
Câmara de Vereador1es

Le
·

slativo vai eleger
umnovo presidente

/

o vereadorAdernarWinter (PSDB), que liderava a Casa, renunciou para que fosse feita uma nova
eleição. Acordo estipulado entre O§) partidos de oposição vai definir como próximo comandante o petista
Francisco Alves, que era o vice-presidente. A escolha será realizada na sessão da próxima terça-feira.

Plenário, página 7

Revelações.do futsal MARCELE GOUCHE

Felipe, Daniel e WjlJjan, do Colégio Evangélico, foram pré-convocados para a Seleção Sub20. Págiua �O

Eleiçõe.s 2012
Horário definido
em três cidades
Justiça divulga ordem e

tempo para propaganda
. eleitoral das coligações
no rádio. Página 6

Festa do tiro

Majestades serão
conhecidas hoje
Rainha e princesas da
24a Schützenfest vão
desfilar hoje à noite, em
baile na SociedadeAliança.
Páginas 4 e 5

Receita simples e
rápida de fazer
Aproveite o pão de ontem
e prepare um ótimo

acompanhamento para
o churrasco do fim de
semana. Página 16
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Consultoria sênior
A presidente da Associação Empre
rl.sarial de Jaraguá do Sul (Acijs),
Monika H. Conrads revelou que faz

parte do planejamento estratégico
da

.

entidade a estruturação de um

banco de dados. Ele terá informações
sobre profissionais aposentados de

empresas da cidade que colocam à

disposição de empresas o talento de
cada um. Este tipo de iniciativa é bem
comum na Europa, especialmerite na
Alemanha, e ajuda empresas ao redor
do mundo.A iniciativa poderá ajudar
as empresas menores. Com essa base
de dados, elas poderão contar com

profissionais experientes.

DIVULGAÇÃO/INFRAERO

Aeroportos
No primeiro semestre, o movimento de embarques e desembarques nos
aeroportos administrados pela Infraero cresceu 7,9% em relação à igual
período do ano passado. Enquanto isto, os investimentos continuam em

passo de tartaruga. Portanto, já estamos em rota de colisão. O Aeroporto
Internacional de Florianópolis (foto) precisa de uma ampliação urgente.

Aluguéis
O índice utilizado para o reajuste dos
contratos de aluguel é o Índice Geral de

Preços-Mercado (lGP-M). Ele apresenta uma
elevação significativa, com 0,95% medido em

julho e 1,21% na primeira prévia de agosto.
Esse índice também reajusta contratos de
energia elétrica. Por isso afeta as empresas
que compram energia no mercado livre.

Comunicamos o extra
vio dos conhecimen
tos de transporte (HBL)
SHASEA19042 E SHA
SEA19214. Caso o en

contrem, gentileza comu

nicar Fabiane Voigt - fone:

(47) 3375-2323.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04682
1 ° 47.967 250.000,00
2° 54.771 25.000,00
3° 79.823 15.500,00
4° 78.161 14.000,00
5° 57.127 12.058,00

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

TOMADA DE PREÇOS N°. 16/2012�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 comis�ão de

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preços n", 16/2012-PMS, Processo de licitação n",

89/2012-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 de empresa especializada para plantio de mudas
de árvores em passeios públicos (calçadas) das seguintes ruas: Erich Froehner,
3 de outubro, Jorge Lacerda, Florianópolis, Palmeiras, Duque de Caxias e Acre,
neste Município de Schroeder /SC, conforme memorial descritivo, conforme ANE
XO VIII - TERMO REFERÊNCIA e ANEXO IX - MENORIAL DESCRITIVO, deste
instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte
integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Empresa vencedora: DOCA CASA E JARDIM LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n°

82.887.829/0001-12.
Valor da proposta vencedora: R$ 6.890,00 (seis mil, oitocentos e noventa reais).
Schroeder, 09 de agosto de 2012.

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1269
04 - 05 - 07 - 12 - 20
37 - 42 - 54 - 59 - 61
62 - 64 - 65 - 68 - 70
76 - 88 - 98 - 99 - 00

MEGASENA
SORTEIO N° 1413
13 - 15 - 33 - 45 - 54 - 55

QUINA
SORTEIO N° 2964
03 - 27 - 43 - 49 - 72

DUPLASENA
SORTEIO N° 1906
Primeiro Sorteio
05 - 31 - 35 - 39 - 44 - 48

Segundo Sorteio
06 - 08 - 17, - 33 - 37 ,50. ,I
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TR 0,000% 9.AGOSTO.2012
........... , : " , .

CUB
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.I,I.º�.ª:I:'� � .. :9??.º�1.0 �.:Aº9.ê':r.9.:.?9.1..? .

NASDAQ '1/� 0,25% 9.AGOSTO.2012
..........................................................................................................................................................................................

AÇOES PETR4 21,18 't 4,59%
VALE5 39,27 iiI" 0,98%

. . ��.�.? }.. 1..�.7.� ! .. �9..�g�.<>(� .

0,5213 10.AGOSTO.2012POUPANÇA
COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT 19/; 0,09%
OURO .. -0,02%

US$ 114,290
US$ 1617,660

.ç.�ª�º ç.º.�.!'.� ���� y�� .

Pº.�.�.. ç.9�.�ªÇI.� . .(l��� ª�). ??g�.?g " ??.q.�.?� : ! :g??..�Y.0.
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.�Vªº (�.� .. ª.�2. ??�.ª.�.� ??�.ª.�.� ! :º/�.O(o. .

