nova geração, que temum grande potencial.

14"RODADA

04/08
18:30 Flamengo xAtléticcrMG
18:30 Palmeiras x Internacional

18:30 AtléticcrGO x Botafogo
21:00 Portuguesa x Figueirense
05/08
16:00 São Paulo x Sport
16:00 Coritiba x Fluminense

16:00 Grêmio x Bahia

16:00 Vasco x Corinthians

18:30 Cruzeiro x Ponte Preta

18:30 Náutico x Santos

.GlasSlficatJos tlbertaa<?r�
ClassificadosCopa Su�Americana

Corinthians
.

Ponte Preta·

11 Flamengo
12

. Corltlba
13 Sport
14 Náutico

15 Portuguesa 13 13 3 4 ;6 33,3%
16 Santos 13 13 2 7 4 9 12 -3 33,3%
17 Bahia 12 13 2 6 5 11 18 -7 30.8%

I

18 Palmeiras 10 13 2 4 7 13 16 -3 25.6%

19 Atlético-GO 9 13 2 3 8 12 25 -1323.1%

20 Figueirense 8 13 1 5 7 13 21 -8 20.5%
Cartola

o Spartak JGS manteve
a liderança na liga
Avanteesportes.com, do
Cartola FC. O Juventus(SC)
é o segundo, mas já sente a

aproximação do Achillesmania.

O cartola da rodada foi Thiago
Vick, do Brahma, que marcou
90.75 pontos. Minha dúvida
é: por que quando esqueço de

jogar, minha equipe fazmais

pontos do que quando eu jogo?

Rebaixados para Série B

OCPonline.com.br
GA PEO'NATO CATARINENSENosso compromisso com o fã de esporte só aumenta a

cada semana que passa. Agora, o Avante! Esportes (www.

avanteesportes.com) faz parte do seleto grupo de blogs
do Portal OCPonline (www.ocponline.com.br). Trata-se de

uma honra, mas também de uma grande responsabilidade.
A honra por ter nosso trabalho de divulgação do esporte
doVale do Itapocu reconhecido após quatro anos de muita

luta. Uma grande responsabilidade porque as informações
'

alcançarão um número maior de pessoas e as cobranças
por agilidade e qualidade serão maiores. Estamos prontos!

CLASSIFICAÇÃO S'RODADA
Guarani 1 x 1)N de Indaial

Juventus 3 x O Hercilio Luz

Porto 3 x 4 Biguaçu
31/07
20:30 AtléticcrTB x Imbituba

02/08
20:00 Concórdia x Caxias

140,0%
4 2 2 150,0%'

7 Imbituba 5 4, 1 2 1 3 3 O 141,7%
8 Caxias 4 4 1 1 2 4 7 -3 133,3%

;

9 Porto 3 5 1 O 4 7 10 -3 :20,0%
10 XV de Indaial 3 5 O 3 2 3 5 -2 120,0% D

--- - -0-" ,', ,�.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL - ES'D\DO DE SANTA CATARINA

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

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

DO PROTESTO:
Apontamento: 216234/2012 Sacado:ADElARMATIAS Endereço: RJOAOMOREm 85 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-170Credor:JAMATEXCOM .EQUIP.TElITEISU'DA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo:
41033005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 331,55 Data para pagamento: 31 de julho de 2012Valor

R$23,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 275,60 - Juros: R$ 0,82 Emoluroentos: R$11,60 - Publi

cação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 216231/2012 Sacado: IDELSONMARCOSDAlPRA Endereço: RADEIlAFISCHER 444 -

JARAGUADO SUL - CEP: Credor: PORfEC PORIOES ELETU'DA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:

1766003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.837,35Data para pagamento: 31 de julho de 2012Valor

R$28,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.780,00 - Juros: R$ 5,34 Emolwnentos: R$ 11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 216139/2012 Sacado: MARCIO DUARTE Endereço: RUARlCARDO GRIMM, APTO 14-

CHICO DEPAUlA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-760 Credor: COOPERATIVADE CREDITOVALE

DO ITAJAI-VlACREDI Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 30/0003 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 353,63Data para pagamento: 31 de julho de2012ValorR$23,89Descrição dosvalores: Valordo título:
R$ 299,27 - Juros: R$ 0,79 Emolumentoé R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 16,27Apontamento: 216420/2012 Sacado: KDG EQUIPAMENTOS DE SEGURANA U'DA-ME Endereço: RUA
BARAO DO RlO BRANCO 862 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: MCB DISI'RIBUIDO-

'

RA BMSILEIRA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:.3353A001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
451,11 Data para pagamento: 31 de julho de 2012Valor R$24,57 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 402,38 - Juros: R$ 1,47 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216150/2012 Sacado: MARCIO DUARTE Endereço: RUARlCARDO GRIMM, APTO 14-

