
Entrevista

D'stilados é rock!Juventus embala
Tricolor supera adversidades do

gramado, do horário e também o

adversário para vencer por 2
a I, fora de casa, o Biguaçu.
Agora o time é vice.
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IoniAmaral, Miro, Rafa, Iay e Iony Sebastian, formam a

D'stilados que se apresenta neste sábado, ao lado de outras
bandas, na abertura do show do Raimundos, naSociedade
Botafogo. Confiraum pouco da recente trajetória do grupo.

www.morlsotso.com.br

•••

Serviço no hospital
São oséadotamudanças
no setor de emergência

'v-,

ExelDplo
As pessoas devem se

núrar no exemplo de
Michels Phelps.
Luiz Carlos Prates

Página 3

Começou a funcionar ontem o novo modelo de atendimento às pessoas que procuram pelo Pronto Socorro.
Agora haverá uma pré-consulta, feita por uma enfermeira, que vai apontar a situação do paciente.

I Página 7

MARCELE GOUCHE

Diversão
em alta
Inauguração de boliche
(foto) e de ambientes
voltados à gastronomia
revelam que as opções
de lazer durante à
noite em Jaraguá
do Sul estão bem
mais atrativas.

Páginas 20 e 21
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'Emix-ados
,

Arabes

Lourival Karsten
•

lkarsten@netuno.com.br

Feira
/\ Feira de Oportunidades Viacredi,
r\realizada no último final de se

mana no Parque de Eventos de Iara
guá do Sul, reuniu 148 expositores. A
feira somou um público de mais de

dez mil pessoas, com diversas atra

ções culturais áo longo dos dois dias.
Os especialistas do Sebrae realizaram

palestras e tiraram dúvidas sobre o

mercado.
DIVULGAÇÃO /VIACREDI

c'* s apresenta plan ame)'lto

estraté co aos associados
A diretoria daAssociação Empresarial de Jaraguá do Sul (Acijs)
apresentou ontem, durante reunião plenária, o Mapa de

Planejamento Estratégico com as diretrizes e ações que orientam a

Gestão 2012�2013. liA apresentação detalhada das metas propostas
pela atual gestão permite àAcijs compartilhar com os associados
e comunidade os trabalhos que já vêm tendo encaminhamento",
observou a presidente da entidade, Mônika Conrads. Para a

diretoria, a apresentação em plenária dá oportunidade de
reafirmar valores que visam, essencialmente, à busca de um
ambiente favorável para as empresas e o desenvolvimento do

município com sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar.

Aposentadoria
Pesquisa conduzida pelaAccenture em 15 países revela que 90% dos brasileiros
estão preocupados com sua situação financeira depois dá aposentadoria.Trata
se de um dos índices mais altos entre os países pesquisados. Emostra que a

confiança na capacidade da previdência social é cada vezmenor.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especifi
cada:

LICITAÇÃO N°: 124/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA
CASE 580L
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 2/8/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 20/08/201214:00 horas

,

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

'Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

" �------------------�------------------------------------�
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Carnes
As tecnologias, tendências e perspectivas do
processamento de carnes serão debatidas
em quatro eventos que o Senai de Chapecó
promoverá nos dias 19 e 20 de setembro,
durante a Feira Internacional de Negócios, .

Processamento e Industrialização da Carne.

Montadoras
Muito beneficiadas por medidas do governo, as
montadoras se veem em situação complicada.
A capacidade de produção � maior que a

necessidade. Concederam generosos reajustes
de salário e o governo pressiona para não haver
demissão. É o preço de buscar ajuda no governo.

Comércio
Dados da Serasa Experianmostram um

crescimento nomovimento de consumidores
no comércio varejista de 1,3% em julho na
comparação com junho. É um crescimento de

11,3% em relação a julho de 2011. Os dados
mostram um aumento namovimentação, mas
não necessariamente nas vendas. De qualquer
forma, o maior afluxo de clientes é um indicativo
de que osmesmos têm disposição para comprar.

Gratuidade
As contas-salário vêm com um pacote de serviços
gratuitos que fizeram parte da negociação entre
os bancos e o governo. Porém, estas informações
não são divulgadas pelosmesmos. Pelo contrário,
são grandes as pressões sobre os correntistas
pela compra de serviços pagos.

"A família enlutada de SIEFRID VASEL agradece as ma

nifestações de carinho, afeto e solidariedade por oca
sião de seu falecimento no último dia 2 de Agosto. Nosso
obrigado ao Dr. Regis Rangel, ao Dr. Ricardo Cidade,
aos médicos e enfermeiros do Hospital Angelina Caron,
e aos demais parentes e amigos. Junto convidamos a

participarem do Culto de 7° Dia de Falecimento a ser

realizado no dia 12 de Agosto (Domingo) às 09:00hs na

Igreja Luterana Apóstolo Thiago, Bairro Amizade."

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04681
10 50.567 600.000,00
2° 24.587 12.000,00
3° 14.856 9.000,00
4° 15.546 7.398,00
5° 13.965 6.000,00

QUINA
SORTEIO N° 2961
23 - 28 - 33 - 51 - 79

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1268
02 - 15 - 18 - 19 - 28
29 - 30 - 35 - 45 - 58
60 - 61 - 63 - 66 - 76
77 - 82 - 90 - 94 - 96

MEGASENA
SORTEIO N° 1412
06 - 08 - 24 - 37 -
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Charge
COMIDA
MEXICANA

CASA DE
SHOW

Do leitor

Resposta da PolíciaMilitar

Postadas indagações nesta

coluna na última sexta-fei

ra, gostaríamos de oportunizar
aos leitores informações sobre
o sistema de monitoramen

to por câmeras operado pelo
14° Batalhão de Polícia Militar

(BPM) através da Central Re

gional de Emergência e trazer

informações sobre a seguran
ça pública local.

Temos dispostas 40 câmeras
de videomonitoramento nomu

nicípio de Jaraguá do Sul, ope
radas e supervisionadas inin

terruptamente. Tudo é gravado.
Esse sistema, associado a outros

e às demais ações do 14° BPM,
constitui-se em importante fer
ramenta para a manutenção da
ordem pública. Por tudo que é

feito, nossa cidade experimenta
baixos índices de criminalidade,
o que motiva o 14° Batalhão a

continuar investindo em tecno

logia e no trabalho árduo para
baixar aindamais os índices.

Preferimos ter nossos poli-

ciais fora do quartel e atuando
preventivamente. Mantemos
número mínimo necessário
nas atividades administrativas.
Na manipulação das imagens
gravadas do sistema de moni
toramento dispomos apenas
um policial, cuja atividade não

é exclusiva. Devido à demanda,
nem sempre temos condições
de atender à pessoa interessa

da, no momento em que ela

deseja, para manipular as ima
gens na sua presença. Assim,
há um formulário para requisi
ção e procedimentos internos a
serem seguidos, sendo cobrada
uma taxa (prevista em lei).

Sempre que há um crime e

julgamos possível que as ima

gens gravadas sejam úteis na

identificação de autores ou

para prevenir novos delitos,
imediatamente fazemos a var-

-

redura no sistema.

14° Batalhão

de PolíciaMilitar

Compal·tilhe a sua opiltião. Escreva-nos!
Envie suaCarta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Palavras e efeitos
"' Tau relembrar uma história que contei faz qua
V tro anos, num outro jornal.Antes de relembrar a
história, todavia, deixe-me dar algumas voltas. Dei
xe dizer, por exemplo, que o que uma pessoa nos diz
num momento de raiva tanto nos pode abater para
sempre quanto nos "acordar" para o sucesso futu
ro. Muitas vezes, o pai, amãe e a professora em sala
de aula nos dizem coisas que podem produzir ines
quecíveis traumas emocionais. Mas é claro que são

palavras ditas sob emoção, frustração.
Nenhum pai, mãe ou professora dizem o que

eventualmente dizem para produzir desastres na vida
das crianças, dizem o que dizem por desapontamen
tos, no fundo querem o bem da criança repreendida.

A história que vou relembrar é de Michael

Phelps, criança. Sim, esse mesmo, esse "peixe" das
piscinas olímpicas, ganhador de 18 medalhas de
ouro. Phelps um dia contou que quando criança e

em sala de aula dava um bom "trabalho" à professo
ra, não parava quieto. Hoje dir-se-ia que ele era por
tador da tolice chamada de Déficit deAtenção, uma
invenção de pedagogos que não tinham o que fazer.

Pois num certo dia de aula, a professora de in

glês de Phelps, cheia de impaciência pelos maus

modos do guri, disse a ele exatamente assim: -

"Você nunca vai ser bem-sucedido em nada". Pa
lavras fortes que podiam ter liquidado com Phelps.
Fizerammelhor. O garoto saiu dali para cair na pis
cina e dela não sair até esta semana que passou,
quando se aposentou para a natação olímpica.
Phelps está vergado pelo peso do ouro das meda

lhas, mas podia ter afundado.
Mas é assim a vida, quando nos fustigam pode

mos nos encolher ou acordar para a vitória e gritar
- Hei de Vencer. Penso que Phelps deve muito des
sas medalhas à professora. Quem tem brio não se

abate por palavras, levanta-se para provar o con-

trário. E depois agradece, sabe que uma professora
nunca quer ofender, mas sacudir.

Suor
Tenho comigo um formidável arquivo de histó

rias esportivas contadas em jornais, vou-as lendo,
recortando e arquivando, muitas delas uso nas pa
lestras esportivas nos clubes. SobreMichael Phelps,
o mago das piscinas olímpicas, diziam dele em

2008: - "Phelps trabalha duro o dia inteiro. Acorda
às 6h, o que odeia, e chega a nadar 16 quilômetros
até à noite, além de levantar peso e fazer exercícios
aeróbicos ..." Você acha que com essa carga de trei
namentos e uma vontade rochosa ele não iria che

gar aonde chegou? Phelps sempre gostou de água,
da piscina e da testa. A da testa é a água benta do
suor dos melhores esforços .:

Nós
No fundo, tenho pena de multas de nossos

atletas olímpicos, coitados, abandonados comple
tamente. Saem das competições repetindo quase
ummantra nacional: - "Infelizmente, não foi desta
vez ...

"

Junto com a palavra mais repetida - infeliz
mente - há outra que tem o jeito Brasil: Esperança.
E tomem dizer que nossas esperanças vão para o

Rio-2016. Infelizmente e Esperança, palavras que
têm a cara do Brasil dos "populistas"...

Falta dizer
Aindadas histórias dePequim-2008, tem esta frase

da nadadora brasileira Joana Maranhão, a que nesta

Olimpíada escorregou no banheiro minutos antes de
competir em Londres e amarelou, quero dizer, ficou
fora da prova... Ela disse que "nadador, para fazersu
cesso, tem que ser feio...

" Falava de Phelps? Nem vou

dizer o que penso dela, nem vou, despeitada!

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
• redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

'Comeceial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 91614112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefeITOWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e EdITora Correio do Povo LIda

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

CecíliaKonell comenta sobre
os projetos que deseja realizar

Emmeio à principal disputa eleitoral de [araguá do Sul, o jornal O Correio do Povo escolheu seis pontos dos planos de

governo para serem detalhados pelos concorrentes. Nesta edição, os da candidata da coligação "O Povo Novamente".
MARCELE GOUCHE

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Areportagem do jornal O
Correio do Povo entrevis

tou os candidatos à Prefeitura
de Jaraguá do Sul a partir das
propostas dos Planos de Go

verno. Foram selecionadas seis
• sugestões de cada concorrente.

Na edição do dia 2 foram apre
sentadas as do candidato Dieter

Ianssen (PP) e, no dia 3, de Moa
cir Bertoldi (PR).

Como a assessoria da candi
data Cecília Konell (PSD) não

havia respondido as perguntas
encaminhadas dentro do prazo
da entrevista - realizado na ter

ceira semana de julho - e só se

mostrou motivada a responder
o questionamento na quinta
feira passada, após a divulgação
da primeira entrevista com o

candidato Dieter Ianssen, a or

dem alfabética para a publicação
damatéria acabou alterada.

Com o objetivo de levar aos
leitores as posições de todos os

concorrentes, foi dado um novo

prazo para que fossem apresen
tadas as posições da candidata

sobre as propostas. Assim, nessa

edição, a divulgação de alguns
dos projetos da candidata da

coligação "O Povo Novamente".
Para cada proposta foram

apresentados os motivos que le

varam a candidata a elaborá-la, a
maneira como ela pretende cum
pri-la e uma breve descrição do
cenário atual do município cor

respondente ao tema proposto.
Em destaque, foi transcrita a ideia
da candidata conforme consta

no Plano de Governo, apresenta
do ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), no dia 5 de julho.
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Realocação do
Ginásio Arthur Müller

Por que: Para transferir as atividades espor
tivas e de lazer daquele ambiente, -já muito des

gastado e pequeno, para outro lugar adequado ás
necessidades atuais dos usuários. Atualmente, o

tamanho da quadra é pequeno, o estacionamento

para dias de competição é inadequado, o trânsito
no local é bastante intenso e as instalações já se

mostrammuito acanhadas, inclusive para eventos
de pequeno porte. Os jovens que lá frequentam
poderão, então, ter as atividades realizadas em um

prédio ao entorno, com maior adequação. Para

isso acontecer é preciso uma reforma que terá um
custo mais alto em comparação a um prédio novo.

Como: Construindo um novo complexo es

portivo moderno que atenda as demandas atuais

sejam elas esportivas ou de eventos de pequeno
e médio porte. Possivelmente, na grande área pró
xima a Arena Iaraguá. Pretendemos criar no local
um espaço de lazer, uma praça ao entorno. A ideia
édeixar esse lugar apropriado para as pessoas uti
lizarem.

Hoje: Em abril deste ano, a juíza Candida Brug
noli emitiu liminar determinando o prazo de 60 dias

para a Prefeitura apresentar um projeto de refor

ma do ginásio. Em resposta, a procuradoria geral
da Prefeitura entrou com agravo de instrumento,
acatado na semana de IOde maio pelo Tribunal
de Justiça (TJ /SC), suspendendo os efeitos des
sa liminar. No entanto, a ação popular que levou
a juíza a emitir a liminar continua sendo julgada.
Em maio, o presidente da Fundação Municipal de
Esportes (FME), Valdir Bordin, disse que a ideia de
construir um novo "ArthurMüller" em frente àAre

na Iaragua viraria projeto nos 30 dias seguintes. Até
o momento nenhum projeto foi apresentado.

Ampliação de projetos esportivos,
culturais e de reforço escolar, em cad� turno,

nas escolas de ensino fundamental

Por que: Para dar continuidade a tantos avan

ços conseguidos para as nossas crianças e jovens
na atual gestão. Atualmente, cinco mil estudan
tes estão em atividades esportivas e culturais no
turno inverso ao das aulas normais. O reforço
escolar é necessário, pois existem jovens que
não conseguem acompanhar o ritmo normal de

aprendizagem do currículo. .

Como: Através de recursos próprios. A escola
em tempo integral está em funcionamento no Rio

Molha. Temos unidades também em fase de im

plantação desse modelo nos bairros Iaraguá 84 e

Rio da Luz. Nossas crianças estarão em atividades

extraclasse. O objetivo é ocupá-las e abrigá-las no
período em que não estão sob a tutela das famílias.

Hoje: Em setembro do ano passado, o então

presidente da Fundação Municipal de Esportes
(FME), Mareio Feltrin, confirmou a reativação do

Programa Esporte e Cidadania (PEC), chamado de

Segundo Tempo, anunciando o depósito feito pelo
Ministério dos Esportes no valor de R$ 1.021.453,00
na conta da Prefeitura. Entretanto, em 23 de março
deste ano, o atual presidente da FME, Valdir Bordin,
encaminhou um ofício ao ministro do esporte, Aldo
Rebelo, pedindo a rescisão do contrato do programa
e a devolução do recurso depositado. O objetivo do

programa é atender crianças e adolescentes expos-
.. tos a riscos sociais, através da prática esportiva.

Construção de novas pontes
entre os bairros: São Luis e Barra do Rio

Cerro, Rau e Amizade, São João e Schroeder,
Czerniewicz e Centro, Baependi e Centro

Por que: Precisamos de pontes locais para tirar o

trânsito das vias estruturais. Embora há falta de pontes, é

urgente termos novos traçados. As pontes locais servirão
para abertura de novas vias, para privilegiar os pedestres,
ciclistas e o transporte coletivo, de forma que haja escoa

mento e mobilidade. O aumento da população e da frota

exigem novos traçados para que o fluxo não seja neces

sário ser feito sempre pela área central. A ligação Czer

niewicz e Centro é uma ponte necessária para que possa
ser formado um binário de entrada e de saída da cidade.

A ponte Abdon Batista será para sair e a nova ponte, que
será construída no Czerniewicz, dará acesso à região cen
tral da cidade. Essa entrada será pela Rua João Doubrawa,
ligando com a Rua Ema Bartel. Da ponte Abdon Batista

até o Posto Alvorada, a rua Adélia Fisher se tornará mão
única. O retorno será pela rua Ema Bartel e fará ligação
com a rua João Doubrawa. Assim será formado urn novo

acesso à cidade.
Aponte entre os bairros Baependi e Centro vai ligar às

ruas Nei Franco com a Procópio Gomes, através da Mi

guel Salai. Será no mesmo lugar onde está a ponte pênsil.
Na ligação entre os bairros São João e a cidade de Schroe

der, a obra irá facilitar o acesso de quem se desloca entre
o município vizinho, os bairros Santa Luzia e São João.
Ela diminuirá o trânsito na Manoel Francisco da Costa e

Waldemar Grubba. Além disso, servirá de ligação com o

Elaborar projetos para a implantação
do VLT na extensão da rede ferroviária
entre Nereu .Ramos e Guaramirim

Por que: Porque é uma melhoria na qualidade do

transporte público. Esse meio de transporte é um trem

de passageiros leve, que utiliza essa estrutura de trilhos. É
rápido, seguro e poderá darmobilidade permitindo que
muitos deixem seus carros em casa.

Como: Através de u�a parceria pública privada
(PPP). Por se tratar de transporte coletivo, o modelo jurí
dicomais adequado é de uma concessão pública.

Hoje: Durante as plenárias da Acijs, em julho deste

ano, a Câmara Temática do Veículo Leve Sobre Trilhos,
do fórum Pró-Iaraguã, juntamente com o Instituto de

Pesquisa e Planejamento Físico-Territorial de Iaraguá do
Sul (Ipplan) discutiram o sistema de VLT como uma das'

soluções para a mobilidade urbana do município. Se- _

gundo o geógrafo e coordenador daCâmaraTemática, Fá
bio LuizPereira, a equipe está elaborando um anteprojeto
com as diretrizes do que se pretende realizar nomunicípio,
para encaminharaos órgãos federais a fim de captar recur
sos para realizar os estudos de viabilidade para a implan
tação do sistema. A intenção, de acordo com Pereira, é
aproveitar a malha ferroviária da cidade. Mas apesar de
considerá-lo um projeto viável, o coordenador adverte

que sua implantação é de longo prazo.

Implantação de Pronto Socorro

Municipal 24 horas - UPA

Por que: Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é um

serviço necessário para desafogar as emergências dos hos
. pitais. Essa é uma unidade intermediária entre os postos de
saúde e o pronto socorro, onde as pessoas serão atendidas e
encaminhadas de acordo com anecessidade.

Como: Construindo, equipando e contratando profis
sionais para prestar esse importante serviço que facilitará o
atendimento. O projeto já foi encaminhado aoMinistério da
Saúde. Ele já foi selecionado. Será uma.nova realidade para

_. , .� ..,..... ":",

novo traçado da BR 280.

Como: Através da implantação de, no mínimo, uma

ponte por ano com recursos próprios e convênios com os

governos estadual e federal. E, quando necessário, também
através de fmanciamentos.

Hoje:Em fevereiro de 2010, aPrefeituraanunciou ameta
de construir, até o final daquele ano, três pontes: umaligan
do a Ilha da Figueira ao Centenário, que foi concluída em

2011; outra ligando o Centro ao Czerniewicz - cujo projeto
tem previsão para ser executado neste ano - e a terceira en

tre o Rau e oAmizade.