CHICODE PAUlA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-760 Credor: COOPERATIVADE CREDITOVALE

DO ITAJAI-VlACREDI Portador:NIl1DN SERGIOMUllER Espécie: DMI - N'Titulo: 30/0002 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$ 356,63Data para pagamento: 31 de julho de 2012ValorR$26,89Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 299,27 - Juros: R$ 3,79 Emolwnentos:R$11,60 - Publicação edital: R$23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27Apontamento: 216648/2012 Sacado: ANDERSON ERICSSON ClAYTON M, Endereço: RUA JOSETIffi

ODORO RIBEIRO 1125 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: ATUAL CARGAS TRANSPORTES

U'DA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 0001451871 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 104,52
Data para pagamento: 31 de julho de 2012Valor R$23,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 57,15
- Juros: R$ 0,11 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 216619/2012 Sacado: KRAUS & CATElAN ALEXANDREU'DAME Endereço: RUAJOAO
JANUARIOAYROSO 1723SAlA 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100Credor:UNISERVINFORMATI

CAU'DA Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 093680612 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 309,50
Data para pagamento: 31 de julho de 2012Valor R$23,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 256,72
- Juros: R$ 0,77 Emolwnentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 216233/2012 Sacado: MARILDA APARECIDA DA PAZ CARVAlRO Endereço: RUA LE

ODATO JOSE GARCIA 274 - RIBEIRAO CAVAW - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-575 Credor: COM E

REPRES BENUTTIllDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 06348155 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 347,95 Data para pagamento: 31 de julho de 2012Valor R$23,92 Descrição dos valores: Valor

do título: R$ 273,94 - Juros: R$ 0,82 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 35,89Apontamento: 216100/2012 Sacado: CRISTIANE E RlCARDO BAR llDAME Endereço: PADREALBER

ro ROMUAIDO JACOBS 44 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-280 Credor: RWRWGISTICA E DISI'RI

BUlCAO llDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0035533101 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
461,41 Data para pagamento: 31 de julho de 2012Valor R$24,71 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 403,85 - Juros: R$ 1,61 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 216260/2012 Sacado: lA BEliA IND E COM DE AUMENTOS llDA Endereço: RUA
PAULO KRAEMER 142 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-520 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO

VALEDO !TAJAI-VlACREDI Portador: NIlZABRUCH COMERCIAL Espécie:DMI - N°TItulo: 54567/001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.063,75 Data para pagamento: 31 de julho de 2012ValorR$26,78
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.004,12 - Juros: R$ 3,68 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 216331/2012 Sacado: METAIlNA llDA EPP Endereço: ,RUA FRANCISCO DU1RA 110
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: ADIFER COMERCIO E REPRESENfACOES llDA ME

Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1473002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 217,73 Data para
pagamento: 31 de julho de 2012Valor R$23,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 159,00 - Juros:
R$ 0,47 Emolwnentos: R$l1,60 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 216617/2012 Sacado: CRlSTINA INSTAlACOES ELETRICAS llDA Endereço: RUAAVE
LINO FWRIANO DE BORBA, 75 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: PORfEC PORTOES ELET lIDA

Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 1930001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.855,91 Data para
pagamento: 31 de julho de 2012Valor R$31,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.794,77 - Juros:
R$ 8,38 Emolwnentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 216391/2012 Sacado: lA BEIlA IND.E COM,DEAillvtIJDA Endereço: RVICTOR RO

SEMBERG, 819 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: FRIGORIFICOVERDI llDA Portador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 0117539201-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2,550,39Data para pagamento: 31 de julho
de 2012ValorR$31,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.486.16 - Juros: R$ 8,28Emolwnentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 216330/2012 Sacado: PAULO CORRFA Endereço: 1F AURORATRAPO 8638-1488 - RlO

CERRO II - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor: PARIWI1D COMDEMAT. CONSTRUCAO
llDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 07052012002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 320,76
Data para pagamento: 31 de julho de 2012ValorR$23,86Descrição dos valores: Valor do título: R$ 254.00
- Juros: R$ 0,76 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$28,70Apontamento: 216351/2012 Sacado: D PRA MAlHAS llDA Endereço: R JOSE TIffiODORO RIBEIRO

106 SAlA 01 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Credor: BECHKAUSER COMERCIO DE FIOS lTDA

Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 6001925B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6,011,75Data para
pagamento: 31 de julho de 2012ValorR$42,89Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5,939,20 - Juros:
R$19,79 Ernolwnentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 216392/2012 Sacado: lA BEIlA IND,E COM.DE AllM.llDA Endereço: R.VICTOR RO