Entretanto, para a construção da ponte entre o Rau e

o Amizade a próxima administração deverá esperar o re

sultado judicial da questão. Em 2008, ainda na gestão do

ex-prefeito Moacir Bertoldi (2005 - 2008), foi iniciada a

construção de urna ponte ligando o Rau ao Amizade. Mas

com as enchentes daquele ano, o governo interrompeu os

trabalhos temporariamente. Entretanto, em 2009, já sob
a administração de Cecília Konell, a Prefeitura rescindiu
o contrato com a empresa Salver Empreiteira de Mão de
Obras Ltda - licitada para construir a ponte - e anunciou

que o projeto seria executado em outro local. O Executivo

esperava que, através de urn Projeto de Lei Complementar
.

(PLC) encaminhado ao Legislativo em 2010, pudesse ser

aprovada a realocação da ponte. No entanto, em agosto de

2011, a juíza KarinaMüller concedeu liminar que suspen
deu, por tempo indeterminado, a votação do projeto devi
do a urna ação popular denunciando a construção de uma

ponte inacabada namesma localidade e que ainda espera
por julgamento.

Proinoção do serviço de transporte
coletivo de excelência

Por que: Porque o transporte coletivo é urn dos im

portantes pontos para que Iaraguã do Sul melhore a

mobilidade urbana. É o transporte coletivo que auxilia a

maioria do nosso povo a ir e vir. Esse serviço transforma
.

a vida do usuário e faz com quemais gente largue o carro

em casa, ao invés de ajudar a imobilidade que estamos

enfrentando. O' problema da mobilidade urbana tem

que ser resolvido com diversas soluções e também com

mudança de hábitos e flexibilidade de horários. Nosso

problema é complexo e não é apenas com melhoria do
,

transporte coletivo, mas esse é um importante passo.

Como: Fazendo um trabalho em conjunto a iniciativa

privada, a concessionária e a comunidade.

Hoje: Renovado em 2006, ainda na gestão do ex-pre
feito e atual candidato, Moacir Bertoldi (PR), o contrato
com a empresa Canarinho previa a construção de urn

novo terminal urbano e de 11 mini-terminais, a implan
tação do sistema passe único - através dos mini-termi
nais integrados entre os bairros - e a instalação de 180

abrigos nos pontos de ônibus. Os abrigos começaram a

ser instalados ainda em 2010, mas alguns com o serviço
e seus custos bancados pela Prefeitura. O novo terminal
não chegou a ser construído.

a saúde da população. O projeto será implantado próximo
dos hospitais.

Hoje: Os hospitais São José e Jaraguá são referência na

região. No Hospital São José são 202 leitos disponíveis para
internação e cirurgia e no Iaraguá, são 128, de acordo com

dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saú
de (Cnes), sendo que ambos fazem atendimento de pronto
socorro (emergência) 24 horas. Além dos hospitais, existem
hoje 20 postos de saúde no município, sendo que este ano

foi iniciada a construção de mais cinco. Já a quantidade de

equipes de Estratégia Saúde da Família são 11, até a data de
24 de julho deste ano, de acordo com o Cnes.
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Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nUson@ocorreiodopovo.com.br

As obras nos

períodos eleitorais
Durante quatro anos de mandato, a

população faz peregrinações às Pre
feituras em busca de melhorias para as

regiões em que vive. Na maioria das ve

zes, pouco consegue nos primeiros anos.
Grande parte das obras reivindicadas cos
tuma fluir em ano eleitoral.

Mesmo não sendo estratégia exclusiva
de Iaraguá do Sul, a prática tem sido ado
tada no município. Em 2008, antes das

eleições, as áreas centrais receberam me

lhorias. O resultado final, todos sabem.

Não deu nada certo para o candidatoMo

acirBertoldi, que buscava a reeleição.

O Secretário de Urbanismo, Aristides
Panstein, disse que devem ser investidos

R$ 7,8milhões emmelhorias nas ruas cen

trais da cidade. O estranho disso tudo é a

época em que as obras serão realizadas.

Será apenas coincidência que as

obras aconteçam a pouco mais de dois

meses das eleições e na região que con

centra o maior número de eleitores? São

mais de 17 mil votos no Centro da cida
de. Ou seja, ali estão cerca de 16% dos

votantes do município. Será que a atu

al administração espera bons resultados

disso nas urnas? Em 2008 não deu.

ARQUNOOCP

Avevi em alta
o presidente daAssociação dosVereadores
do Vale do Itapocu (AVEVI), Inácio Besen, vai

participar no Encontro Nacional de Escolas
do Legislativo nos dias 21 a 24 de novembro

em Manaus (AM). A entidade foi convidada

para apresentar omodelo inédito para todas as

escolas do Brasil. Ele representará a Escola do

LegislativoVereadorMarcos Mannes.

IMÓVEIS �'

ETAI
www"imoveisplaneta.com.br

(47)3275-01 00
I I

Comitê

político
O candidato Nilson

Bylaardt (PMDB)
inaugurou o comitê

na sexta- feira. O

peemedebista usa
o tom da continuidade

para disputar as
eleições. Já o candidato
de oposição Lauro
Frõhlích (PSD) deve
fazer a inauguração
nesta semana. A

coordenação se reuniu

ontem à noite para
definir a data. Uma
coisa já foi definida. A
oposição vai trabalhar
as condições na área
de saúde. O candidato
Lauro Frõhlích diz que
os postos de saúde
nos bairros precisam
atender até as 21h.

Qualificação
eleitoral
AAvevi desenvolveu
um trabalho exemplar
na preparação dos
candidatos a vereador.

,

Durante o primeiro
semestre, 136 pré
candidatos participaram
dos cinco módulos do
curso. Ao final receberam
um certificado e um

bóton de participação. O
. candidato que fez o curso

pode colocar a logomarca
no material.de campanha.

Na Internet 1
Dos candidatos a prefeito de

Jaraguá do Sul, Dieter Janssen
(PP) saiu na frente no quesito
novas mídias. Até sexta-feira,

.

ele era o único que tinha página
na internet. O endereço http:/ /
www.dieter11.com.br foi ao ar

no mesmo dia do lançamento
da candidatura, no dia 27. No

site, além da apresentação dos
candidatos a vereador, plano de

governo e a agenda, há espaço
para a interação com eleitores.

Na Internet 2
o candidatoMoacirBertoldi

(PR) está com uma frontpage no
Facebook com o nome da Coligação
"Iaraguá quermais". Já o site da
candidata, Cecília Konell (PSD),
foi ao ar na última sexta-feira,
dia 3. O endereço é: http://www.
ceciliakonellealcides55.com.br.

Candidaturas

indeferidas
Em Jaraguá do Sul, dos
169 candidatos a vereador
inscritos inicialmente, três
não concorrerão. Houve

uma desistência e dois
indeferimentos. Já em Corupá,
houve quatro pedidos. Três
deles para vereador e um para
a coligação "Todos por Corupá"
(PP e DEM). Dos 57 candidatos
inscritos inicialmente, um dos

registros foi negado. '

Problemas

de saúde
o coordenador de campanha da
candidataCecília Konell (PSD), o
sindicalista GildaAlves (PPS), vai

passar por uma cirurgia hoje no
Hospital daUnimed, em Joinville.
A intervenção cirúrgica será

simples e rápida.A previsão é de

que até o final da semanaAlves já
estará novamente na campanha.

Capacitação
aos eleitos
AAssociação dosVereadores
doVale do Itapocu (Avevi) vai

capacitar os vereadores eleitos
na próxima legislatura. O
treinamento, que será realizado

pela Escola do Legislativo e

pelo Programa Interlegis do
Senado Federal, vai abordar as
funções do vereador, liderança
política, peças orçamentárias e
ética no exercício do mandato.
O curso deve acontecer
durante dois dias, na segunda
semana de novembro.

'
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Pronto Socorromuda atendimento
Objetivo é melhorar
a qualidade dos
serviços prestados,
priorizando os

.

casos mais graves

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

Qnovo protocolo de atendi
mento no Pronto Socorro

do Hospital São José foi colocado
em prática ontem. Chamado de
'Acolhimento e Classificação de

Risco", ele prioriza a assistência

aos pacientes com maior nível
de gravidade. Ao chegar à uni

dade' a pessoa passa por uma

pré-consulta com enfermeira

para avaliação de seu estado, tais
como nível da pressão arterial e

glicemia, identificando os pa
cientes que devem ser atendidos
com maior rapidez, "Porém, o

diagnóstico final será dado pelo
médico, após consulta com ele",
explicou o gastroenterologista
e integrante do Comitê de Ex-

celência em Gestão do hospital,
Haroldo Luiz da Luz.

Os riscos são classificados

por cores e o atendimento mé

dico é realizado segundo esta

classificação. A cor vermelha,
por exemplo, indica casos de

emergência, em que o pacien
te corre risco de morte. Nestes

casos, a pessoa deverá ser aten

dida imediatamente. As novas

normas valerão para todos que

procurarem o Pronto Socorro e

não apenas para os usuários do
SUS. "Implantamos um softwa

re que indica os medicamentos

utilizados, o tempo das consul

tas, além de outras informações.
Isso vai facilitar a gestão de me
dicamentos e também sabere
mos quais são as especialidades
médicas mais procuradas", ex

plicou Haroldo da Luz.

Atualmente, o Pronto So

corro atende uma média de
250 a 300 pessoas diariamen

te, totalizando em torno de
7.500 pacientes ao mês. O
atendimento é realizado por
uma equipe formada por cer
ca de 80 profissionais.

Exemplos de casos de
A. A.

emerg'enera, uegeneia e

atendimentos ambulatoriais:

Emergência: Paciente poli
traumatizado, parada cardior

respiratória, infarto, acidente
vascular cerebral, dor intensa, en
venenamento' hemorragias, etc.

Urgência: Convulsões, febre
alta, dor leve a moderada, diar
reia contínua (mais de quatro
vezes ao dia), fraturas, depen-

dendo do comprometimento, e
torções.

Atendimento ambulatorial:
Febre leve a moderada há vá
rios dias, infecções de pele, tos
se há vários dias, verminoses e

alergias leves, mostrar exames,
solicitar exames e receitas con

troladas e atestados.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato de Contrato nO. 138/2012-PMS - Modalidade Tomada de

Preços nO. 14/2012-PMS, Processo n". 79/2012-PMS
Contratante: MUNICíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o

nO. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo

Branco, nO. 3201, Centro, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: CONSTRUTORA LOVEMBERGER LTDA, inscrita no

CNPJ sob o n° 04.614.454/0001-03, estabelecida na Rua Luiz Scholz,
nO 307, sala 03, Centro, na cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa

Catarina, CEP: 89.295-000.
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento. de mão de obra, materiais e equipamentos), para
regularização e conclusão de obra parcial executada na Creche

Municipal Girassol, sendo a área da obra s ser concluída composta
de 67,59m2, localizada na Rua Guilherme Zastrow, nO 87, no município
de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha
de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste
Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que
faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 28.502,20 (vinte e oito mil, quinhentos e dois
reais e vinte centavos).
Data da Assinatura: 6/8/2012 -Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

ARQUNOOCP

,.. "

SAO JOSE Pronto Socorro atende aproximadamente 300 pacientes por dia

multas, (arts. 130, § único, do CTN, e 1.116do CPC), arrematante, nos termos do ProvImento ·14/2008 da

sujeitando-se, entretanto, a eventuais outros ônus Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa

existentes sobre cada bem; i) Compete ao Catarina; d) Despesas relativas à remoção dos bens
interessado na arrematação, a verificação do estado arrematados, devendo o arrematante providenciar
de conservação dos bens, bem como, em se osmeios para a remoção.
tratando de bens imóveis de eventuais restrições PROCESSOS:
para construção, averbadas ou não na matricula ou 01-Processo: 036.98.003159-5/001
para construções futuras; j) Os bens podem s�r Exeqüente:Adenirin Francisco Vieiraarrematados separadamente (desde que ISSO nao .,.. :

. implique, por ventura, a violação de embaiagens dos
Executado. Pedro Jones Vlel��

O DOUTOR EZEQUIEL sCHLEMPER, JUIZ produtos); dar-se-á preferência, entretanto, ao lance Advogado do Executado: Rogeno Sprotte de

de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de que englobar todo o lote; I) As arrematações nos Sales - OAB/SC 12.497

JaraguádoSuI/SC,naformadalei,etc .. , processos em que constar como õnus, recurso Bens:TerrenoemJaraguádoSuI/Se,nolado
FAZ SABER a todos quantos o presente pendent�dejulgamentonostribunai�estão.sujeitas ímpar da R.10 - José Theodoro Ribeiro, B.

Edital virem ou dele tiverem conhecimento a destazimento, a depender do conteudo do Julgado; Ilha da Figueira distante 15 DOm da casa nO
a'

: k} Em se tratando de bens imóveis, e havendo outras
' ,

2

que a 2 Vara CI�e! da Comarca de Jaraçuá penhoras sobre este, averbadas ou não, junto à 763, com a área de 587,60m , parcela 0-1:
dt? �ul/SC levara a venda em arrematação matrícula no Registro imobiliário, poderá a fazendofrente.em.5,00m�on:a.Rua 10-Jose
publica, nas datas, local, horáno e sob as arrematação ser desfeita em razão da ocorrência de Theodoro Ribeíro, colncldlndo com o

condições abaixo descritas, os bens arrematação anterior. O mesmo poderá ocorrer com alinhamento predial, estrema do lado direito

penhorados nos processos a seguir bens móveis penhor�dos em mais de um processo; em 66,60m, sendo 43,40m com terras de

relacionados· m) Havendo desfazímento da arrematação peios luciane Gaedke e 23 20m com terras de

1Q Leilão/Pr�ça· 13/AGOsTO/2012 - 14h
motivosinseridosnasfetrasfek

.•
serãodevolvidosao Waldemiro Baumann' estrema do lado

-

, •..• . _

. arrematante os valores depositados e os pagos a ..' 8

P�rV�I?rrgualousupenoraavahaçao. título de honorários do leiloeiro; n) Não será esquerdo em,3 h,nhas ..
a ,1 de �8,30m com

� _1:._gdélolPrél.Çg: 27/AGOSTO/2012 - 14h. A devolvida ao arrematante a comissão paga em caso terras de Jose Dano Ribeiro, a 2 de 14,60m

quemmais ofertar, desde que não a preço vil. de desistência em face da propositura de embargos com a parcela D-2 e a 38 de 49 ,88m, sendo

Local: Fórum de Jaraguá do Sul/SC - R. a arrematação, más tão somente ovalor depositado, 20,50m com a parcela 0-2 e 29,38m com a

Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila (arti�o 746, § 2° do CPC);?) A arrematação far-se-á parcela 0-3, ambas parcelas de Pedro Jones
Nova Fone (47) 3275 7200.

mediante o pagamento Imediato do �reço �elo Vieira e travessão dos fundos em 19.65m com
. '. ., . . arrematante ou, no prazo de até 15 (quinze) dias, • d E frld F 'tzk d"fi dLeiloeiro Publico OfICiaI Nor:neado: SANDRO mediante caução, (artigo 690 do CPC) _ redação

terras : m o r� e,. e mca o uma

LUIS DE SOUZA, matricula AARC/220, dada pela lei 11.382 de 06/12/2006 § 10 Tratando-se construçao em a�vena�a residencial, ,de 8,00
fone/fax: (47) 3436 5050, site de bem imóvel, quem estiver interessado em adquiri- x 18,00m de dOIS pavimentos, matncula nO

www.santacatarinaleiloes.com.br. e-mail lo em prestações poderá apresentar por escrito sua 43.714 do CRI da Comarca de Jaraguá do

sandro@scleiloes.com.br proposta, nunca inferior à avaliaçã�, C?1n oferta de Sul/Se, avaliado em: R$ 180.000,00 em

ADVERTÊNCIAS: pelo menos 30":'0 (trinta p,?r cento) a Vista, sen?o.o 29/10/10. OBs: Sobre o imóvel foi instituída

a) Ficam intimadas as partes através deste Edital, re�tan�e garantido por. hl�oteca sobre. o propno uma Servidão de Passagem com a área de
caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça imóvel; pJ_®lf!§l_ºª- adJudl�.do�_Q\!...-ªl!.ê.!1fl-ºQ�. ..9_§. 251 20 2

(Artigo 687 § 5° do CPC) - redação dada pela lei h.@_§,__QQQ_� exec.y@.QQ,_ª:.JodQ_l\t.rnJf-Q.J5l1!1JLg 02 'p
m .

. 03610002371 7
,

. . execu..@Q._Qagando ou conSignando a ImportânCIa
- rocesso. ".

-

11,382 de 0?/1212006, b)O senhorio díreto.o eredor atuatlzada da dívida rnals íuros custas honorários Exeqüente: Paulo Beuther
com garantia real ou com penhora anteriormente ""_",,,I

",._
, ",,§..j!, , -

!lll<""'___
..

averbada, que não seja de 51ualquer modo parte na advQ.�I�S (art. 651 do CPQ...&..o.m r!2.Q._�o dadª Executado.�estS/A
execução, os usufrutuários, que não furam intimados Rgjª_I,gL!J__t1.�-ª.'lf�ºru�"q) Assrnado o auto de Bens: Máqulna Serra de corte para tubos,
pessoalmente. ficam neste ato intimados da r�relTlatação pela JUIZ, pelo �rrem�tan!e e p�lo marca Pedrazolli, modelo Super Bown 350,
realização dos respectivos praçaslleilões (art. 698 do

eíloeíro, a .arrematação considerar se-a perfeíta, em bom estado de conservação, avaliado
CPC) - redação dada pela lei 11.382 de 06/12/2006'

acabada e Irretratá.vel, ainda que venham a ser
• R$ 9 000 00 20/08/10 O itá·.

. ,.' julgados procedentes os embargos do em. . ,em . epos no.

�) Os bens po�erão ter a sua avaliação comglda à
t d (rt 694 d CPC ed· çã d d JamíroWiest Júnior.Vistoria: R.590 - Erwino

epocad010Lellão/Praça,casodecorndovastolapso
execu � ? a . � , C?m r � ?, aa.

.

temporal da última avaliação; d) Não ocorrendo à pela Lei n 11.3821200?), ,r) Na ahena�o judiCIal de Menegotti. 588,AguaVerde, JaraguádoSul.
venda ou adjudicação na primeira data, será levado à

coisa con:um, o condômíno que desejar e>.<e�cer a 03 - ��ocesso: 036:12.002.850-1. .

segunda oportunidade, conforme data e horário preferência a�ue se refere o art. 1.118 do Códlg? de Exequente: CopettlQuatnn eCla Ltda.
supra, onde haverá a alienação a quem mais ofertar

Processo CIVIl, o fará no m�mento logo a seg�,r ao Executado: Indústria de Máquinas Kniss
(art. 686.VI,doCPC),desdequenãoapreçovil (art.

bater �o ma�elo., ExerCida a preferência, o
Ltda

692 do CPC)· e) Quando o valor dos bens
condômino sera havioo, para todos os efeitos, como •

.

h d ã' d 60( ta) I
arrematante· s) Violência ou fraude em Bens: Estufa expansora para salgadinho de

pen ora osn oexce er sessen vezesovaor
'
.. . t· 6 tel I d 550 d

do salário mínimo vigente na data da avaliação, será arrem�tação judicial· Art. 358 do Código. P«:n.al: ngo com es eiras panas e ,
m ca a,

dispensada a publicação de editais, neste caso, o Impedir. perturbar ou fraudar arrematação !l�dlclal, altijra. total de 2.50m, largura O,7�c� e

preço da arrematação não será inferior ao da afastar?u pr�rar a�astar concorrente ou licitante, compnmento 6,OOm, com motor trifáSICO,
avaliação, (artigo 686, § 3D do CPC); f) Nos casos de por m�lo de Vlolêooa, g�ve ameaça, frau�e ou avaliado em: R$ 68.000,00 em 23/02111.
dissolução consensual entre as partes elou nos

oferecimento de vantagem. Pena _- detençao, de Depositário: Ricardo Kniss. Vistoria: Rua da
casos de suspensão ou extinção da ação depois de

dOIS meses a um, ano,. �u multa, além da pena
S d d 110 C· '/se

'

iniciados os atos preparatórios do leilão, incumbe ao corresponde�te àViolênCia, t)Art. 695doCódigo�e au a e, ,orupa.
.

exeqüente (ou ao executado, se assim for ajustado).
Processo Civil. Se o arrematante ?u seu.fi�d?r nao E, para �ue chegue ao conhecímento de

juntamente com os demais ônus. depositar na conta pagar o preço no prazo ;stabeloodo, o JUIZ Imp_:>r- to�os os Intere�sado�, é passado o prese�te
bancária do leiloeiro. a título de remuneração e lhe-á, em favor do exeqüente, a per?a da cauçso. editai, que sera publicado na forma da lei, e
ressarcimento, a' importância que esteja

voltando os be�� a nova p�a9a ou leilão, dos quais afixado no lugar de costume, na sede deste
estabelecida na portaria expedida pela Comarca, ou

não serão admItidos a participar o arrematante e o juizo. Informações com o Leiloeiro Público
I t bít d decl ã edíd

fiador remisso. •

pe a porce� agem ar I ra a em eCls. o exp 1 a ÔNUS DOS ARREMATANTES: a) Comissão do OfiCiai SANDRO LUIS DE SOUZA, fone/fax:
nos autos, g) No caso de bens ImóveiS, os ,._, . --_·_--;--·_-O-, ( 4 7) 3 4 3 6 5 O 5 O s i t e
arrematantes recebem tais bens livres de hipotecas, leiloeIro, estabeleclda em ? Vo. (Cln_C� por cento) do

.

...',

penhoras e débitos anteriores relativos ao IPTU,
valor da arrematação �u adjudlcaça.o, b) Em ca�o de www.santac�tannalelloes.com.br. e-�a II

(arts. 130, § único, do CTN. e 1.116 do CPC). arrematação de bem Imóvel,. depOIS de expedida a sandro@scletfoes.com,br,comend.R.Eunco
sujeitando-se, entretanto, a eventuais outros ônus carta de arrematação,�evera o arrematant� pagar Fontes 89, sala 06 - Centro - Gaspar/SC.
existentes sobre cada bem, inclusive taxas e outras

o Imposto de Transml.ssão de .Bens ImóveiS -ITBI . Jaraguá do Sul/SC, 20 de Julho de 2012. Eu,
custas necessárias à averbação de eventuais e entregar o co�provante J�ntam.ente com a Chefe deCartório, o conferi.
benfeitorias não averbadas no registro próprio; h)No �a� para o. reglstrado� �e ImóveiS, a te?� .do
caso de automóveis, os arrematantes recebem tais inCISO III do art!�o 703 doCódIgo de Processo CIVil, c) SANDRO LUIS DE SOUZA

bens livres de débitos de licenciamento, IPVA e Cust�s,cartoranas: que produ�am ou cancelam atos Leiloeiro Público Oficial
. notanals ou registraiS, serao suportadas pelo

d;:_='i.�;;;-·'��,
SANTA CATARINA
L'EILÓ'Es

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
E INTIMAÇÃO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
28 VARA CíVEL
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A.GORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

1970

Joinville está na frente
EIh 1970, o jornal O Correio do Povo publicou uma

matéria que dizia: "Na avaliação mensal dos tra

balhos realizados pelas delegacias da Receita Fede

ral jurisdicionadas, a Superintendência Regional na
Receita Federal da 9a Região Fiscal nos Estados do

Paraná e Santa Catarina, concluiu pela seguinte clas

sificação, com o acúmulo dos pontos de avaliação,
até Junho de 1970 1 ° lugar - DRF de Joinville, coml06

pontos; 2° lugar -DRF de Curitiba, com 102 pontos;

3° lugar - DRF de Paranaguá, com 93 pontos; ,40 lu

gar - DRF de Florianópolis, com 86 pontos; 5° lugar
-DRF de Joaçaba, com 84 pontos; 6° lugar -DRF de

Londrina, com 82 pontos e 7° lugar -DRF de Ponta

Grossa, com 81 pontos. Para essa situação honrosa, a
comunidade tem concorrido com apreciável colabo
ração, eis que pertence à região abrangida pela DRF

de Joinville, com a localização de um Posto da Receita
Federal em nossa cidade".

Personagem histórico

Manuel de Borba Gato
Manuel de Borba Gato foi um bandeirante paulista.

Filho de João de Borba Gato e Sebastiana Rodrigues,
casou-se em 1670 comMaria Leite, filha do bandeirante
FernãoDias Paes Lemes e de sua esposaMariaBetim. Da

união, nasceram três filhas que casaram com portugue
ses. A irmã de Borba, Ana Borba, casou com Pedro Cor

reia de Godói, e foram povoadores da região do Ribeirão
de São Miguel do Carmo. Na crise de 1702 instalaram-se

à margem do rio de Miguel Garcia, sítio dito do Guala

cho. Quando faleceu, em 1718, com quase 70 anos de

idade, ocupava o cargo de Juiz Ordinário daVila de Sa

bará. Ignora-se onde foi sepultado, talvez na Capela de

Santo Antônio ou na Capela de Santana, ambas do Ar
raialVelho de Sabará, ou ainda, segundo alguns autores,
em Paraopeba onde tinha um sítio.Além de descobridor

de minas, foi hábil administrador no fim da vida.

Invenção da bússola
Atribui-se a descoberta da orientação natural aos chineses
porvolta do ano 2000 a.c., e por consequência, a
invenção da bússola. Originalmente, eles criaram suas

bússolas apontando para o sul verdadeiro. Isso porque
eles consideravam o sul, não o norte, sua direção cardinal.
As primeiras bússolas foram criadas pelos chineses no
século 4 a.c. e 'eram feitas demagneto. Foi introduzida
na Europa pelos árabes, e foi Flávio Gioia que introduziu
também o desenho da rosa-das-ventos na bússola, mas,
conforme se veio recentemente a provar é afinal um

historiador italiano que a aborda pela primeira vez no
ocidente. Data pelomenos do séculoXV o conhecimento

da declinação magnética, quer dizer, da diferença angular
entre o rumo norte verdadeiro e o rumo norte conforme
indicado pela agulha da bússola, sendo tal desvio possivelmente
descoberto pelos portugueses. A declinação era verificada pelo
confronto da direção inferida a partir da observação da Estrela
Polar, quando no hemisfério norte, ou da Estrela Pé do Cruzeiro,
quando no hemisfério sul, comadireção fornecida pela bússola. l � I.,

Grupo Lune/ll

Pelo Mundo

1456

Joana d'Arc é absolvida,
após ter sido executada
Joana era filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romée.

É a santa padroeira da França e foi uma heroína

da Guerra dos Cem Anos, durante a qual tomou
partido pelos Armagnacs, na longa luta contra
os borguinhões e seus aliados ingleses. Joana foi
queimada viva em 30 de maio de 1431, com apenas
dezenove anos. A cerimônia de execução aconteceu
na Praça doVelho Mercado, às 9h, em Ruão. Antes

da execução ela se confessou com JeanTotmouille
eMartin Ladvenu, que lhe administraram os

sacramentos da Comunhão. Entrou, vestida de

branco, na praça cheia de gente, e foi colocada
na plataformamontada para sua execução. Após
lerem o seu veredíto, Joana foí queimada viva. Suas
cinzas foram jogadas no rio Sena, para que não se

tornassem objeto de veneração pública. Era o fim da

heroína francesa. Depois de suamorte, começou uma

investigação de sua vida. Joana d'Arc foi considerada
inocente pelo Papa Calisto III, e o processo que a

condenou foi considerado inválido. Em 1909 a Igreja
Católica autoriza sua beatificação. Em 1920, Joana
d'Arc é canonizada pelo Papa Bento xv:

2009

Começa flUleral de
Michael Jackson
Depois damorte por parada cardíaca em sua casa,

em 25 de junho de 2009, Michael Jackson foi sepultado.
O adeus ao cantor iniciou no dia 7 de julho de 2009.
Primeiro o corpo foi velado em cerimônia privada
no Forest LawnMemorial Park's Hall ofLiberty, somente
com familiares e amigos íntimos. Logo em seguida
o corpo foi levado para um ato público no Staples
Center, onde 17.500 pessoas acompanharam o tributo.

Estima-se que até dois bilhões de pessoas tenha
assistido ao funeral pela televisão, já que emissoras do

mundo todo transmitiram o evento ao vivo. Michael

morreu depois de uma parada cardíaca em sua casa, na

vizinhança deHolmbyHills, Los Angeles, CA, Estados
Unidos. Suamorte teve uma repercussão internacional
instantânea, sendomotivo de preocupação por parte
dos fãs emmuitas partes do mundo. Amorte foi
atribuída a uma overdose de fármacos queMichael

Jackson tinha tomado nas horas anteriores para
dormir, eadmínístrados pelo seumédico pessoal Dr.
ConradMurray. O último a ser administrado foi o
anestésico Propofol, sendo que 10 minutos mais tarde

o Rei do Pop estava em parada cardio-respiratória,
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Serviço:
O que: showRaimundos emais

bandas Burn, HardWoltage,
Carbonarantes, Antonio Rauque

e D'stilados
Onde: Sociedade Botafogo, rua

PastorAlbert Schneider (em
frente ao portão naMalwee)

Valor: R$ 30 (10 lote), R$ 40 (20 lote)
Lnfornnações:8407-9266

oCORREIODO POVO TERÇA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2012

Entrevista
. .,

-D'stilados e
. ,..,

pura paaxao
pelo rock

Eles estão há apenas um ano na estrada, mas na
sexta-feira serão uma das bandas que abrem o show

do Raimundos em Jaraguá do Sul. Estamos falando da

banda D'stílados que apresentamos em entrevista hoje

D'STILADOS 'oni Amaral, Miro, Rafa, 'ay e

,ony Sebastian, se apresentam neste sábado,
na abertura do show do Raimundos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Previsão do .Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
....
9° 19°

São Miguel
do Oeste

••
12° 18° Joaçaba

....
9° 23°

. Rio do Sul

....
11 ° 21 °

Blwnenau
....
10° 23°

Tempo terça -

e quarta-feira
Terça-feira: Sol com
aumento de nuvens e

condições de chuva com
trovoadas à noite no
Oeste devido à influência
de uma nova frente fria.

Temperatura em pequena
elevação. Quarta-feira:
Mais nuvens e condições

, de chuva com trovoadas
isoladas, com sol entre
nuvens no decorrer do dia.

Temperatura am�na.

Lazes
....
9° 20°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 5km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Noroeste 6km/h em um horário

• 15h Vento não favorável Leste 7km/h CC%
• 18h Vento não favorável Leste 11km/h de possibilidade

de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

u or

Quem matou mais gente?
o cara discutindo com um bêbado:
- Você sabia que cerveja é um veneno?

•

- Bobagem, hic! A água já matoumuito mais gente!
- O quê! Ficou maluco?
- Não, quantas pessoas morreram no dilúvio?

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lca
c.>
:::::I
-

O
cn

1

Sãc Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 8h08: 1,2m • 5h53: tm
• 19h21: 1,2m • 17h41: 1m
• Baixamar • Baixamar

, CHEIA 2/8 • 11 h45: O,4m • 9h49: O,4m.I

Tábua
• 23h13: O,2m • 21 h30: O,2m

. MINGUANTE 9/8 das marés Itar mb ba
• Preamar • Preamar

NOVA 17/8
• 5h14: O,9m • 3h38: O,6m
• 17h19: O,9m • 15h47: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 24/8
• 9h46: O,3m • 1Oh38: O,2m
• 21 h31 : O,2m • 20h28: O,2m

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 24°C

QUINTA
MíN: 10°C
MÁX: 21°C

SEXTA

MíN: 11°C
MÁX: 25°C

Mafra

. ...
9° 20°

Joinville

....
12°22°

Jaragua do ul
....
11 ° 24°

HORIZONTAIS
1. (GJr.) Furtado, surrupiado
2. Combinação de preposição com pronome pessoal
I Principio espiritual do homem, por oposição ao

corpo
3. Embaraçar
4. Que tem sabor bom, agradável
5. Interjeição que designa admiração, espanto I Sigla

do estado de Sergipe I As iniciais do ator Lacerda
6. A região à qual pertence o arquipélago de Fernando

de Noronha
7. Substância fundamental à respiração I Contagem
8. Músculo da coxa, que permite a perna de. girar para

fora
9. Pequeno tumor benigno I Manifestaçáo concreta da

vontade
10. Azeitar / Meia ... concha
11. Moroso
12. Imposto de Renda na Fonte I Que é de não muito

tempo atrás
13. Voz do gato I Tampa perfurada que se coloca no

fundo banheiras. 11

VERTICAIS
1. Animal aquático que habita águas costeiras, onde

13aderem a substratos submersos J Caruncho da
madeira

2. Abreviatura do contrário de masculino J O pintor
Cândido (1903-1962)

3. Transbordar J Aparelho destinado à esterilização de
material cirúrgico

4. Imperador romano famoso pela crença de que en

quanto Roma ardia em chamas ele tocava sua lira j
Diz-se de fio usado na higiene bucal

5. Assistir
6. Semelhante às cenas horrorosas passadas no infer

no de "A Divina Comédia" I Haver à mão
7. O órgão da visão I A caixa orgânica Que contém co

ração e pulmões
.

8. Famoso jogo de perguntas e respostas I Grande va

silha de madeira para líquidos
9. Torre construfda na costa de mares, lagos, etc. ou

em ilhas e rochedos no meio da água, provida de
poderoso foco luminoso, para � orientação dos na
vegantes, ã noiteJ Administrador de bens ou rendas
de outrem.

1 234 5 6 7 8 9

2

II
II

II
II II

II
II

II II
II
II

,

II
II

3

4

5

fi

I
f
i

t

7

8

9

10

12

'00I0UQ:l:l
',Wej '6 'lauoI �i!1sew 'S 1J:tj:l!UOl 'OQlO 'L 'Jal 'O:lSi!1!1l!O '9 'JIlJOO'SaSsy 'S '1111
-ueo 'oleN '" 'U)lljS] :lIlfiBlV 'f: 'IJIlU!UIld 'Waj 'l 'w!dnn 'IruOWªUV 't :SIV:JIUBA

'oleu 'ne!w 'IH 'WílJilij�HI'U 'ou

-lIelned 'tl 'uon 'J11!Un 'OL 'mv 'OlSl:J '6 �OSlJal:g 'ruO:l!!3 'lV 'l'ajSapJON'9 '11
'�S 'edo 'ç 'OSQj.S09 '1> lllijUlilllW3 'S 'ewlV 'aleN 'l 'OPIlUllN 't :SIVINOZI!:IOH

oy)nlOS

RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
36 PÁGINAS· APENAS R$ 4,90
MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVIDADES
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Você vai amar a
hora do cafézlnho.

Michele Camacho micamacho777@gmaU.com I 4788383084 3275.1403

DetaUtes tão pequenos!
Sabe quando você deixa algo fora do lugar, ou
esquece de fazer alguma coisinha em casa e sua

mãe vem com aquela história: "detalhes fazem
toda a diferença, minha filha!". Vocês certamente
acham essa frase super chata, né? Eu sei, já
pensei tanto assim! Pois é garotas, mas a partir
de agora esqueçam a chatice e lembrem-se que
essa junção de palavrinhas é mi-la-gro-sa' Como
assim? Todas as vezes que eu vejo certas imagens
na Internet, eu sempre penso que minhamãe
sabe das coisas e que ela tinha razão. E vocês,
agora vão pensar do mesmo jeitinho, ah, se vão!

.( .

a o inve no: vinhoterapia
i

Chega o inverno e a gente ficameio preguiçosa,
não é assim? Pois é, eu sei! Mas na verdade, essa é
a época em que não devemos deixar a peteca cair
e cuidar do corpo, para não chegar no verão e ficar

I feito louca tentando todas e várias alternativas
I

para ficar com o corpo em dia e caber de forma
; esplendorosa no biquini. E como eu sei que a grande

maioria (também sofro disso vez em quando) sente
essa preguicite no frio, fui conversar com aminha
esteticista sobre tratamentos corporais bons para
fazer durante essa época tão fria. E para começar,
ela sugeriu a vinhoterapia, Já ouvíram falar? É uma
delícia gente, e muito, muito revigorante para a

, pele. Para vocês ficarem por dentro, a vinhoterapia é
(antes de mais nada) um tratamento de combate ao

envelhecimento da pele, e isso é por conta de seus

produtos serem feitos com os polifenóis (compontes
do vinho que são antioxidantes), além é claro de

super hidratar a pele! Incrível, não? O tratamento
é bem relaxante e realizada em três etapas:
1 - Primeiro é feita uma esfoliação para
retirar as células mortas.
2 - Depois é aplicada umamáscara (uma espécie
de coquetel de vinho com argila branca e sais
térmicos) que ajudam a aquecer e limpar os poros.
Essa máscara é aplicada do pescoço até o tornozelo.
Fica-se com ela por uns 20 minutos para depois
retirá-la em um delicioso banho.
3 - Para-encerrar (de forma deliciosa) é
feita uma drenagem linfática que além de
relaxar, desincha e hidrata.
Hum, demais, não? O bom desse tratamento é

que ele tem um efeito rejuvenescedor e a pele fie
maravilhosa. Grávidas também podem fazer.
E o procedimento dura em torno de lh20.
Mega recomendo, hein!Vocês vão adorar!
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FofocódrolDo
Dquei. sabendo em primei
r ra mão que os sócios Fer
nando Raboch, Rodrigo Foga
ça e Eduardo Fogaça trarão

para a mega inauguração da

Épic Concept Club - a nova

casa de eventos em Iaraguâ do
Sul, que será instalada no an

tigo F12, o jovem D] Olin Ba

tista, filho do bilionário Eike
Batista com Luma deOliveira.
Como o garoto só tem 16 anos,
dizem que o papai coruja vem

a tiracolo. Os convites estão
sendo disputados na base do

tapa. O frisson vai ser grande.
Volto ao assunto.

Almoce
muito melhor no Kayrós
por apenas R$ 21,90.

f
KAY�OS
H o T l

Oma Verch
A queridíssima OrnaVerch,
leitora assídua da coluna,
festejou no sábado, dia 4 de

agosto, os bem vividas 100
anos. Os festejos foram na

companhia de suas cinco

gerações. Felicidades mil!

DIVULGAÇÃO

Moa Gonçalves

����Rf7
�Uf..!;
Troféus e Medalhas
3 -4044

HAPPY HOUR O casal Sovenir e Elisabete
Tomasi conferindo as delícias do Madalena

E quete
Sábado, na "Garage", como é
de praxe em todas as eleições,
aconteceu uma enquete para
saber a intenção de votos dos
convivas. Participaram da

.

brincadeira oitenta pessoas.
O resultado foi o seguinte:
47 votos para Dieter, 13 para C á A E ICecília e 10 Moacir. O restante U ut t
�nul�u ou votou em branco. A escolho perfeita

Estofado Gomo (2,04mts)
Retrátil e reclinável cf molas

I

I

�
I

10J(
11$189
11$1.69 �90ol1

. '. 9,00a "'sta

Niver do
Celinho
O meu grande camarada,
para não dizer irmão, Celinho
Lange, o popular "Sheredinha"
ou Celinho Sport, como os

amigos costumam chamá-lo, é
o mais festejado aniversariante
de hoje. Liguem! Ele vai adorar
saber que foi lembrado.
Parabéns! O meu desejo é que
você e sua linda família sejam
plenamente felizes.

ENQUETE José Ramos

participou sábado da

enquete na "Garage"
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Stammtisch
AApae de Jaraguá do Sul será
a entidade beneficiada na IDa

.

Stammtisch que acontece dia 1 de
setembro, no Parque de Eventos.
A comissão organizadora espera
arrecadarmais de dez mil reais

para a instituição.