SEMBERG, 819 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: FRlGORIFICOVERDI llDA Portador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 0117525501-Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 2,082,68Datapara pagamento: 31 de julho
de 2012ValorR$29,83Descrição dos valores: Valordo título: R$ 2.020,00 - Juros: R$ 6,73Emolumentos:R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 216394/2012 Sacado: RESIDENCIAL GRACE MARIA llDA Endereço: RUA REINOlDO
RAU, 60 - Jaraguá doSuI-SC - CEP: 89251-600 Credor:FERRAGENSHLSLIDA Portador: - Espécie:DMI
- N'Titulo: 005950/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.825,34 Data para pagamento: 31 de julho
de2012ValorR$30,18 Descrição dosvalores: Valordo título: R$1.771,00 - Juros: R$ 7,08 Emolwnentos:R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96Apontamento: 216401/2012 Sacado: DMC SERVICOS llDAEPP Endereço: AVMARECHAL DEODORO

DAFONSECA1188 - CENTRO - IaraguádoSuI-SC - CEP: 89251-702Credor:BAUWElJ'llDA - EPP Porta

dor: - Espécie:DMI - N'Titulo: 80-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 441,36Data para pagamento:
31 de julho de 2012ValorR$27,00Descrição dos valores: Valor do título: R$ 390,20 - Juros: R$ 3,90 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216395/2012 Sacado: lA BEIlA IND.E COM.DEAllM.llDA Endereço: R.VICTOR RO

SEMBERG, 819 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: FRlGORIFICOVERDI llDA Portador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 0117499601-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.308,94Datapara pagamento: 31 de julho
de 2012ValorR$28,09Descrição dosvaIores: Valor do título: R$1.248,00 - Juros: R$ 4,99Emolwnentos: R$
11,60 - Publicação edital:R$ 23,Hl Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 216186/20�2 Sacado: USITOOL US ElEfR FIO U'DA ME Endereço: AVWAIDEMAR

GRUBBA 1387 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: AGIE CHARMILLES llDA Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 005570/30 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 10.745,74 Data para pa
gamento: 31 de julho de 2012Valor R$62,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.650,00 - Juros:
R$ 39,05 Emolwnentos: R$ll,60 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39Apontamento: 216350/2012 Sacado: EDNA DA SILVA DA CRUZ Endereço: RUA IRINEU FRANZNER

1010 - TIFA MARTINS - Jaraguá do sul-se - CEP: 89253-740 Credor: BANCO BRADESCO FINANCIA

MENTOS S/A Portador: - Espécie: NP - N°TItulo: 4284122986 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
64.402,81 Data para pagamento: 31 de julho de 2012Valor R$7,358,56 Descrição dos valores: Valor do

título: R$ 57.011,40 - Juros: R$ 7.335,46 Emolwnentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 216063/2012 Sacado: MARCELO BRUNSFELDDEOliVEIRA Endereço: RUA JOSEALVES
PEREIRA, LDTE 95 N"95 CP 02 - CZERNIEWICZ - Jaraguá do sul-se - CEP: 89255-450 Credor: MARE

CHAL PNEUS E AUTOCENTER llDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: CF1400/3 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 243,14 Data para pagamento: 31 de julho de 2012Valor R$23,73 Descrição dos
valores: Valor do título: R$190,50 - Juros: R$ 0,63 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71 •

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo" na data de
31/07/2012. Jaraguá do Sul (SCl. 31 de julho de 2012, _

Tabelionato de Protesto Griesbach
Totalde títulos publicados: 22

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·SOPA EMAGRECEDORA
Com a chegada do inverno buscamos alimentos quentes

e que nos proporcionem sensação de saciedade.

A Sopa Emagrecedora Receituário acelera o metabolismo,
melhora o funcionamento intestinal e reduz o efeito sanfona do

emagrecimento. Fornece os nutrientes de uma refeição, pois é
rica em legumes e vegetais. Não 'contém açúcar, gtúten e nem.
calorias significativas. Sabor agradável, fácil preparo, uma

sopa pronta para perder a gordura indesejável e se manter em
forma nesta estação.

Expenrnente nos sabores mandioquinha e ervilha.

Emagreça no inverno com mais saúde!

Receituário • • • • - • • •

• • - • • ,- • •

FARMÁCIA MAGISTRAL

(47) 32750764
• • • • • • • •
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Feira de :

OPORTUNIDADES
V/ACREDI

O4e05/08
CENTRO DE EVENTOS

RUAWAlTERMARQUAADT, 910,
BARRADO RIO MOLHA· JARAGUÁ DO SUL

WWW.VlACREDI.COOP.BR

ENTRADA �i
'GRATUITA

Oportunidade é ter várias opções em um só lugar. É fazer contatos, trocar experiências e ter acesso à cultura e (10 lazer. A Feiro de Oportunidades
Viacredi traz isso e muito mais. Participe, trago a sua famflia e descubra como a integração das pessoas pode se tornar uma pa:ceria de soresso.

CONSULTORES DE SEGUROS E RISCO
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