Camarão
o meu camarada e sangue
bom Ivo "Camarão" já está

preparando o tempero do
churrasco para comemorar em

grande estilo, dia 25, na área
de festas de sua casa, a idade
nova. Vai ser festão!moagoncalves@netuno.com.br

FLO
Floricult ra

Nas rodas

ADA
3275-03 3

Jardins e interiores
Arranjos I Buquês I Acess'órios I Arvores frutíferas

•o dentista Prancísoo
Reis, o Chico, que-briga
constantemente com a

balança, pe,rdeumais um .'
I'
'. ; .':� .. ,

I "I.'

raund. Sabado apareceu
na "Garage"com uns

quilinhos a mais. Estava
dncomodador

Camisa

autografada
Mande e-mail para
moagoncalves@netuno.com.
br e escreva onde e quando
será o grande jogo entre CSM/
Jaraguá x São Caetano, pela
Liga Nacional e concorra a duas
camisetas do time autografas
pelos jogadores. A entrega será
no intervalo do jogo.Vai perder?

• Margarete Xavier
Bastos movimentou na
última! sexti-feira, um
concorrido coquetel
na suaAlém d' Gula,
em torno de um ano de
sucesso de confeitaria.
Bola branca.

•Minha amigaVivi
Rodrigues, da lojaVoilà,
espirituosa que só ela,
brincou com aminha
notinha na coluna de

quinta-feira." Moa, se
eu aumentar aminha

,',. ,

Há pessoas silenciosas

que são muito mais
interessantes que os

melhores oradores.

BenJamin Disrael
comissão de frente, vou
parecer a "Mimosa",
de I'A Fazenda".

ParkAurora
Os amigos Fábio e Sandra, do
Restaurante Park Aurora, um
dos mais procurados pelos
descolados da urbe sorriso,
estão amil repaginando a

decoração da casa e dando up
especial no bufê para celebrar
o Dia dos Pais, no próximo
domingo, em grande estilo. Vai
perder? Reservas pelos fones
99150330 ou 33761084

Deu zebra
Não deu paraminha divina do
futebol feminino Marta. Mais
uma vez, a seleção feminina
de futebol ficou no meio do
caminho numaOlimpíada,
sendo que desta vez foi o pior
desempenho do Brasil desde
que oesporte entrou nos Jogos.
Faltou conjunto.

DIVULGAÇÃO

-

NIVER A bonita Nathany Roberta
dos Santos festeja hoje idade nova

Descontão .

Pegando carona na comemoração do Dia
dos Pais e para alavancar as vendas que não
andam nada boas, amaioria do comércio local
está recheando de novidades as prateleiras,
araras, cabides e também torrando as suas

coleções passadas. A Upper Man, do Shopping
Breithaupt, por exemplo, está aplicando
desconto de até 50%. Coisa de louco.

Máquina
Acho que nenhuma prefeitura pode se

transformar em comitê de campanha. Mas
basta dar uma olhada em várias cidades para
verificar o contrário: é incrível amovimentação
de cabos eleitorais e carros plotados com
propaganda de candidato.

Dicionário '�emoil"
Pizicleta - (s.f.) - Meio te transporte te tois
rodas, com traçon humana. Tem bedais e

coreia. Poi - (s.m.) - Touro castrato, sem saca.

Non trépa, engorda e fai pra mesa.

DIVULGAÇÃO

COQUETEL Margarete
Xavier Bastos com a filha

Larissa comemorando um ano

de sucesso da Além d'Gula

Moda
Para aquelas que gostam de
estar antenadas na moda, as
cores fluorescentes são tidas
como certas neste verão. Nas _

ruas, o neon está nas unhas,
nas roupas e nos acessórios.
Um Carnaval daqueles!

Tre !.oolltei,
• Pois é, a campanha
só está começando e por
sismógrafos se percebe '.

que o fundo do poço jáfoi
atingido, quando não se vê
mais aquela agressividade
de outros tempos. Recuo
por estratégia, quem sabe.

•Não éque aquele bem
sucedido profissional
liberal voltou para sua ex
namorada, depois que levou
cartão vermelho do bofe?
Colotido no armário, agora
quermostrarque está bem,
viajando e curtindojantares
regadosamuito vinho.Por
favor, sr.13runo, uma bem
gelada namesa 12?!

• FernandaMattos, a
bonita namorada do
escritorMarcelo Lamas,
prepara os quitutes para
comemorar no próximo
dia 10 a idade nova..

• O "Cartel dos
Planetinhas" pode
enraizar na urbe sorriso.
São poucos, mas todo
cuidado é nada. Quem
não paga pelo "serviço'
corre o risco de ter O
veículo danificado.

• Embora desguarnecida
de equipamentos e veículos
o trabalho daPolícia Civil,
em laraguâ do Sul, tem
sidomuito eficiente. Poucos
casos não são esclarecidos..

,

• Valorize seus pais.

• Com essa,fui!
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; DanielMedeiros'
Graduado em ComunicaçãoSocial -

Cin�"?-a,� yí�eo �f�0ry:Dado,IiO �UFSO de Teo,ti�,,

pnguag�m e Critica Cinematográfica ';
,"

,
�

"1,, ogroÇ}t"a"ngPO":�slt'CaiOS'al�ªp"",ParraOdjel'Sç:o('Ril�Ueya)ndp'°eg'IOa "�� fQn:e '��esgotáve� .�e eJqJe����ias. .,:" H,
'I 'II' do� �pis é ?: c��l?,usti�ei g�� JI1�té�i, r n�ar"'"

Lp J..I,J. '"' , Não e pra menos, ja que sê trata de pma ratíva seg'91hdo em frente. '

carona em uma estrada deserta, ele é ques- figura realmente fascinante. Com a VQZ rouca, cE interessante notar" também como .as

tionado se esta indo para algúm lugar ou "sç" e" ímporiente f,é 'um vismcd à'lá JamesDean � � le�êolhas estéticas retratam o estado de es-

. indo". A resposta é, obviamente, a segunda, .

outro ícone da rebeldia que dividia a paixão pírito daquelas pessoas. Reparem como as

, -opção. E �ss� � a ess"�n�.ia piii�ordial dosH;, ,:;mp�}a �elocidacle..:., essa ve�s�9 j9ryenpd� Ne� 'm c�t;},as na cidad,.�����'t8'madas"p,or�uma'111�e,�
road movies. Sao filmes sobre viagens.sem Cassady se tomaurna especte demusamspi-

.

ta azulada, mais triste, enquanto as seqüén-

ff objetivo; onde'Q'desti,no""é espiritual ,.e Jlão. f;�adorana vida do protagqhista. Tanto é,que' cias das viàgeps.utilizam' r>�eta amarelada,
"g�bgráficd. E esses filmes ganharam recen;' -ô 'próprio ritmo do 19n9a -"antes"frertético cblhffbores mai"s;'ti-xas. É como se'avida deles:
temente mais um ótimo exemplar com essa .- muda quando ele não está por perto, ilus- só 'começasse de verdade quando eles caem

aguardada -:- e �nteS' consi9-eraq,a}mpflssí- :�,,'tran!d9'ilde málle�a ,eflGaz, com� o persona:" na �strada,:��ubari�o cqrüídae-gasolína eJil
•

vél .. adaptação de OnThe Road, clássico da gem enxerga a rotina de maneira tediosa.
I busca de seus objetivos pessoais. Nó caso de

geração beatescrito,porIack Kerouac, i" '"
,_ Esse ritmo, f inclusive, é

fl

uma alusão �h,à
'

Kerouac esse .objetivo foi escrever um dos li-
II rit I 'Ir ....

� H II � � U
fJ/;

11
II

'" II I 1;/ /1 .

,/,' i "1/:: '1t,., /11" ,n i
- I" ." .,

Sob o comando do brasíleírdwalter Sanes .propría escrita de Ke"nJuac, que - conforme vros ínãis importantes dá literatUra america-
- familiarizado com o gênero"vipe os ótimos

.
é mostrado na tela - redigiu todo o livro de na. No caso de Salles, foi fazer mais um exce-

"

Central ao Brasil e Diári�s de Motocicleta '- : forma contínua, sem w interrupções. "E nessa lente roadmovíe "f "

Na Estrada narra as viagens de Sal e seu ami- escolha de semanter fiel ao espírito domate
go Dean Moriarty (Hedlund) � juntamente' rial adaptado, alguns coadjuvantes - �o1po o

"

com a esposa dele, Marylou (Stewart) - pelas ótimo "Old Bull" deViggo Mortensen (inspi-'
rodovias americanas da metade século Xx, rado no escritorWilliam S. Burroughs) - aca
Em'busca de vívências'que podem lhe ajudar'

. bam sendo mal desenvolvidos, de maneira'a
a escrever seu tão esperado primeiro livro, dar fiais espaço para a duplaprincipal. O que
o alter ego do próprio Kerouac vê em Dean . não chega a ser um equívoco, afinal fi relação

Direção:Walter
",,;H

Salles. Elenco: !

Sam Riley, Garrett
'" Hedlund 'Kristen

.

. ,

Stewart, Viggo
Mortensen.

,L
I,

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

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

Clique
animal

Novelas
"'

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R
Minam fica desnorteada ao ver o anel no dedo de Elisa e a destrata. Fernando é irônico ao

falar com Dimas sobre Prísola. Pedro tenta tranquilizar Miriam. Valéria atrapalha novamente a

gravação do comercial de Josué com seus ciúmes. Jacira volta de viagem e tenta saber notícias

de Tobias. Angélica começa a se recuperar. Melissa descobre que Rodrigo pode retomar a tera

pia. Laura convida Gil e Débora para sair com ela e Henrique. Priscila destrata Dimas. Laís fica

arrasada ao ver Julinho beijando outra menina. Pedro passa para liIodrigo o relatório do detetive

que ele colocou atrás de Virgílio. Miriam reclama por Rodrigo ter dado o anel para Elisa. Angélica
liga para Laudelino, mas desiste de falar com ele ao saber que Virgílio está por perto.

CHEIAS DE CHARME • GLOBO· 19R
Laércio avisa Chayene que Humberto não conseguiu impedir que o reality show fosse ao ar.

Inácio repreende Dinha por falar em Rosário. Conrado e Elano pensam em Cida. As Empreguetes
aceitam o convite para gravar o DVD de João Neto e Frederico e precisam ficar mais tempo via

jando. Chayene chora ao ver o reality show no ar. Inácio sonha com Rosário e se surpreende ao

ver Dinha. Messias se emociona com a solidariedade dos condôminos do Casagrande. Penha se

preocupa com o ex-marido. Sandro acredita que Ruço vai ajudá-lo a pagar a pensão de Patrick.
Penha avisa a Lygia que Samuel sumiu e a advogada se desespera, Dois policiais chegam para
prender Sandro.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
Max confere seu telefone e vê diversas chamadas não atendidas de Carminha. Leleco

manda Tessália ir ao baile charm com Darkson. Roni reclama ao ver Leandro dançando com

Beverly. Adauto se enfurece com as insinuações de Darkson sobre Muricy. Darkson beija
Tessália e se declara para ela. Leleco recebe Muricy em sua casa. Suelen, Roni e Leandro

dançam juntos. Leleco esconde Muricy embaixo da cama e faz uma declaração de amor para
Tessália. Verônica se recusa a aceitar Monalisa como sua vizinha. Cadinho chega atrasado

na casa de Noêmia e reclama do café da manhã. Olenka termina com Silas. Jorginho procura
Lucinda. Carminha foge de casa e Nina vai atrás dela.

GABRIELA - GLOBO - 23R

Nacib afirma a Gabriela que quando se trata de honra o assassinato não é considerado cri

me. Malvina reage negativamente ao saber que o noivo escolhido por seu pai é Berto e avisa que

não se casará com ele. Juvenal diz a Berto que Malvina tem caráter. Berto diz a Juvenal que vai ao

Bataclan se deitar com Lindinalva como cliente. Josué se esconde debaixo da cama de Glória para

que Coriolano não o veja. Jesuíno fica transtornado ao se lembrar de Sinhazinha na cama com

Osmundo. Jesuíno avisa a Amâncio que vai para a fazenda, mas antes.expulsa Neia de sua casa.

Foi encontrada cachorrinha Pinscher cor preta, castrada, idosa,
sem dentes, no b�irro Vila Nova, nas proximidades da loja
Gatos e Atos. Sua marca é a língua pra fora. Está hospedada
na Clínica Amizade aguardando seus tutores 3371-2340.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
'7/8
Adrion H. do Nascimento Maia
Alana V. Pommerening
Amanda P. Gessner
Ana Karolina K. Ferreira

Anegret Reinke Wudtke
Edneuza K. dos Santos
Edsio Rocha
Elaine Beri
Eliane dos S. Spézia
Eliseu 'JI{endorss

Ricardo L. Stinghen
Rodrigo dos Santos

Rodrigo Klemtz
Samuel Rodrigues
Sandro Jonas de Paulo
Susan Oeschler
Tâime K.Zezuino
Valtrudes Stenghen
Verônica Zimmermann
Victor Bauer

Franceane Nowaski Osmar Muller
Gilson Peggau Poliana P.Gorris
Ilda Euvald Rafael Silveira
Jasseline Raupp Rode de Borba

Johnny J. Fagundes Rogério J. Hieczusk
Karla Fernanda Wischral Simone Stinghen
kleber gutchert Soraia Machado
Luciana G. Anscham Suzana Tunnermann

Maria Gesser Téo Henrique Bortolini
Neumar Fabiani Vanice Borchardt
Nilza C. KI�pu�del \. \ I � � " I' 1\ " I .

6/8
Adirlene Kahn
Camila Bertoli
Claudionei Riegel
Ederson Roberto Lorenz
de Oliveira

Elisangela M. Raimundi
Franciele Hedler
Francisco Bossani
Geni Farias
Isabeli Raulino

Isaumir Rutz
Isolete B. Dama
Jean C. Floriano
João Batista da Costa
Laura Safanelli Moserd
Maicon Carvalho
Marilene Voigt
Max Hindemayer

. Michele de P. Correa
Mônica H. Cizeski
Osmiria Riegel

músicas que tratam.do
universo nordestino e,

consequentemente, da seca,

g1J� aindadomwa a"tegiãQ..

-

·FR,E,UD
M' T'RÃDUSA!

Freud me tira dessa!
• 'Laura ConraClo

I

LauraConrado sentiu o
.

cónceito de transferênciana

pele quando se apaixonou
pelo seu te�apeuta. Agora,
ela coloca em prática a
sublimação. Em "Freud,
Me 'Iira Dessa! ", arautora 'Se

inspira em sua vivênciapara
contar ahístõría de uma
garota que passapelomesmo
problema Personagem
recorre a Freud para entender
a paixão que sente pelo
.teraneuta. Personagem
retorre aFreud para entender'
a paixão pelo terapeuta. O
livro não é autobiográfico.
Lauramisturou outros casos

"pfJ.{a compor as d.�svep��
"deiecifarlna, um:al�ovêm (le 26

, e poucos anos que enfrenta
fi esdesefíosda,"\dda adUlta, I

'

comomorar s6zuilia, os
'

9!oble�a8 n� nO�8 eql,prego
jl�lrnià divetsídade"tlé ,. , f,f

desastres amorosos.
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Tirinhas

mASF\cARAo
APA\JOR,ACOS

GOANto···

GUEfR mE:SrYlO Que:
,EU ACREt:>J'TE ?

ONDE .ESToU?
, QUEm SoV eu?
[fiA PE PRovA? '

PROGRAMAÇÃO DE 3/8 A 9/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg.-
14h20, 17h30, 20h40
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21h20
• ARCOIRIS 3
• Valente - Dub. - 14h20, 16h20 .

• Na Estrada - Leg. - 18h20, 21 h

.GNC2
• Katy Perry: Part of me (3D) - Leg. - Documentário-
15h20, 17h30, 19h40,21h50

• Valente (3D) - Dub. -·13h20
.GNC3
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge- Leg. - 14h30,
18h,21h10
.GNC4
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -14h,
17h20 20h45
.GNC5
• A Era do Gelo 4 - Dub. -15h, 19h
• Para Roma Com Amor - Leg. - 21 h20
• Valente - Dub. - 13h, 17h
• SALA VIP
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

14h15, 16h40, 19h10,21h40

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• Batman; o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. - 14h30
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge- Leg. - 17h45, 21 h
.GNC2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h10, 15h10, 17h10, 19h10
• O Espetacular Homem-Aranha 21h15
.GNC3
• Valente - Dub. -14h, 16h10, 18h20, 20h40

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 14h,
17h30,21h
• CINÉPOLlS 2
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

13h20, 16h35, 20h, (23h30 somente sábado 4/8)
• CINÉPOLlS 3
• Katy Perry: Part of Me - O Filme (3D) - Leg. -13h15,
15h40,18h,20h15,22h20
• CINÉPOLlS 4
• Valente -12hOOI, 14h20, 16h40
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 19h,
22h25
• CINÉPOLlS 5
• O que Esperar Quando Você Está Esperando � Leg. -

14h10, 16h50, 19h15,21h45
• CINÉPOLlS 6
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h10, 15h20, 17h35
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 19h40, 22h30
• CINÉPOLlS 7
• Olimpíadas de Londres 3D (3D) - a partir das 15h
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h, 18h10, 20h30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Era do Gelo 4 (3D)- Dub. - 15h20, 19h40
• O Espetacular Homem-Aranha (3D)- Dub. - 21 h40
• Valente (3D)- Dub. - 13h20 17h30
• GNC2
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -

14h15,17h50,21h
.GNC3
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

14h, 16h20, 19h,21h20
.GNC4
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Leg. - 15h,
18h20 21h30

.GNC5
• Para Roma Com Amor - Leg. 19h50, 22h10
• Valente- Dub. - 13h30, 17h40
.GNC6
• Katy Perry: Part of me (3D) - Leg. - 16h, 18h, 20h,22h,
• O Espetacular Homem-Aranha (3D)- Dub. -13h10

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Batman: Ressurge - Leg. -14h
• Katy Perry: Part of me - 3D/Leg. - 17h10 , 19h1 O, 21 h1 O
• ARCOPLEX 2
• Batman: Ressurge - Dub. - 13h30, 16h40, 20h
• ARCOPLEX 3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h40 15h30 17h20 19h10
• Na Estrada - Leg. - 21 h
• ARCOPLEX4
• O Espetacular Homem Aranha - Dub. - 21 h20
• Valente - Dub. -13h20, 15h20, 17h20, 19h20
• ARCOPLEX 5
� Batman: Ressurge - Leg -14h20, 17h30, 20h40

Inspirado pelo eterno bestseller doNew
York Times de mesmo nomç e o primeiro
livro em uma série a vendermais de
35 milhões de exemplares em todo o

mundo lia que esperar quando você está

esperando" é urna comédia hilária e

profunda sobre cinco casais cujas vidas
viram de cabeça pra baixo por causa dos
desafios de virarem pais defamília.

SHOPPING NEUMARKT
.GNC1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h10
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -

15h:10
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Leg. -

18h2,0 21 h30

Ruck e Angélica
decidem nome da filha

Luciano Huck e Angélica finalmente
decidiram o nome de sua primeira filha:
Eva Huck. A ideia deste nome veio depois
das férias que o casal passou em Hamp
tons, balneário próximo a Nova York, nos
Estados Unidos. Antes de bater o martelo,
o casal de apresentadores consultou ainda
os irmãos da futura herdeira, Joaquim, de 7
anos, e Benício, de 5, que aprovaram a es

colha. Angélica está grávida de setemeses.

Casamento terá
apenas 20 convidados

A mídia internacional dá como certo

que Brad Pitt e Angelina Iolie vão se casar

no final de setembro, na mansão do casal
no Sul da França. Brad Pitt assumiu com
pletamente a organização da cerimônia,
que será restrita a 20 convidados. Ele viajou
para a residência do casal, na França, para
conferir como está o andamento da refor
ma do imóvel. O plano é que tudo esteja
pronto para a festa de casamento.

Mãe de músico é
assassinada em SP
A mãe do músico André Canônico, do

grupo Falamansa, foi assassinada na tar

de de sexta-feira na residência da família,
no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo.
O suspeito do crime é Mauro Canônico,
irmão do músico do Falamansa e filho da
vítima. ü pai informou que o filho, Mau
ro, tem problemas psiquiátricos, recebe

acompanhamento médico e toma remé
dios com prescriçãomédica.

EdMotta admite que
não é fã de trabalho
o cantor Ed Motta fez revelações inu

sitadas em entrevista para o canal GNT?
"Prefiro escutar discos, ver filme, beber
vinho". O programa é dedicado aos leoni
nos e mostra como eles tendem a escolher

profissões que garantam sua independên
cia e onde exerçam seu poder sem serem

incomodados. IIS011 um leonino completo:
narcisista, egocêntrico, centralizador, gos
to demandar", contaEdMotta.

CYl ÁRIES '

-

I' No campo profissional, concentre-se nos trabalhos
pendentes antes de assumir novas responsabilidades.
Em família, exercite sua paciência e troque experiências
com os mais velhos.A dois, fuja de cobranças e mostre o

qu� espera da relação. Cor: pink.

U TOURO ..

U No serviço, dê prioridade às tarefas em que não dependa
dos colegas. Antes de tomar uma atitude diante de seus

problemas, analise os fatos e considere a opinião de
pessoas mais experientes. No romance, é melhor não
contrariar seu par. Cor: bege.

II GÊMEOS
No trabalho, responsabilidades e desafios podem surgir
à sua frente. Fazer alianças ou parcerias poderá ajudar
você a superá-los facilmente. Na paixão, cultive a
confiança e o companheirismo com sua cara-metade.
Vocês só têm a ganhar! Cor: tons pastel.

� CÂNCER
� Obstáculos não estão descartado, mas com ajuda de

pessoas queridas conseguirá superá-lOS. Em seu lar,
não descuide dos seus parentes mais velhos - poderá
aprender com a experiência deles. Os assuntos do
coração contam com boas energias. Cor: vermelho.

D LEÃo
UL No ambiente de trabalho, tomar a iniciativa poderá ajudar

você a conquistar seus objetivos profissionais. Evite
depender dos outros, mas cuidado com atitudes egoístas.
Pense mais em sua cara-metade antes de tomar
decisões que a envolvam. Cor: branco.

YYk VIRGEM
I l,f Bom dia para mostrar que sabe trabalhar em equipe e

delegar tarefas e responsabilidades aos outros. Assim
conseguirá resultados mais rápidos e eficientes para
todos no emprego. A paciência é a palavra de ordem no

campo afetivo. Cor: verde-claro.

.n. UBRA
- Tente compreender quais são as suas verdadeiras

dificuldades e o que deve fazer para superá-Ias no
emprego. Troque experiências com os colegas, se for
preciso. No romance, cuidado comcob� exageradas
ou pode sufocar quem ama Cor: verde-claro.

m ESCORPIÃO
II L. No trabalho, atividades feitas individualmente são

as mais indicadas. Tome a iniciativa, pois é hora de
começar novos projetos. Tenha foco e empenhe-se
para obter bons resultados. No romance, cuidado com
discussões improdutivas. Cor: tons claros.

.. /\ SAGITÁRIO
)<.

-

No trabalho, mantenha o foco nas tarefas de sua
responsabilidade se quiser alcançar seus objetivos.
Faça uma coisa de cada vez e não tenha pressa de
finalizar suas pendências. Na vida afetiva, compartilhe
seus ideais com quem ama Cor: marrom.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"F A melhormaneira de lidar com as dificuldades é
encarando-as. Não tenha receio em contar com a ajuda
dos outros. Em casa, os ânimos podem se exaltar,
procure harmonizar. Seu romance entra em uma fase
mais envolvente: aproveite! Cor: tons claros.

""""""" AQUÁRIO
AA;\ Hoje, o dia pede recolhimento e discrição. Se tem

objetivos grandiosos no campo profissional, estabeleça
prioridades e estude parcerias. Hoje é preterível ceder a
entrar em uma polêmica sem solução.A dois, há muita
ternura no ar! Cor: preto.

,{ PEIXES .

7T Reflita sobre as decisões que pretende tomar, pois
atitudes precipitadas podem trazer arrependimentos.
Evite comentar sobre suas aflições com familiares
neste dia No campo amoroso, com diplomacia você
conseguirá resolver os impasses. Cor: creme.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1161 .TERÇA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

".

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

Rafaela
Nicocelli

festejando com

-, as meDtores

amigas os
15 anos, DO

dia 3. Seus

pais Ronaldo
-e Katia Dte

desejam
felicidades!

No dia 24,
o pequeno
Vinícius

completou 3

aninhos.Lígia
e Cluistian

juntamente
com a família
e os amigos,
comemoraram

commuita

alegria esse

momento

Jonathan Alan Estevan
e Nathany Roberta
dos Santos, que está
completando 20 anos

hoje e recebe o carinho
de sua mãe, Lu. "Deus
a ilwnine e proteja

sempre. Minhamaior

riqueza, meu orgulho!"

Excursão para Piratuba
Passeio para Piratuba com saída de Iaraguá do Sul dia 23/8

(quinta - feira), às 17h. Retorno dia 26 e previsão de chegada às
22h (domingo). Pacote inclui: transporte em ônibus semi-leito; 3
pernoites em hotel; café colonial; café damanhã, almoço e jantar.
NÃO estão inclusos no pacote: bebidas; itens de caráter pessoal;
tickets para entrada nas piscinas. Valor R$ 380 por pessoa. Mais
informações com Zaira - 3371-9435.

Festa
Tradicional Festa da Comunidade Santa Clara, naVila Rau, em
Iaraguã, acoritece no dia 19 de agosto. Início da Santa Missa às 10h.

1a Feijoada Solidária da Ajapra
Dia 18 de agosto, a partir das 11h, ao preço de de R$ 18,
você aprecia a 1 a Feijoada Solidária daAjapra, no London
Pub. Chef:Vilson Carlos Rainjak. Caso queira levar a feijoada
para casa, trazer um recipiente. Também haverá camisetas,
canetas e livrinhos para vender. Cartões limitados!

Palestra gratuita
''Aprenda a comparar antes de investir, - Queda dos juros e

alteração da poupança, é hora de repensar os seus investimentos!"
é a paletra que ocorre no dia 21, às 19h, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Palestrante: Leandro Corrêa. Inscrições: 3275-7024.

APOIO:

A Associação Beneficente Nóvc Amanhã 'e uma

entidade sem fins !ucratlv@s, fl:lndada em 14 de
setembro de 1998, com- sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estradá 'Geral Aurora,
bairro Rio Cerro U, nomunicípio de J,araguá do Sul,
se,

>

Omaior objetivo do "NovoAmanhã" é o de orjentar,
prevenir, reabilitar e ressocíaílzar o dependente de
álcool e qoutr-as drogas, bern como orientar es

famíllà�es em partioular e à sociedade em geral.

o t:ORRElO no POVO
11 '
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Muitas vezes nos questionamos como po
demos contribuirparaummundomelhor

e mais sustentável, se as soluções tidas como

, "mais eficazes" estão distantes do poder de de
cisão da grande maioria. A resposta para esta

pergunta é: se envolvendo através de pequenos
atos. Uma das mais utilizadas expressões da
filosofia sustentável é "pense globalmente, aja
localmente" , e através deste entendimento fica
clara a importância implícita do envolvimento
de cada cidadão através de ações voluntárias no
seu bairro, comunidade emunicípio.

O voluntariado, em todas as suas formas e

grandezas, é fundamental para o exercício da
cidadania pois, enquanto seres humanos, so

mos sociais por natureza.
Não restam dúvidas quemotivos não faltam

ao indivíduo para ter seu dia preenchido com

tarefas ligadas ao trabalho, estudos, família ou

lazer, mas reservar algum tempo também para
se dedicar à coletividade é essencial para o de
senvolvimento da sociedade na qual estamos
inseridos. Possuímos habilidades específicas"
contribuindo de forma convergente e sinérgica
para uma multiplicidade de ações voluntárias
que podem nos fazer melhores, consequente
mentemelhorando o local em que vivemos.

Continuamente, somos noticiados com

exemplos de boas práticas e o êxito social de
cidades e Estados de Países tidos como "desen

volvidos", entretanto se observarmos os moti

vos desencadeadores daquele sucesso notare

mos fortes traços de cidadania, patriotismo e

,.

I "
..

ti

I
,.

a aDI
envolvimento social voluntário dos integrantes
daquelas localidades.

Não devemos esperar sermos classificados

globalmente como um país desenvolvido ou de

"primeiro mundo" para somente então mudar
mos nossas atitudes ou nos envolvermos. Preci
samos fazê-lo agora, a fim de transformarmos o

Brasil emumverdadeiro e efetivo exemplo de sus
tentabilidade para omundo.

Ações simples como doar parte de seu tem

po para compreender como funcionam as as

sociações de bairro, os conselhos municipais,
as entidades de classe, os meios associativistas,
ou mesmo participando das associações de

pais e mestres da escola de seu filho, auxilian
do o município em causas' sociais, buscando a

diocese de sua cidade e oferecendo sua ajuda,
cooperando com hospitais, asilos, ou mesmo

oferecendo seus conhecimentos profissionais
de forma não onerosa a quem mais necessita,
enfim, se colocando à disposição da sociedade
a fim de contribuir para uma cidade melhor.

Cabe-nos também fazer a nossa parte, pra
ticando a sustentabilidade através da coleta se

letiva do lixo, da economia de energia elétrica e

água, a busca pelo uso da bicicleta ao invés do
carro (quando possível), o respeito pelos direi
tos das pessoas portadoras de necessidades es

peciais e aos idosos. De diversas formas pode
mos fazer pelo nosso coletivo algo que somente
é possível através do voluntariado: colocar em
ação o exercício da cidadania e as práticas da
sustentabilidade.

Telhas feitas de embalagens Tetra Pak
Com o objetivo de promover a coleta seletiva
no Rio de Janeiro, aTetra Pak doará 200 telhas
produzidas com embalagens longa vida recicladas
para o projeto "Arquiteto de Família". Omaterial
.sera oferecido aosmoradores do MorroVital

Brazil, noRio de Janeiro, durante a Feira deTrocas
Solidárias, que acontecemensalmente em parceria
com aONG Soluções Urbanas, o InstitutoVital
Brazil e a LeroyMerlin. Para adquirir as telhas, as I

famílias da região podem trocar embalagens longa
vida pós-consumo pelamoeda social "trocado
vital". Cada quatro embalagens (caixinhas de leite,
molho de tomate, suco, leite condensado e outros) .

equivalem a um trocado vital e a telha vale cinco
trocados. O principal objetivo é permitir que as

famílias atendidas tenham acesso a ummaterial de

qualidade, sem uso do dinheiro e, com isso, possam
fazer asmelhorias propostas pelo projeto.

\jf

BIOVITA
Tecnologias Sustentáveis

47 3273 71911
www.bio.yifa.coDl.br

Química
47 3273 7191

www.b·iochem.com.br

Nova Zelândia terá ilha
movida a energia solar
Ao invés de geradores a diesel, os moradores do pequeno
arquipélago de Tokelau, na Nova Zelândia, irão contar com
uma fonte de energia limpa e renovável até o final de 2012.
Trata-se de um sistema elétrico totalmente abastecido

por energia solar, composto pormais de 4mil painéis
fotovoltaicos a fim de atender sua população de cerca de

1,4mil moradores. O projeto evitará a queima de 200mil
litros de diesel por dia, evitando assim a emissão anual de

aproximadamente 2 mil toneladas de dióxido de carbono.

CoOSIJmo de energia no Brasil
cresce 4,2% DO semestre
O Brasil observou o crescimento de 4,2% no consumo de

energia elétrica no primeiro semestre deste ano, em relação
ao mesmo período do ano passado. Segundo a Empresa de

Pesquisa Energética (EPE), o consumo nacional de eletricidade

chegou a 223,4mil gigawatts-hora (GWh) nos seis primeiros
meses do ano. Os maiores níveis de alta ocorreram no setor de
comércio e serviços, que cresceu 7,4% no primeiro semestre,

seguido pelos segmentos residencial (5%) e industrial (1,4%).
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Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da LeI9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escnto os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESro·
Apontamento: 217161/2012 Sacado.ADD PISOS E ACAB. IlDAME Endereço: JORGECZERNIEWICZ 889
- Iaraguã do Sul-SC - CEP 89255-000 Credor: JDMTRANSPORTES LIDA ME Portador: - Espécie: DMI -

N° TItulo. 11601/1 - Motivo' falta de pagamento Valor: R$ 497,19 Data para pagamento 07 de agosto de
2012Valor R$24,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 444,00 - Juros' R$ 1,18 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento. 217200/2012 Sacado: ADEMIR FRANCISCOWOLF Endereço: RUATIFAALICE 100 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-700 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie: NP - N°
TItulo: 44587579 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 14.645,83 Data para pagamento: 07 de agosto de
2012ValorR$2.089,47 Descrição dosvalores: Valordo título: R$12.498,26 - Juros: R$ 2.066,37Emolumentos:
R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 43,90

Apontamento: 216615/2012 Sacado: ALBERTO POUTI Endereço' GUIliIERME CRISTIANO WARHAN
GER 540 - VILA NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-300 Credor: MANO INDUSIRIAE COMERCIODE
CONFEC Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo' 406/001- Motivo' falta de pagamentoValor: R$ 252,43 Data
para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$23,79Descrição dos valores: Valor do título' R$ 209,17 - Ju
ros: R$ 0,69 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução. R$ 23,20 - Diligência; R$ 5,27

Apontamento: 216952/2012 Sacado: ALEXSANDRO SANlDS SILVA Endereço: RUAALFREDO ALBERTO
BAUMGAERIEL LOTE 65 - RIO DA LUZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-214 Credor: MARMORARIA
MULLER IlDA Portador. - Espécie: DMI - N°TItulo: 947-01-Motivo. falta de pagamentoValor: R$ 347,31
Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$24,15 Descnção dos valores: Valor do título: R$ 288,00
- Juros: R$ 1,05 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
20,96

Apontamento: 217230/2012 Sacado: AUAN CARIDS PEIRY Endereço: RUA ALBERTO lITPADEL 1536
- Jaraguá do Sul-SC - CEP' 89261-700 Credor: COM E REPRES BENUTTI IlDA Portador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 06355586 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 243,21 Data para pagamento: 07 de agosto de
2012ValorR$23,68Descrição dos valores' Valor do título: R$176,63 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$II,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência R$ 28,70

Apontamento. 217087/2012 Sacado: ANDERSON HAUFFE Endereço RUAANO BOM, 3162 - ANO BOM
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89278- Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie NP - N°
TItulo: 44076617 - Motivo' falta de pagamento Valor' R$ 3.336,90 Data para pagamento: 07 de agosto de
2012Valor R$542,63Descrição dos valores: Valor do titulo' R$ 2 803,27 - Juros. R$ 519,53 Emolumentos' R$
11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 0,00 - Diligência. R$ 0,00

Apontamento' 216707/2012 Sacado. ARILDO PAVARIN Endereço: RUA ERMINTO NlCOLINl80 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89267-140 Credor: DAGOSTIN PNEUS COMANDITA EPP Portador: - Espécie DMI
N° TItulo. OS22251 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 289,28 Data para pagamento' 07 de agosto de
2012ValorR$24,41 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 208,33 - Juros: R$I,31 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital' R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 217276/2012 Sacado. BELLA SULAMBIENTES IlDAME Endereço' RUA CEL PROCOPIO
GOMES DE OliVEIRA 463 SL 4 - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89251-201 Credor: UNICASA INDUSTRIA DE
MOVEISSA Portador UNICASAINDUSTRIADEMOVEIS SA Espécle:DMI-N°TItulo 633437/1-Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 190,22 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$23,48 Descrição
dos valores: Valor do titulo R$ 142,58 - Juros' R$ 0,38 Emolumentos' R$ lI,60 - Publicação edital. R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento' 217284/2012 Sacado BELIASUL AMBIENTES IlDAME Endereço: RUA CEL PROCOPIO
GOMES DE OllVEIRA 463 SL 4 - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89251-201 Credor UNlCASA INDUSTRIA DE
MOVEISSA Portador. - Espécie DMI - N°TItulo: 633436/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 102,03
Data para pagamento 07 de agosto de 2012ValorR$23,22 Descnção dos valores. Valor do titulo R$ 54,65-
Juros. R$ 0,12 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento' 217332/2012 Sacado: BRUNO CESAR CARDOSO Endereço. RUAARIHURGUNTIfER, 221
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-570 Credor' BAUWEa IlDA - EPP Portador: - Espécie.DMI - N°TItulo:
111510332 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 658,86Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor
R$37,74 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 585,96 - Juros: R$ 14,64 Emolumentos: R$ 11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 217183/2012 Sacado: BRUNO SAMPAIO FELIPE OLIVEIRA Endereço: RUA CAMPO ALE
GRE 315 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-100 Credor: MARCENARIAGlLMAR IlDA Portador: - Espécie:
DMl- N° TItulo: 04/05 - Motivo. falta de pagamento Valor: R$ 268,47 Data para pagamento: 07 de agosto
de 2012Valor R$23,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 215,00 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 217202/2012 Sacado: CLEBERMAURICIO Endereço: RUAMARIASTINGHEN 93 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89253-380 Credor: BANCO FICSASA Portador: - Espécie: CBI - N°TItulo. 998757055-4 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.039,42 Data para pagamento: 07fde agosto de 2012Valor R$237,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.773,42 - Juros: R$ 213,99 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 217288/2012 Sacado' COElHO REFRIGERACOES IlDA Endereço: RUA ROBERTO ZIE
MANN 2650 SL 01- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-685 Credor: FRIGELAR COMERCIO EDISTRlBUICAO
SA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo. 5/11744001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 496,26Data
para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$24,28 Descrição dos valores: Valor do título. R$ 443,07 - Ju
ros: R$'l, 18 Emolumentos' R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 217290/2012 Sacado: COElHO REFRIGERACOES IlDA Endereço: RUA ROBERTO ZIE
MANN 2650 SL 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-685 Credor: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO
SA Portadon- Espécie: DMI - N°TItulo: 5/11752901 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 313,61 Data
para pagamento: 07 de agosto de 2012ValorR$23,79 Descrição dos valores: Valor do título. R$ 260,91- Ju
ros. R$ 0,69 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 216502/2012 Sacado: CONFECCAO SR IlDAME Endereço: RDOMINGOS SANSON 150-

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor:TECIDOS CASSIANAHAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 000054649C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 425,35 Data para pagamento: 07 de agosto de
20l2ValorR$24,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 370,80 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$ lI,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 216540/2012 Sacado: CONFECCAO SR IlDA ME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor. HAMPlDN lMPORIACAO EEXPORIACAO IlDA Portador: -

Espécie:DMI - N°TItulo: 6381/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 561,42Data para pagamento: 07 de
agosto de 2012ValorR$24,95Descnção dosvalores: Valor do título: R$ 506,00 - Juros:R$1,85 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 216687/2012 Sacado: CORUPA MAQUINAS COSTURA IlDA Endereço: RUA JORGE
IACERDA 125 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: EWASSESSORIA EMPRESARIAL LDA Portador:
METALNORTE INDUSIRIA Espécie: DMI - N° TItulo: l007813C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
443,99 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$24,04 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 354,30 - Juros: R$ 0,94 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 51,45

Apontamento: 216029/2012 Sacado: CRISTIAN EDUARDO SKIARSKI Endereço: RUADAABOliÇÃO, 260
- RAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-150 Credor: MARECHAL PNEUS EAUTOCENTER IlDA Portador:
- Espécie:DMl- N°TItulo: PRE738/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 757,69Data para pagamento:
07 de agosto de 2012ValorR$25,66Descrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Juros: R$ 2,56 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 216889/2012 Sacado: CRlSIlANE E RICARDO BAR IlDAME Endereço: PADREALBERTO
ROMUALDO JACOBS 44 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89252-280 Credor: RWRLOGISTICAEDISTRIBUICAO
UDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0036225301-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 191,10Data
para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$23,77Descrição dos valores: Valor do título: R$ 134,48 - Ju
ros: R$ 0,67 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 216890/2012 Sacado: CRISIlANE E RICARDO BAR IlDAME Endereço: PADRE ALBERTO
ROMUALDO JACOBS 44 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-280 Credor: RWR LOGISTICAEDISTRIBUICAO
UDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0036225302 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 190,78Data
para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$23,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$134,48 - Ju
ros: R$ 0,35 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 216820/2012 Sacado: DANIEL LUISTRlsarro Endereço: RUASERVIDAO 278 40 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89251-300 Credor:VALCANAlAAuro PECAS IlDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TI
tulo: 508101-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 315,62Datapara pagamento: 07 de agosto de 2012Valor
R$24,96Descrição dos valores: Valor do título: R$ 266,SO - Juros: R$ 1,86Emolumentos: R$l1,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento. 216821/2012 Sacado: DANIEL LUISTRlsarro Endereço: RUA SERVIDAO 278 40 - Iaraguã
doSul-SC - CEP: 89251-300 Credor:VALCANAlAAuro PECAS IlDAME Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 5144 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 220,17Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor
R$24,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$172,00 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$l1,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência. R$ 9,96

Apontamento: 216822/2012 Sacado: DANIEL LUIS TRlsarro Endereço: RUA SERVIDAO 278 40 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89251-300 Credor: VALCANAlAAUID PECAS IlDAME Portador: - Espécie: DMI

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

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

- N° TItulo: 5081/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 306,70 Data para pagamento: 07 de agosto de
2012ValorR$24,04Descnção dos valores: Valor do título' R$ 258,50 - Juros: R$ 0,94Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital. R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217222/2012 Sacado: DANIEIA ENGELME Endereço' RUA ANGELO RUBlNl1256 SL 08
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-000 Credor. NlNl E BAMBlNl CONFECCOES IlDA Portador: - Es

pécie: DMI - N°TItulo: 13431-3/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 621,97Data para pagamento: 07 de
agosto de 2012ValorR$24,78Descnção dos valores: Valor do título: R$ 562,03 - Juros: R$l,68 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital' R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 217180/2012 Sacado: DEISE LEANE CONZATIl Endereço: RUAMARINA FRUTUOSO 391
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-500Credor: RCF INCORPORADORAIlDA Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo. NP0003705 - Motivo falta de pagamento Valor: R$ 652,38 Data para pagamento: 07 de agosto de
2012ValorR$25, II Descrição dos valores: Valor do título: R$ 603,11- Juros: R$ 2,01 Emolumentos' R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217140/2012 Sacado. DElSYMARADECARVAlHO -ME Endereço: RDURVALMARCATIO
35 - CfllCO DE PAULO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: STARKE SECURrnZADORA SA
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 7632-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 425,05Data para paga
mento: 07 de agosto de 2012Valor R$24,58 Descrição dos valores. Valor do titulo: R$ 370,00 - Juros: R$I,48
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 217208/2012 Sacado' DIEGODAROSA Endereço: RUAALBERTO U1PADEL 1556 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89261-600 Credor: IDEAL PISOS ACAB IlDA ME Portador: - Espécie: DMl- N° TItu
lo. 19940 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 430,33 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor
R$25,03 Descrição dos valores Valor do título: R$ 362,40 - Juros' R$1,93 Emolumentos: R$l1,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 217138/2012 Sacado: DNINE INDTEXTIL IlDAME Endereço' RUAROBERTO ZlEMANN
1166 SL 2 E 3 - Jaraguá do Sul-SC - CEP' 89255-300 Credor ROVITEX IND COM DE MALHAS UDA Por
tador. - Espécie. DMI - N° TItulo: A123459601 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 823,25 Data para
pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$26,40 Descrição dos valores Valor do título: R$ 761,69 - Juros:
R$ 3,30 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência' R$ 20,96

Apontamento' 216471/2012 Sacado' DOMUS INDUSIRIA E COMERCIO MOVEIS IlDA Endereço: RUA
JOAO TOZINI 1806 - CORUPA - SC - CEP: Credor. BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador: SOFIX
INDUSTRIA DE FIXADORES L Espécie: DMI - N°TItulo' 5711/001- Motivo: falta de pagamentoValor R$
1229,78 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$34,02 Descnção dos valores' Valor do titulo.
R$ 1.130,11 - Juros: R$ 10,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência. R$ 51,45

Apontamento' 217205/2012 Sacado: EDERALVES DEALMEIDA Endereço: RUAEURICO DUWE 100 - RIO
DALUZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-000 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador' - Espécie:
CBI- N°TItulo. 47095338 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.631,45Data parapagamento 07 de agos
to de 2012Valor R$325,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.271,16 - Juros: R$ 302,03 Emolumen
tos R$ 11,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 216781/2012 Sacado. EliANE LUCIA MAES Endereço' RUA EUGENlO NOCOUNI,202
AP 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-220 Credor: KNOLL GASES INDUSTRIAIS COMERCIO E TRANSP.
Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 0256003 - Motivo. falta de pagamento Valor: R$ 401,34 Data para
pagamento' 07 de agosto de 2012Valor R$24,80 Descrição dos valores: Valor do titulo R$ 320,00 - Juros'
R$1,70 Emolumentos' R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Dílígêncía; R$ 42,34

Apontamento: 217175/2012 Sacado ESTAMPARIA MB LIDA ME Endereço. RUA JACOB DA SILVA, 100
- Iaraguá do Sul-SC - CEP 89258-390 Credor: GREEN TEX QUlMICA aDA Portador. - Bspécie: DMI -

N° TItulo. 4440/B - Motivo' falta de pagamentoValor: R$ l.082,18 Data para pagamento: 07 de agosto de
2012Valor R$26,52 Descnção dos valores: Valor do título' R$ 1 026,00 - Juros: R$ 3,42 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução. R$ 23,20 - Diligência; R$15,46

Apontamento: 217267/2012 Sacado: EI1MA ETIQUETAS aDA Endereço: RUA OUVIO DOMINGOS
BRUGNAGO 481 - JARAGUADO SUL - CEP' Credor: BRASIL SULEMBAlAGENS IlDA Portador: - Espé
cie: DMI - N°TItulo: 296821/1-Motivo' falta de pagamentoValor: R$ 959,15 Data para pagamento: 07 de
agosto de 2012ValorR$25,48 Descnção dos valores: Valor do título: R$ 895,46 - Juros: R$ 2,38 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência R$ 24,01

Apontamento: 217201/2012 Sacado: FABIANA BUENO DE CASTIlHO Endereço: RUA AMANDUS REN
GEL 1015 - RIO CERRO I - Iaraguá do Sul-SC - CEP' 89261-52 Credor: BANCO FICSASA Portador: - Es
pécie: CBI - N°TItulo: 998645322-4 - Motivo. falta de pagamentoValor: R$ 1.177,46 Data para pagamento:
07 de agosto de 2012Valor R$179,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 961,34 - Juros: R$ 156,37
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 217065/2012 Sacado: FABRICIO DA ROCHA Endereço: RALFREDO CARIDS MAYER 313
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-640 Credor: J.M.CMATERlAlS PARACONSTRUCAO IlDA Portador:
- Espécíe: DMI - N°TItulo: C270242713/8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.036,04Data para paga-
mento' 07 de agosto de 2012ValorR$27,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 975,13 - Juros' R$ 4,22
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39
___________________________________________________ .J.-: _

Apontamento: 217190/2012 Sacado: FARMACIA DEDICARE LIDA ME Endereço: RUA ROBERTO ZIE
MANN 2699 SL 4 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: GAUCHAFARMAMEDICAMENIDS IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1236313C - Motivo' falta de pagamentoValor: R$ 245,69 Data para
pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$23,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 192,91 - Juros.
R$ 0,77 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 217038/2012 Sacado: FCIAESPOSITO IlDAME Endereço:AVGETUUOVARGAS 159SAlA
4 - CORUPÁ-SC - CEP' 89278-000Credor:VINHEDODISTRlBUIDORADE INSUMOS EPRODUTOS FARM
Portador: - Espécíe: DMI - N°TItulo: 1 015762K - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 590,38 Data para
pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$24,76 Descnção dos valores: Valor do título: R$ 499,97 - Juros:
R$l,66 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 217174/2012 Sacado: FIUPE BOLDO Endereço: EXP ANlDNlO CARIDS FERREIRA 224 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Credor: MAURIK COSl\1EI1COS IlDAME Portador: - Espécie: DMI
- N° TItulo: 548874584 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 448,59 Data para pagamento: 07 de agosto
de 2012Valor R$24,43 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 400,00 - Juros: R$ 1,33 Emolumentos' R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96

Apontamento: 216532/2012 Sacado: FRANCIANEFERNANDES XAVIER Endereço: RUA JOSE FOSSILE FI
um 69 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor MARMORARIAMULLER IlDA Portador. - Espécie.
DMI - N°TItulo: 882-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,24Data para pagamento: 07 de agosto
de 2012Valor R$24,33 Descríção dos valores: Valor do título: R$ 336,00 - Juros: R$ 1,23 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento' 215989/2012 Sacado: GIACOMINl COMERCIO DE PIANTAS Endereço: RUA DOMINGOS
SALVADOR 55 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ORBENK DISTRIBUIDORA P L IlDA Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 29118#01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 747,71 Data para pagamento:
07 de agosto de 2012ValorR$27,24Descrição dos valores: Valor do título: R$ 654,82 - Juros. R$ 4,14 Emolu
mentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 216733/2012 Sacado: GILSON PERIa.ES GONCALVES Endereço: RUA:FRITZ BARIEL 727
APTO 21 BLOCO 10APTO 21- BAlPENDI - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor: CELSO RICAR
DO ROMAO Portador: - Espécie: NP - N° TItulo: SN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 461,61 Data
para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$32,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Ju
ros: R$ 9,60 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 216232/2012 Sacado: IGNACIO ISMAELTAVARES Endereço:RUAH1LDAFRlEDELIAFIN,
446 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor:AUID E!EI1UCA GEVOCAR IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 18207 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 164,93Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Va
lorR$23,37Descrição dos valores: Valor do título: R$ 90,72 - Juros: R$ 0,27 Emolumentos: R$11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 217091/2012 Sacado: IZILDAABIGAIL APARECIDA PEDROSO Endereço: RUA JOSE AL
BERTINO PLEBATI, 550 -ILHADAFIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: COOPERATIVA
DE CREDITOVALE DO ITAJAI-VIACREDI Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 531/0001- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 110,95 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$23,29 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 58,00 - Juros: R$ 0,19 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 216453/2012 Sacado: JAIR DOS SANTOS Endereço: CARlA RUBIA DROSSE 380 AP 202 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-282 Credor: FSroFADOS KRAUSE IlDA Portador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 2003472C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 388,40Data para pagamento: 07 de agosto de
2012ValorR$23,87Descrição dos valores: Valor do título: R$ 332,50 - Juros: R$ 0,77 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 216746/2012 Sacado: JOAQUIM GONCALVES BRANCO Endereço: RUA BENJAMIM
BUCCIO 100 - SANTA LUZIA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89267-050 Credor: BANCO BRADESCO FINAN
CIAMENlDS SA Portador: - Espécie: NP - N°TItulo: 4277062094 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
34.134,26 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$4.652,64 Descrição dos valores' Valor do
título: R$ 29.425,08 - Juros' R$ 4.629,54 Emolumentos' R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 217010/2012 Sacado' JOSE CARIDS CAUS RIBEIRO Endereço: RUA JORGEVERBINEN,
LOTE 11 - ESlRADA NOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-372 Credor: lNFRASUL -INFRAESTRU
TURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0171459023 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 242,04 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$24,15Descrição dos valores: Valor

do titulo. R$ 186,67 - Juros: R$ 1,05 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução' R$
23,20 - Díligêncía: R$17,02

Apontamento: 216218/2.012 Sacado. JUCINEI PEREIRA DE MATIOS Endereço. RUARIl,a SOUZA, PT
8, DEF 288 - TRES RIOS DO NORTE - Jaraguá do Sul-SC - CEP' 89266-300 Credor: KAZZATEK CONSTo E
INCORPORADORALIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo' BERT 102COO - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 183,37 Data para pagamento. 07 de agosto de 2012Valor R$23,46 Descnção dos valores: Valor
do título: R$ 120,00 - Juros: R$ 0,36 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 23,71

Apontamento. 216709/2012 Sacado: KOCHAUIDMACAO INDUSTRIAL IlDA Endereço: RUA ERWINO
MENEGOTTIl71 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: INSTAlADORA ELETRlCA CONTI LIMI
TADA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 1224321 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 78,74 Data
para pagamento: 07 de agosto de 2012ValorR$23,15 Descnção dos valores' Valor do título: R$ 23,56 - Juros:
R$ 0,05 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento' 217188/2012 Sacado: IA BELLA IND.COMAUM.IlDA.ME Endereço: RUAVICTOR RO
SEMBERG819 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-400 Credor: FRIGORIFlCOVERDI IlDA Portador: - Espé
cie: DMI - N°TItulo' 0117615001-Motivo. falta de pagamentoValor: R$ 3.674,35 Data para pagamento: 07
de agosto de 2012ValorR$36,32Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.606,00 - Juros: R$13,22 Emolu
mentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 216474/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS IlDAEPP Endereço: RUAERWINOMENEGOTTI
1460 SAlA 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIO
NAL IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 3447A - Motivo: falta de pagamentoValor R$ 21.252,91
Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$58,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$
21.164,07 - Juros' R$ 35,27 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligêncía: R$ 16,27

Apontamento: 216475/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS LIDAEPP Endereço' RUAERWINOMENEGOITI
1460 SAlA 02 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIO
NAL IlDA Portador: - Espécie. DMI - N° TItulo. 3446A - Motivo' falta de pagamentoValor R$ 21.252,91
Data para pagamento 07 de agosto de 2012Valor R$58,37 Descnção dos valores: Valor do título: R$
21.164,07 - Juros: R$ 35,27 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - DI

ligência: R$ 16,27

Apontamento. 217236/2012 Sacado: LEONARDOANlDNlO XAVIERDASIL Endereço' AVGETULIOVAR
GAS 268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89251-000 CredorWLE SOFIWARES E EQUIPAMENlDS Portador.
- Espécie: DMl - N° TItulo. 0007360001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 349,36 Data para paga
mento' 07 de agosto de 2012ValorR$25,20 Descnção dos valores' Valor do título. R$ 300,00 - Juros: R$ 2,10
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento' 217237/2012 Sacado: LEONARDOANlDNIO XAVIERDASIL Endereço. AVGETULIOVAR
GAS 268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor:WLE SOFIWARES E EQUIPAMENlDS Portador.
- Espécie. DMI - N° TItulo. 0006901001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 352,36 Data para paga
mento: 07 de agosto de 2012ValorR$28,20 Descrição dos valores' Valor do título' R$ 300,00 - Juros: R$ 5,10
Emolumentos R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento 217238/2012 Sacado: LEONARDOANlDNlO XAVIERDASIL Endereço: AVGEfULIOVAR
GAS 268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor:WLE SOFIWARES E EQUÍPAMENlDS Portador.
- Espécie: DMI - N° TItulo 0006554001 - Motivo falta de pagamentoValor: R$ 355,46 Data para paga
mento' 07 de agosto de 2012ValorR$31,30 Descrição dos valores' Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 8,20
Emolumentos' R$11,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216706/2012 Sacado: LHFINSTRUMENTACAO IlDA - ME Endereço' RUADOS lMIGRAN
TES 500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89254-430 Credor: KAP COMPONENTES ElEIRlCOS IlDA Portador.
- Espécie. DMl- N°TItulo: 1032992 - Motivo' falta de pagamentoValor: R$ 271,47 Data para pagamento'
07 de agosto de 2012Valor R$23,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 216,06 - Juros: R$ 0,28 Emolu
mentos. R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, !O Condução R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 217250/2012 Sacado: LOJA DE ROUPAS VAES IlDA ME Endereço: RUAWAllER MAR
QUARDT 155 SAlA 13 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: KRINDGES INDUSTRIAL IlDA Por
tador: - Espécie: DMl - N° TItulo 342866/002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 209,75 Data para
pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$23,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$I66,80 - Juros: R$
0,38 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 216963/2012 Sacado: LUCIACANDIDO BALBINO liSBOA Endereço: RUAANlDNlO PE
DRI 225 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-750 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTIJRA E EMPREENDI
MENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0199663008 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 371,02
Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$24,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 316,47
- Juros' R$ 1,79 Emoluroentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
15,46

Apontamento: 217090/2012 Sacado: LUNAINST. ELEIR. IlDA-ME Endereço: SANTlIlAPURES RANGEL
69 BOX 03 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-200 Credor: J.M.C MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: N17964/5 - Motivo: falta de pagamentoValor'
R$ 197,28 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$23,62 Descrição dos valores: Valor do título.
R$ 144,00 - Juros: R$ 0,52 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gêncía R$ 15,46

Apontamento' 217049/2012 Sacado: M.C.E. COMERCIO DE CALCADOS IlDA Endereço: AV.ANDRE RO
DRIGUES DE FREITAS 917 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: DIRECAO SA CREDITO FINANCIA
MENlD E INVESTIMENT Portador: T.N.S. IND. E COM. DE Espécie: DMI - N° TItulo: 11559/A - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 651,66 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$24,41 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 561,60 - Juros: R$1,31 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência; R$ 51,45

Apontamento: 217050/2012 Sacado: M.C.E. COMERCIO DE CALCADOS IlDA Endereço: AV. ANDRE RO
DRIGUES DE FREITAS 917 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: DIRECAO SA CREDITO FINANCIA
MEN1D E lNVESTIMENT Portador: T.N.S. IND E COM. DE Espécie: DMI - N° TItulo: 11560/A - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 612,74 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$24,31 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 522,78 - Juros: R$ 1,21 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 216732/2012 Sacado: MARCOS CIAUDEMIR SCHRAMOWSKI Endereço: AV. PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA 3511 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor: MECANlCA DIESEL 2000
IlDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 18-19 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 406,45Data
para pagamento: 07 de agosto de 2012ValorR$24,26Descrição dos valores: Valor do título: R$ 348,60 - Ju
ros: R$1,16Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 216494/2012 Sacado: MARlCELIAMACEDODECARVAlliOBERIHEISEN Endereço: RES
TRADAGERAL FELIPESCHMIDTSN - CORUPA - SC - CEP: Credor: UNDAURAHODECKER Portador: -

Espécie:DMl-N°TInIlo: 1506-1- Motivo' falta de pagamentoValor: R$ 422,80Data para pagamento: 07 de
agosto de 2012ValorR$25,75Descrição dosvalores: Valor do título: R$331,40 - Juros: R$ 2,65Emolumentos:
R$Il,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 217131/2012 Sacado: MErALURGICA 15 IND.DE EST.MET.E AR Endereço: RUA JOAO
FRANZNER 599 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-640 Credor: DAYBRASIL S/ A Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 21144945-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.821,50 Data para pagamento: 07 de
agosto de 2012Valor R$28,97Descrição dosvalores: Valor do título: R$1.762,06 - Juros: R$ 5,87 Emolumen
tos:R$Il,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 217232/2012 Sacado: MIRCEAMIRANDAROCHAME Endereço: RPAS1DRALBERTSCH
NEIDER 759 SL 01 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: LUCIANADE SOUZAPEREIRA Por
tador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 286 2 - Motivo: faltade pagamentoValor:R$ 727,89Datapara pagamento:
07 de agosto de 2012ValorR$25,32Descrição dos valores: Valor do título: R$ 667,41- Juros: R$ 2,22 Emolu
mentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 217142/2012 Sacàdo: MUVO IlDAME Endereço: RVICTORROSEMBERG600 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89252-400 Credor: KAPITAL FACTORING F MERCANTIL Portador: ZANEfTI COM E
INDDE PECAS IlDAME Espécie:DMI - N°TItulo: 154A - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 594,22Data
para pagamento: 07 de agosto de 2012ValorR$24,17Descrição dos valores: Valor do título: R$ 537,20 - lu
-ros: R$1,07 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 217143/2012 Sacado:MUVO IlDAME Endereço: RVICTOR ROSEMBERG 600 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89252-400 Credor: KAPITAL FACTORING FMERCANTIL Portador: ZANEfTI COM E
INDDE PECAS IlDAME Bspécie: DMI - N°TItulo: 154 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 379,62Data
para pagamento: 07 de agosto de 2012ValorR$23,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 323,03 - Ju
ros: R$ 0,64 Emolumentos. R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 217305/2012 Sacado: NOEMEMARCELINODINlZ Endereço:RUADRENCHU 1241- Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89260-000Credor: OSVALDOVILELAJUNIORME Portador: - Espécie:DMI - N°TItu
lo: 002724-2 - Motivo: faltade pagamentoValor:R$ 813,58Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor
R$27,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 751,32 - Juros: R$ 4,00 Emolumentos: R$11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 216524/2012 Sacado: NOSSOMERCADO IlDAME Endereço: RUAMANOELFRANCISCO
DA COSTA, 503 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-000 Credor: REDFACTOR EFOM COML S/A Portador:
FAVILLE IND E COM DEALIM IlDA Espécie: DMI - N° TItulo: 31240 D02 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 312,69 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$23,60 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 250,88 - Juros' R$ O,SO Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 24,01

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apontamento: 217220/2012 Sacado: ODrw RASSWEILER Endereço: RUAARMANDO RENGEL 858 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89261-520 Credor: EMPREITEIRA DEMAODEOBRAGOEDE llDAME Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 5012/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.568,91 Data para pagamento:
07 de agosto de 2012ValorR$32,26Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.500,00 - Juros: R$ 9,16 Emo
lumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83 Diligência: R$ 20,96

: 216779/2012 Sacado:ROSEMERIMACHADO DOS SANTOS Endereço: RUA JOAOPICOm 473APTO 304
ex: 06 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-590 Credor: BAUWEII llDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 1143 1227- - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 161,28 Data para pagamento: 07 de agosto de
2012Valor R$23,62Descrição dos valores: Valor do título: R$113,50 - Juros: R$ 0,52 Emolumentos:R$l1,60
- Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,�
---------------------------.---------------------------------------------------------------------------_--_---_-----_-------

Apontamento: 216739/2012 Sacado: SUEU MARILETE SALVADOR Endereço: RUA EXPEDICIONARlO
FIDEUS STINGHEN 625 - CENTENARlO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-740 Credor: BANCO FINASA
BMC SA Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 4234384367 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 36.178,06
Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$8.821,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$
27.323,28 - Juros: R$ 8.798,09 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$19,39
Apontamento: 216611/2012 Sacado: ORANGEECOWGYSIORE llDAME Endereço: RUA EXPEDICIO
NARlO EWALD SCHWARZ 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-810 Credor: HBF IMPORfADORA ITDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 001446-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 152,60 Data para
pagamento: 07 de agosto de 2012ValorR$23,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 94,00 - Juros: R$
0,34 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 216965/2012 Sacado: RUDOLFO GUESSER Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN 1105 -

AMIZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: RONALDO TRAJANO RAUUNO Portador: - Espécie: NP
- N° Titulo: S/N - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 16.429,59 Data para pagamento: 07 de agosto de
2012ValorR$3.394,43Descrição dosvalores: Valor do título:R$13.ooo,00 - Juros: R$ 3.37l,33 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 216424/2012 Sacado:WSEMARGOTI B.ORBA Endereço: RUA JOSE PAPP 500 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89260-100Credor: CONDOMINIORESIDENCIALAMARYLUS Portador: - Espécie:DMI - N°
Titulo: 9200054937 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 204,07 Data para pagamento: 07 de agosto de
2012ValorR$23,63Descrição dos valores: Valor do título: R$ 145,28 - JUros: R$ 0,53 Emolumentos: R$l1,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 216675/2012 Sacado:PERSONALLYlZABRASILIAVEST.ITDA Endereço: RUAWIGANDO
MENSUN86SL01- JaraguádoSul-SC - CEP: 89256-455Credor: SIGNAMATCDOBRASIL ITDA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 007584/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 638,18Data para pagamento:
07 de agosto de 2012ValorR$24,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 585,00 - Juros: R$1,17 Emolu
mentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,7l

Apontamento: 216829/2012 Sacado: SANDRA MARIA FAUST Endereço: RUA EXP ANTONIO CARWS
FERREIRA 23 APTO 202 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-101 Credor: ARENADMINISTRADORA DE
BENS llDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 12629 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.469,43
Datapara pagamento: 07 de agosto de 2012ValorR$42,27 Descrição dosvalores: Valor do título: R$1.403,00
- Juros: R$ 19,17 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
9,96

Apontamento: 216895/2012 Sacado: THOMAS HAFERMAiNN Endereço: R JOSE THEODORO RIBEIRO
955 APTO 05 - IlliADA FIGUEIRA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-000 Credor: BVFINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTOE INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131033870 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 3.866,58Data para pagamento: 07 de agosto de 2012ValorR$790,73Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 3.046,19 - Juros: R$ 767,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 21683212012 Sacado: PIZZARIA SCHMIDDEL BONEfTI ITDAME Endereço: RUAEPITA
CIO PESSOA 1273 - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89251-400Credor:DICOMUNICACOES EEXPWRACAO
DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000383202 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
798,76 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$24,60 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 750,00 - Juros: R$ 1,50 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 216830/2012 Sacado: SANDRA MARIA FAUST Endereço: RUA EXP ANTONIO CARLOS
FERREIRA 23 APTO 202 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-101 Credor: AREN ADMINISTRADORADE

BENS llDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 12628 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.016,86
Dataparapagamento: 07 de agosto de 2012ValorR$92,70Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 2.900,00
- Juros: R$ 69,60 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
9,96

Apontamento: 216991/2012 Sacado: UPPER MAN COMERCIO DO VESTUARl Endereço: AV PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA 524 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDIT Portador: NlCOLA COLELLA IND DE ROUPAS ITDA Espécie: D1vI;I - N° Titulo:
0105281 EA - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.069,10Data parapagamento: 07 de agosto de 2012Va
lar R$27, II Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.008,40 - Juros: R$ 4,01 Emolumentos: R$11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 216721/2012 Sacado: PRESTADORA DE SERY. EM ALVEN. AST Endereço: RUA GERMA
NOMARQUARDT 201- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-200 Credor: DIFUSO DISTR PARAFUSOSEWALD
llDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1008013-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 79,45 Data
para pagamento: 07 de agosto de 2012ValorR$23,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 25,80 - Juros:
R$ 0,08 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 216831/2012 Sacado: SANDRA MARIA FAUST Endereço: RUA EXP ANTONIO CARWS
FERREIRA 23 APTO 202 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-101 Credor: AREN ADMINISTRADORA DE

BENS llDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 12627 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.045,86
Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$121,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.900,00: Juros: R$ 98,60 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 216349/2012 Sacado:VAITER LUIZKNlliS Endereço: RUAIRMAO LEAOMAGNO 456 - la
raguá do Sul-SC - CEP: Credor:ARACEUCARMENSTREW Portador: - Espécie:CH - N°Titulo: 001533-4-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.406,26Data parapagamento: 07 de agosto de 2012ValorR$2.371,10
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.000,00 - Juros: R$ 2.348,00 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 217111/2012 Sacado: AAC. CONFECCOES ITDA Endereço: RUAMARTIM STAHL 280 -

JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89259-310Credor: BRASPRESSTRANSPORT.ES URGENTES ITDA Portador:
- Espécie: DMI - N" Titulo: 1206015975 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.980,34 Data para pa
gamento: 07 de agosto de 2012Valor R$47,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.903,61 - Juros:
R$ 24,72 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,7l Apontamento: 216833/2012 Sacado: SANDRA MARIA FAUST Endereço: RUA EXP ANTONIO CARWS

FERREIRA 23 APTO 202 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-101 Credor: ARENADMINISTRADORA DE

BENS llDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 12624 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.133,82
Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$209,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.900,00 - Juros: R$ 186,56 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 216751/2012 Sacado:WAITER LEOPOLDO RADUNIZ Endereço: RUA CATARINA MA
RANGONI 46 SV370 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: INSTITUTO DE ENSINO E ASSIS
TENCIA SOCIALHOSPITA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 1942 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 1.779,98 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$29,44 Descrição dos valores: Valor do
título: R$1.731,07 - Jums: R$ 6,34 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 217322/2012 Sacado: RAFAELADESOUZARODRIGUES Endereço: PEDROGONZAGA345
- VILANOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320Credor: SVINJEIADOS llDA Portador: - Espécie:DMI
- N° Titulo: 000000195 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 633,34 Data para pagamento: 07 de agosto
de 2012Valor R$24,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 589,60 - Juros: R$ 1,17 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 217075/2012 Sacado: XI< PISOS INDUSTRlAIS ITDAME Endereço: RUA HENRIQUE
OSWALDO FRANCOWIACK, 217 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89257-785 Credor: REIS E REIS INDUS
TRIAE COMERCIO llDA Portador: � Espécie: DMI - N° Titulo: 4042 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2.237,13 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$33,20 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 2.165,72 - Juros: R$ 10,10 Emolumentos: R$.ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 2l7l68/2012 Sacado: SMP COM E REPRES ITDA Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ
590 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: KN.D.PRESTADORA DE SEVICOS ITDA-ME Por
tador: DESTAQUE BRINDES II Espécie: DMI - N° Titulo: 1635/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
478,42 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$24,51 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 425,00 - Juros: R$ 1,41 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 14,7l

Apontamento: 21737l/2012 Sacado: RAFAELADE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUAWRENOANTO-
.

NIO MARCATID 522 - JARAGUAESQUERDO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-438 Credor: MILLENIUM
FACTORING FOMENTO MERCANTIL llDA Portador: DINO DOG PET ITDA Espécie: DMI - N° Titulo:
1010/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 300,95 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor
R$23,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 257,78 - Juros: R$ 0,60Emolumentos: R$ 11 ,60 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27
Apontamento: 217l94/2012 Sacado: STYLUS COMDEROUPAS EACESSORIOS II Endereço: RUAPAS
TOR ALBERTO SCHNEIDER 699 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89263-000 Credor: ROBE BELLE CONFEC
COES ITDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 857.5/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.313,77 Data para pagamento: 07 de agosto de 2012Valor R$30,17 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.248,44 - Jums: R$ 7,07 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
07/08/2012. Jaraguá do Sul (SC), 07 de agosto de2012.Apontamento: 217078/2012 Sacado: RENA1D CEJ.R,TINO Endereço: RUA JORGE BUlIR, 472 - Jaraguá

do Sul-SC - CEP: 89254-440 Credor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Portador: - Espécie:
NP - N°Titulo: 4297453366 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 35.764,89 Data para pagamento: 07 de
agosto de 2012Valor R$2.891,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 32.841,60 - Juros: R$ 2.868,16

Thbelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 92

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 20/2012 - PMS

PROCESSO L1CITATORIO N°. 103/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa de empresa especializada para locação de cen
trai telefônica para atender as necessidades das Secretarias de Planejamento, Ges
tão e Finanças, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Sa
neamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria
de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saúde e Assistência
Social do Município de Schroeder ISCo
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 23 de agosto de 2012 às
08h45min.
Abertura do Processo: 23 de agosto de 2012 às 09h.
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: ·Iicitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 7 de agosto de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Ponto de Vista
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da Católica SC

Sinapse da Inovação
No dia 2 de agosto, o governo

do- Estado de Santa Cata

rina, a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico
Sustentável (SDS), a Fundação
de Amparo à Pesquisa e Inova

ção do Estado de Santa Catari
na (Fapesc), o Serviço de Apoio
às Micro e Empresas de Santa
Catarina (Sebrae) e a Fundação
do Meio Ambiente (Fatma), re
alizaram no Teatro Governador
Pedro Ivo, em Plorianópolis, a

entrega solene das ordens de

pagamento dos selecionados
no programa Sinapse da Inova

ção Operação SC III. Por trás do
evento houve uma mobilização
importante para concretizar os

objetivos lançados pelo Pro

grama Inova SC, que pretende
transformar o estado num cen

tro por excelência de inovação
tecnológica. O que significa isso

para as oito mesorregiões de
Santa Catarina?

As instituições citadas,
por meio da Fundação CER

TI, gestora do programa, dis

ponibilizaram os recursos aos

Empreendedores Vencedores,
para que estes, nos próximos
seis meses, possam se dedicar
a operacionalizar suas empre
sas nascentes, transformando
se em importantes atores do

desenvolvimento econômico,
tecnológico e social de suas res

pectivas regiões. A Sinapse da

Inovação, Operação SC III, vem
mobilizando a sociedade cata

rinense por meio de uma série
de ações surgidas a partir do se

gundo semestre de 2011, que se

iniciou através do lançamento
do edital de chamada, que en

volveram 16.492 visitantes no

Portal Sinapse, dos quais 1175

fizeram a inscrição de Ideias
inovadoras.

Posteriormente, em dezem
bro do mesmo ano foram anun

ciadas as 300 melhores Ideias
Inovadoras, que permitiram a

continuidade dos trabalhos por
meio de uma capacitação e de
senvolvimento do Projeto de

Empreendimento, no qual fo
ram submetidas 243 propostas,
que resultou na escolha de 146

melhores Propostas de Empre
endimento como requisito para
a próxima e última etapa, que
foi completada através de um

Projeto de Fomento. Em abril
de 2012 foram anunciados os'
100 Empreendedores Finalistas
da Operação SC III da Sinapse
da Inovação que, após oficiali
zarem a constituição das suas

empresas, foram contemplados
com os recursos da Fapesc e do

Sebrae-SC.
A partir das ordens de paga

mento para os empreendedores
selecionados começa o proces
so de pré-incubação centrada
na consolidação do produto ou

serviço, do plano de negócios e

da procura e conquista dos pri
meiros clientes. Finalmente, em
março de 2013 será realizado
institucionalmente o encerra

mento da Operação SC III, com
um evento de confraternização
e balanços dos resultados do

programa. O Centro de Inova

ção e Pesquisas Tecnológicas
- JaraguaTec, que monitora OS

projetos aprovados na Região
Norte do referido programa,
teve 13 empreendedores con

templados com a premiação
de R$ 50.000,00 para cada um

deles, entre os quais cinco são

empresas incubadas no Iara
guaTec, cuja sede encontra-se

localizada no Campus Universi
tário de Iaraguá do Sul da Cató
lica de Santa Catarina. Pode-se
dizer que nossa cidade está en

tre aquelas que se destacam no

incentivo a tecnologias de pro
dução nacional, com caracterís

ticas potencialmente inovado

ras, sob o resguardo de políticas
públicas no campo da pesquisa
e desenvolvimento.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE'PREÇOS N°. 21/2012 - PMS

PROCESSO L1CITATORIO N°. 105/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com forneci
mento de mão de obra, materiais e equipamentos), de uma churrasqueira junto ao

Ginásio de Esportes Alfredo Pasold, localizando na Avenida dos Imigrantes, Cen
tro, neste Município, conforme projetos, 'memorial descritivo, planilha de quantitati
vos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 23 de agosto de 2012 às
14h.
Abertura do Processo: 23 de agosto de 2012 às 14h15min.
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 Q7h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 07 de. agosto de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS N°. 14/2012-PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n". 8.666/93 e suas

alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preços n°. 14/2012-PMS, Processo de licitação n",

79/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por
ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos

participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos), para regularização e conclusão de
obra parcial executada na Creche Municipal Girassol, sendo a área da obra s ser

concluída composta de 67,59m2, localizada na Rua Guilherme Zastrow, n° 87, no
município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de

quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento con

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

.

Empresa vencedora: CONSTRUTORA LOVEMBERGER LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nO 04.614.454/0001-03.
Valor da proposta vencedora: R$ 28.502,20 (vinte e oito mil, quinhentos e dois
reais e vinte centavos).
Schroeder, 06 de agosto de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
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Novos bares e restaurantes incorporam inovações nas opções de entretenimento em Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Na última década, Iaraguá
do Sul passou por transfor

mações expressivas no cenário
noturno. O aumento de bares,
restaurantes e casas noturnas

trouxe uma realidade diferente

para os jaraguaenses, que até
.

então não tinham muitas op
ções de divertimento à noite.

Além da rede de hoteleira

MARCELE GOUCHE

ter ampliado a estrutura para
atender as pessoas de fora

que procuram Iaraguá do Sul

por causa das necessidades
do trabalho, esses mesmos

visitantes também represen
tavam uma demanda por res
taurantes e bares.

Com isso, pessoas com per
fil empreendedor viram na noi
te um nicho interessante para
ser explorado para atender um.

público que estava em busca
de mais opções. Assim come-

çaram a surgir estabelecimen
tos com perfis para a gastrono
mia, bar e casas de show.

O presidente da Encantos

Turismos, empresa que cui
da do turismo receptivo da

cidade, Fenísio Pires Júnior,
avalia que o aumento de res

taurantes e de danceterias

surgiu através de uma neces

sidade criada pelas grandes
empresas da cidade. Segundo
ele, as corporações buscavam

espaços adequados para orga-

nizar convenções e recepção
de clientes de outras localida
des. A carência de lugares para
hospedagem foi o primeiro
passo dessa modificação.

Para Júnior, atualmente
pode ser traçada uma linha
de ruas com o potencial de
se tornar uma "Via Gastronô

mica", como por exemplo, a

Epitácio Pessoa. Nela estão os

principais bares e restaurantes

da cidade e que concentram o

maior movimento a noite.

. GASTRONOMIA Ronnie Lux, do ViIIa Restaurante acredita que Jaraguá do Sul pode crescer nessa área

Mercado em potencial estimulamais novidades
Estimulados por esse vigo

roso mercado que se apresen
ta na cidade, empresários co

meçaram a incrementar novas

opções de lazer. Na semana

passada, foi aberta uma casa de
boliches. Também estão para
se tornar realidade outros bares
temáticos, como um voltado ao

rock e um com o destaque para
a cultura americana. No mês
de setembro a outra novidade

programada para a cidade é o

Pirata Rock Bar, voltado para
apaixonados por rock.

Alguns até inovaram ao pon-.
to de chegar a apresentar car
dápio poucos comuns. O Villa
Restaurante e Choperia, locali
zado na rua Presidente Jusceli
no, foi inaugurado em abril. A
casa apresenta pratos exóticos

como, �arne de jacaré, rã, javali
e faisão. "Os diferentes sabores
atraem clientes pela novida
de e a sofisticação dos pratos.

Jaraguá do Sul tem muito para
crescer na área de gastronomia
e entretenimento. As casas que
surgirem devem apostar em

um diferencial e investirem nis

so", sugere o sócio-proprietário
Ronnie Lux.

Além do aumento da quan
tidade e estabelecimentos para
atender esse público está ha
vendo a preocupação com a

qualidade desse serviço. Devi
do a essa necessidade de sem-

pre fazer bem feito, 12 dónos
e gerentes de restaurantes da
cidade, criaram o Núcleo de

Gastronomía da Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul

(Acijs).
A consultora, Mariana An

drade' conta que são realiza
dos cursos de capacitação para
gestores e colaboradores com o

objetivo de qualificar mão-de
obra e incentivar o aprimora
mento do negócio.

Ampliação
Cenário
atrativo
Dono do restaurante

mexicano Arriba, Marcos

Bender, resolveu incorpo
rar mais uma atividade no

negócio gastronômico, esti
mulado pelo bom mercado
existente em Iaraguá do Sul.
Em agosto ele inaugura o

JackAmerican Bar.
A novidade vai ficar 10-

calízada na rua Epitácio
Pessoa e terá ambientes
temáticos da cultura norte

americana. A estrutura deve

surpreender os frequenta
dores, com comida típica
dos Estados Unidose deco

ração cheia de detalhes. O
sócio - proprietário explica
que os clientes farão uma

viagem por aquele país.

Foco na
novidade

"Iaraguá deve crescer

muito ainda na questão de
entretenimento. Os jara
guaenses gostam de coisa

nova, e têm interesse em

conhecer outras culturas",
observa Bender. A estrutu

ra ainda está sendo mon

tada e ainda não tem am

bientes prontos. Os únicos
espaços completos são os

banheiros. O feminino lem
bra um camarim das estre

las de Hollywood e o mascu

lino é decorado com tema

esportivo.
Serão quatroambientes

diferentes que contam um

pouco da história dos EUA.
Toda a decoração foi ad

quirida naquele país e traz

desde o capacete de um dos
bombeiros que trabalhou
no resgate de 11 de setem

bro, até uma réplica do dis
co de ouro de Elvis Presley.

Outra proposta do pro
prietário é ter uma carta de
vinhos ampIar, com valores
acessíveis. O bar também
terá shows ao· vivo, com

convidados diferentes.
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MARCELE GOUCHE

NOVAOpçÃO Valderi Lago montou com um sócio o boliche, inaugurado na semana passada, por causa do potencial de Jaraguá

Boliche aumenta a
diversão noturna

.
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Inaugurado na última quar
ta - feira, o Play Bowlling é a

nova casa de boliche de Iara
guá. O ponto fica localizada na
rua Walter Marquardt. Os só
cios-proprietários Valderi Lago
e Charles Kafer se conheceram
há seis meses e resolveram
abrir o negócio na cidade.

Lago trabalha no ramo de
entretenimento há 30 anos, e

tem outros dois boliches. Um
na cidade de Blumenau e ou

tra em Rio do Sul. Para ele, uma
cidade do porte de Iaraguá pre
cisa de mais opções de diver
timento. Lago é o responsável
pelas pistas de boliche e conta

que estava planejando a aber-

tura de uma casa em Jaraguá há
quatro anos.

Já Kafer cuida da parte de
restaurante e choperia. Ele con
ta que começou a investir no es

tabelecimento há cinco meses e

explica que está bastante entu

siasmado com o resultado até

o momento. A casa conta com

cerca de 1,5 mil metros quadra
dos. O ambiente tem uma cho

peria, telões, mesas de sinuca,
máquinas de fliperama, cama

elástica e piscina de bolinhas

para crianças, além das oito pis
tas para boliche. O playBow11ing
atende de segunda a quinta a

partir das 18h, e de sexta a do

mingo a partir das 15h30.
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Outras opções de gastronomia e festa na noite

• Cei. Procópio Gomes de Oliveira: Califórnia

Lanches, Pizzaria Caneri, Caneri Pizzas e Massas.
• Marechal Floriano Peixoto: Quick Dog
• Rua Josef Santana: Sacramentum Pub
• Rua Domingos da Nova: Uco Bar, Meu Boteco, Fuel Living
• Rua João Planincheck: The Way, Kantan
• Rua Adolfo Antônio Emmendoerfer: patuá Music
• Rua Reinoldo Rau: London Pub, Smurfs
• Rua' Olívio Domingos Brugnago: Espaço Oca
• Rua MaxWilhelm: Pizzaria Casarão

Formassa
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Nabase da superação,
Juventus évice-líder

ESPORTE 1221 TERÇA-FEIRA,7 DE AGOSTO DE 2012

Não foram poucas as dificuldades encontradas

pelo tricolor paravoltar com avitória de Biguaçu

JARAGUÁDO SUL
.................................................................

a bola quicava ao invés de rolar.
Se não bastasse, o vento

constante trouxe uma dose

Superação, esta é a palavra adicional de dificuldade ao já
que melhor define a segun - complicado jogo. Complicado

da vitória do Juventus. O time pois do outro lado estava nada

ganhou por 2 a 1 do Biguaçu, menos que o vice-líder, uma

fora de casa. A equipe agora é equipe nova e de muita pegada.
vice da Divisão Especial. O Juventus foi mal no pri-

Primeiro foi preciso superar meiro tempo e pouco produ
o inadequado horário de 10h30, ziu. O técnico Pingo começou
inadequado para a prática do -

a ganhar a partida no interva
futebol. Também foi necessário lo, trocando Max: por Giso. HNo

passar por cima das péssimas primeiro tempo demos muito
. condições do gramado do está- espaço, com uma transição len
dia Acácio Zelnio da Silva, onde ta para o ataque. Com a altera-

Henrique Porto

ção, conseguimos diminuir os

espaços, pressionar o adversá
rio e sair com rapidez", lembra.

HNo segundo tempo a equi-.
pe foi guerreira do início ao fim.
Não teve um que não batalhou.
É com esse espírito que vai dar
tudo certo para nós", analisa o

zagueiro Alemão.
O capitão Rogério Souza

concorda. "Saiu a 'zica'. O time
está legal e agora é dar conti
nuidade' com o pé no chão. Não
tem nada ganho, mas estamos

no caminho certo. Precisamos
continuar trabalhando firme".

Na próxima rodada, o Iu
ventus recebe o Porto no João
Marcatto. A partida acontece

no domingo, às 15h30.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

MERECIDO União/Jagunços reverteu a vantage� para ficar com o título

Campeonato Varzeano

UniãojJagunços ePinheiros são campeões
Guaramirim parou na tarde

de sábado para acompanhar as
finais do Campeonato Varzea
no de FuteboL Nem mesmo o

forte calor afastou o público,
que tomou as dependências do
estádio João Butschardt.

Inicialmente foi decidido o

título da Segunda Divisão, entre
Rio Branco - que tinha a vanta

gem do empate - e Pinheiros.
Com gols de Adilson e Valcinei,

ambos na primeira etapa, o Pi
nheiros desbancou o adversá
rio e levantou a Taça Antonio
Pedro Vick. A partida teve a ar

bitragem de Clésio Moreira do

Santos, o Margarida.
No jogo de fundo, o invic

to Bem Bolado - que também

jogava pelo empate - encarou

o União/Jagunços, na final da
Primeira Divisão. Com arbitra-

gem de CélioAmorim, da CBF, o

União/Jagunços foi melhor du
rante toda a partida, vencendo
por 1 a O e conquistando a Taça
Ronaldo 'Balula' Miron da Silva.

O gol que valeu o título saiu

logo no início da segunda eta

pa' quando Caburé avançou
pela direita, passou por dois'
defensores e finalizou cruzado.
O goleiro Jean deu rebote e Cle
nilson apareceu livre para con
cluir em gol.

wwwoccrreíodopovo.com.br

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DIFICULDADE Juventus, do estreante Lourival,
não teve vida fácil contra o novato Biguaçu

CLASSIFICAÇÃO 6"RODADA
mde Indaial1 x 1 Atlético:-TB
Biguaçu 1 x 2 Juventus
Caxias 1 x 1 Porto

07/08
20:30 HercOio Luz x Guarani

08/08
19:00 Imbituba x Concórdia

7"RODADA

12/08
15:30 Imbituba x Caxias
15:30 Atíétíco-TB x Hercílio Luz
15:30 Guarani x Biguaçu
15:30 Juventus x Porto

15/08
20:30 Concórdia xm de Indaial

Hercilio Luz 7

7" Atlético-TB 7

8° Caxias 5 5

9° Porto 4 6 1i1
10° XV de Indaial 4 6 014

7 -2 146.7%
4 1 i38.9%
8 -3 133.3%
11 -3 122.2%
6 -2 122.2%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Das ete

Sub17 vence
adédma

Interbairros

Jaraguá84
se destaca

A equipe Unimed/FME de

basquete sub 17 masculino
deu mais um importante
passo rumo ao hexagonal -

final do Campeonato Ca
tarinense. Em casa, venceu

o Brusque por 72 a 33, em

grande atuação defensiva
na partida realizada sába

do, no Beira Rio. Com o

triunfo, os comandados de
Milton Mateus somam dez
vitórias em doze jogos.

Numa rodada marcada

pelo equilíbrio, o Jaraguá
84 se destacou na abertura
da 4a Copa Interbairros.
Jogando no Rio Molha, ba
teu a Barra do Rio Molha

por 3 a O. Na outra partida,
Centro e Rio Cerro ficaram
no 2 a 2. No Santo Antônio,
a equipe da casa venceu
aVila Rau por 1 a O. Mais

cedo, o Rio da Luz superou
a Estrada Nova por 2 a 1.

ts

Empate no
clássico

Leõezinhos

Bicampeões
estaduais

A CSM/Pré-Fabricar segue
invicta no Campeonato

�

Catarinense. Jogando no
sábado,naArena Iaraguã,
a equipe de Sérgio Lacerda
empatou em 1 a 1 com o

Joinville. Perdeu o apro
veitamento de 100%, mas
manteve a invencibilidade.
O próximo compromisso
será amanhã, contra o Tu

barão, às 20h, naArena. O
ingresso será trocado por 1

_ .qU!�O de alimento,

O Sport Club Jaraguá
comemora o bicampeona
to catarinense da Divisão
de Acesso, na categoria
Juvenil. A conquista veio
no domingo, após nova
vitória sobre o Oeste (3 a

1), desta vez no estádio
. do Itagiba, em Paxinal dos
Guedes. Nando, Adriano
e Geléia marcaram para
os Leõezinhos. O clube
também está decidindo o

título da categoria Junior.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br
VALTERCI SANTOS/COS

Olimpíadas 2 12

Um ouro histórico
para urZanetti

Ginasta é o melhor nas argolas e se torna

o primeiro brasileiro campeão olímpico

LONDRES ca artística. Com 15.900 pon
tos e um desempenho quase
impecável na prova da argola,
Zanetti desbancou o chinês Yi

bing Chen (15.800), até então

campeão olímpico e quatro
vezes campeão mundial, que
ficou com a prata.

Ainda extasiado, Arthur.Za
netti subiu no lugar mais alto
do pódio e beijou amedalha de
ouro ao recebê-la. Depois, es
cutou respeitosamente o Hino

Comitê Olímpico Brasileiro

Se não nasceu gigante pela
própria natureza, o peque

no Arthur Zanetti, de apenas
1,56m, é o hoje impávido co

losso e grande orgulho da na

ção brasileira.
Ontem, ele entrou para a

galeria dos atletas imortais do
Brasil ao se tornar o primeiro
campeão olímpico da ginásti-

Curiosidade
Uma curiosidade que compartilho com o leitor da coluna.
Ontem tivemos a decisão do salto com vara, nos Jogos,
Olímpicos. A a americana Jennifer Suhr levou a medalha
de ouro ao superar o varão em 4,75m. Aqui em Jaraguá
do Sul, temos a pentacampeã nos Jogos Abertos de Santa

Catarina desta modalidade. Seu nome é Miriely Cristhina
dos Santos, que treina em condições infinitamente
inferiores a das atletas olímpicas. No ano passado, faturou
a medalha de ouro nos JASC ao superar o varão em 3,25m.
Um metro e meio abaixo da medalha olímpica.

,
II

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Subindo •••

Estive na manhã de domingo, em Biguaçu, acompanhando
o Iuventus, Depois de um primeiro tempo sofrível, a equi

pe mudou completamente de atitude na segunda etapa. Mui
to se deve a coragem de Pingo, ao sacar Max para deixa o time
mais ofensivo com a entrada de Giso. Coisa de quem conhece
e - principalmente - confia no elenco. Foi castigado com um gol
logo no início da segunda etapa, mas manteve o rumo e acabou

recompensado. Continuo dizendo que esse grupo do Juventus é
como uma locomotiva. Na hora que embalar, ninguém segura.

Pesos e medidas
Certas coisas não consigo entender no futebol. Para o luventus
conseguir a liberação do JoãoMarcatto, foimais difícil que parto
de elefante. Isso sem contar nas inúmeras adaptações solicitadas
porMinistério Público, PolíciaMilitar e Corpo deBombeiros, que
nadamais fizeram do gue seu papel. O torcedornão sabe, mas até
a instalação deum sistema de para-raios (no valordeR$ 10mil) foi
solicitado. Porém, se a lei existe paraum, ela deve existir para todos.
Por isso fico indignado quandome deparo com estruturas como

de Indaial ou Biguaçu, fracas atémesmo para o futebol amador,
liberadas para apratica do desporto profissional.Umavergonha!

Nacional.
O ginasta, que fez questão

de agradecer e elogiar todo o

trabalho realizado por sua co

missão técnica, revelou a estra

tégia realizada para derrotar o

chinês na final da argola.
"Resolvemos fazer uma série

um pouco mais básica na elas
sificatória apenas para chegar à
final. Não queria ser o primeiro
que se apresentaria, mas sim
o último. O primeiro não puxa
nota. Aí, sim, fiz minha série
de sempre e acabei recebendo
uma boa nota", revelou Zanetti,
que participou de seus primei
ros Jogos Olímpicos.

Repercute
I

Ainda repercute a análise que
fiz dos planos de governo para
o esporte dos três postulantes
ao Paço Municipal. Tem gente
que achou tendencioso,
outros imparcial. Mas isso vai
da cabeça de cada um. Minha

pretensão era mostrar um

pouco do que os candidados

pretendem e - em alguns
casos - os comentários foram
necessários. Mas nunca com o

objetivo de prejudicar.

Jogo-chave
É consenso entre os dirigente
da CSM/Pré-Fabricar que o

jogo-chave para a classificação à
terceira fase da Liga Futsal será
contra o São Caetano, naArena
Jaraguá.Veladamente dizem que
émuito difícil jogar em Parque
SãQ Jorge, onde a pressão extra
quadra é muito forte. Penso que
estamos com a faca e o queijo na
mão, mas teremos pela frente um
adversário complicado.

Guaramirim
Bem legal a festa preparada
para a decisão do Campeonato
Varzeano de Guaramirim.
Estadia novo, casa cheia,
arbitragem de Margarida, etc.
Jogo por jogo, a decisão da

. SegundaDivisão foi melhor.
Mas a surpresa mesmo
ficou na Pimeirona, onde o

União/Jagunços desbancou o

favoritismo do Bem Bolado.
E com inteira justiça!
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INÉDITO Ginasta Arthur Zanetti brilhou ontem e

conquistou a medalha dourada nas argolas

Boxe

.Fím do jejum de 44 anos
Foram 44 anos de fila por uma medalha para o boxe brasilei

ro nos Jogos Olímpicos. Ontem, Adriana Araújo e Esquiva Falcão
botaram na lona o jejum. A pugilista soteropolitana derrotou a

marroquina Mahjouba Oubtil por 16 a 12, se classificando para a

semifinal da categoria peso leve. Enfrentará a russa Sofya Ochiga
va, amanhã, às 10h15, por um lugar na final. Já o capixaba Esquiva
venceu o húngaro Zoltan Harcsa, por 14 a 10, pela categoria peso
médio. Ele enfrenta o britânico Anthony Ogogo, na sexta. Ambos

já garantiram, no mínimo, amedalha de bronze para o Brasil.

CLASSIFICAÇÃO 14aRODADA
Palmeiras O x llnternacional
Atlético-GO 1 x 2 Botafogo
Portuguesa 2 x O Rgueirense
Grêrnio 3 x 1 Bahia
Vasco O x O Corinthians
Coritiba O x 2 Fluminense
São Paulo 1 x O Sport
Cruzeiro 1 x 2 Ponte Preta
Náutico 3 x O Santos

26/09
21:00 Flamengo x Atlético-MG

16° Santos 13 1� 2
;

7 : 5 i 9 '15 ;

-6 31,0%
lr Bahia 12 14 2 6 6 12 21 -9 28.6%

180 Palmeiras 10 14 2 4 8 13 17 -4 23.8'Y,

190 Atlétíco-Gü 9 14 2 3 9 13 27 -1421,4'):',
200 Figueirense 8 14 1 5 8 13 23 -1019,0%

Classificados Copa Sul-Arnericana

Rebaixados para Série B

(�t\ PEON BRASilEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO 15aRODADA

Barueri O x O CRB

Ipatinga O x 6 Goiás

l3%'m Vitória O x 1 Bragantino
Boa-MG 1 x 1 América-RN
ASA-AL 3 x 2 América-MG
Guarani-SP 2 x 1 Guaratinguetá
Avaí 2 x 1 Ceará

Coi.

Joinville 3 x 1 Criciúma

6° América-RN 15 8 3 4 25 18 7 :60,0%
Atlético-PR O x 1 São Caetano
ABC-RN 2 x O Paraná

7° América-MG 26 15. 8 2 5 24 19 5 :57,8%
8° Paraná 22 15 6 4 5 21 20 1 :48,9%
9° CRB 21 15. 6 3 6 21 22 -1 146,7%
10° Avaí 21 15. 6 3 6 16 17 -1 146,7%
11° Atlético-PR 20 15. 6 2 7 17 15 2 :44,4%
12° ABC-RN 20 15 5 5 5 23 19 4 144,4%

i

[42,2%13° Boa-MG 19 15 4 7 4 20 19 1

14° Guarani-SP 18 15. 4 6 5 16 16 O :40,0%
15° Ceará 18 1� 4 6 5 23 25 -2 :40,0%

,!
16° Bragantino 15 15 3!6 6 19'22 ; -3 33,3%
170 ASA-AL 14 15 4 2' 9 19 25 -6 31.1 x

18° Guaratinguetá 9 15 2 3 10 12 26 -1420.0'.',

19° Barueri 7 15 1 4 10 10 30 -2015.6'"

20" lpatinga 4 15 1 1 13 9 37 -288.9'z Rebaixados pai a a Série C
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Trânsito
Feridos em acidentes naUTI

Furto

Bateria

gigante

Caixa-eletrônico arrombado
DIVULGAÇÃO

Dia&Noite
perna esquerda. Ele e a passa
geira' Nair da Silva Duarte, de 48
anos, com suspeita de fratura no
braço, foram levados ao Hospital
São José, após a colisão entre

duas motos CG-125 no Km 68
da BR- 280, em Jaraguá do Sul,
por volta das l4h20 de domin

go. O-condutor da outramoto,
Raimundo Nonato, de 42 anos,
teve apenas ferimentos leves. Ele
foi preso em flagrante, pois não
possuía carteira de habilitação e

estava sob efeito de álcool.

Permanece internado na UTI do

Hospital São José, Jonas Cons
tância, de 22 anos. Ele conduzia
amoto que colidiu contra um
caminhão, na noite de sábado,
na rua Joaquim Francisco de
Paulo, no bairro João Pessoa.
Constância foi socorrido com

politraumatismo e traumatis
mo craniano, além de diversas
fraturas expostas. Outro mo
tociclista, Mario Muziol, de 43

anos, também continua na UTI,
em tratamento para a fratura na

A delegacia de Guaramirim
vai instalar inquérito policial
para apurar a origem de uma
bateria de torre de celular,
encontrada em umAudi A3,
com placas de Jaraguá do Sul.
O carro foi abordado na rua
11 de Novembro, no Centro de

Massaranduba, por volta das
16h30 de domingo. O acu

sado, de 29 anos, alegou que
havia comprado a peça por
R$ 380, junto com o aparelho
de som) mas não apresentou
a nota fiscal. Um técnico da

companhia Oi fez a denún
cia e confirmou que a bateria

pertence à empresa. A ba
teria é usada como backup
em torres de telefonia para
garantir o funcionamento
da rede em caso de falta de

energia. O valor estimado

pode ultrapassar os R$ 10 mil,
e segundo o delegadoWalter
Santin,

IIé de uso restrito de

empresas concessionárias e

não pode ser adquirido por
pessoa física". O acusado

pode ser indiciado por recep
tação de produto furtado.

Prisão

Roubo
de cobre

Guaramirim

Assaltado e

abandonado
Um homem foi surpreendido
na tarde de sábado, no bairro
Avaí, em Guaramirim por qua
tro assaltantes armados. Eles
estavam numVersailes prata.
Os homens amarraram a vítima
e a deixaram na mata, às mar

gens da BR-280. Eles levaram
o veículo, um Palio vermelho,
com placas de Guaramirim, e
fugiram. Até a tarde de ontem,
nem os acusados nem o veícu
lo haviam sido localizados.

Um homem de 29 anos foi preso
acusado de roubar 3.0 metros
de cano de cobre de uma obra
no bairro São Luis, em Iaraguá
do Sul, namanhã de ontem. Ele
estava tentando vender a mer
cadoria' avaliada em R$ 3 mil,
em um ferro-velhono bairro Tifa
Martins, às llh, cerca de duas
horas depois do furto. O suspeito
já tinha outras passagens, tam
bém por furto, e vai responder
em liberdade pelo crime de furto.

O caixa eletrônico instalado na Weg Química,
às margens da BR- 280, em Guaramirim, foi

arrombado na madrugada de domingo. Quando a
PolíciaMilitar chegou ao local, por volta de lh30,
o equipamento estava danificado por wn maçarico,
mas a dupla acusada não conseguiu levar nada.
Os suspeitos fugiram, deixando dois tubo� de gás

e as roupas usadas durante a operação.
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