LIBRA (EM R$) 3,1529 3,1537" -0,38%

Alimentos
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo OPCA) fechou julho com alta de
0,43%. E o principal vilão foram os alimentos.
Um exemplo é o tomate, que subiu mais
de 50% no período. Isso se deve a uma

combinação de fatores: a nova legislação que
obriga os motoristas a descansar e as chuvas

atípicas. As paralisações dos motoristas
simplesmente desorganizaram a estrutura

de distribuição. Como uma coisa puxa a

outra, o resultado é inflação.
,

Africa
Sob todos os pontos de vista, temos
muitos laços que nos unem aos países
africanos, em especial aos de língua
portuguesa. O jornal NewYork Times
destacou a ajuda do Brasil para países
africanos que estaria de olho em negócios.
Com certeza, o Brasil está utilizando

, muito pouco do potencial para estabelecer
laços fortes com o continente africano e,

especialmente na agricultura. Dominamos
tecnologias que poderiam ser utilizadas
muito bem por lá. O único problema é

que os chineses estão sendo bem rápidos,
mesmo não sendo tão bem aceitos.

Construção
o custo da construção civil apurado pelo
IBeE teve alta de 0,29% no mês de julho. O
balanço mostrou uma forte desaceleração
em relação à taxa de 0,7% do mês de junho.
Nos primeiros sete meses do ano, os gastos
do setor acumulam uma alta de 3,56%. É
menor que os 4,39% apurados em igual

1\ período do ano anterior, mas semostra

bem significativo. O custo nacional de �o
construção pormetro quadrado ���
passou a ser de R$ �

838,46. Desse total,
R$ 447,59 são
referentes aos
materiais e

o restante

à mão de
obra.
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ESCOLHA DA RAINHA DA SCHÜTZENFEST

o leitor

Ideias nãomorrem

Sempre me deliciei com po
lêmicas. São instrutivas.

Uma polêmica é divertida, in
cendeia' ânimos, liberta opi
niões concretas e a rivalidade
do despreparo. Um mestre

das polêmicas construtivas
morreu na semana passada.
Gore Vidal, ativista norte

americano, um dos principais.
críticos dos governos e verda
des de seu tempo. Polemizava
e divertia, mexia com o lugar
comum de gente dona da ra

zão. Uma clareza absurda de
ideia precisas.

Autor de livros e peças, já
em 1948 incendiou a "moral
e bons costumes" dos ameri
canos e do Ocidente com um

livro onde falava abertamente
sobre homossexualidade, I'A
Cidade e o Pilar". Era diverti
do, polêmico, ácido e ruidoso.
Suas críticas expunham feri
das dos costumes e da hipocri
sia de sua própria sociedade.

Passei a admirá-lo por sua

)

postura corajosa e polêmica,
por afirmar que somos natu

ralmente bissexuais, que a ho
mossexualidade não é normal,
é natural. Perfeito!Amei-o pela
forma nua como tratava a reli

gião: para GoreVidal, o mono
teísmo, esta ideia de um deus
só, é pai de todas as guerras e

desavenças do mundo, de to

dos os conflitos de uma socie
dade que não se acerta.

O machismo e o desprezo
pela mulher, o autoritarismo
das empresas, as ditaduras
do governo são expressões,
conforme Vidal, da represen
tação de um deus pai, que
manda, que exige louvores,
ciumento, exclusivista, mail
dão. Perfeito. Usei-o em mui
tas aulas na faculdade e vi

quão polêmicas eram suas

ideias. Serão atuais, ..enquan
to nossa hipocrisia durar.

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

Wlltml
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Os cabelos caíram...

Quem.naVida não encontrar uma razão por que
lutar para não irá longe, nunca passará de uma

pessoa medíocre. São as carências, reais ou imaginá
rias, que nos vão empurrar para a luta. Quando digo
reais ou imaginárias quero dizer que a fraqueza pode
ser o resultado de uma criação da mente. E são inú
meras e muito comuns essas debilidades na perso
nalidade das pessoas. Quando, todavia, o problema

.

for real a força para a superação pode ser quase divi
na. São incontáveis osexemplos que nos cruzam pe
los olhos todos os dias, mais das vezes ignorados por
nós, afinal, só temos olhos para nósmesmos...

.

Os jogos olímpicos são notável passarela de

gente que um dia defrontou-se com uma debilida
de, uma fraqueza, gerada tanto por uma verdade

quanto por uma criação da mente. Não importa, o
incômodo tem o mesmo grau, afinal, a dor é muito
mais psicológica que propriamente física.

Acabo de ler com vagar e admiração a história da

iriglesinha Joana Rowsell, você a viu no ciclismo da

Olimpíada? Ela ganhoumedalha de ouro por equipe.
E ninguém foimais abraçada e aplaudida que ela.

Os cabelos para uma mulher são tão importan
tes quanto os olhos, mais importantes que dinheiro
no banco... Pois a Joana Rowsell, aos 15 anos, ima

gine, começou a perder todos os cabelos da cabeça
e do corpo, passou a sofrer de alopecia. Para uma
garota perder os cabelos é como perder a razão.

Joaninha foi amparada, estimulada e ao meio
de um sofrimento que só uma garota sem cabelos

pode viver, descobriu o pedal, as bicicletas. Come
çou a pedalar a vida, foi indo, foi indo e chegou ao

ouro olímpico. Ela é linda, olhos de pantera, sorri
so de superação e alma de vencedora, ah, que bela!
Superou uma dificuldade lutando, sem se entregar.
É só assim que podemos vencer na vida, superan
do nossas criações ruins da mente ou vencendo

uma total queda de cabelo. Ter um sonho e lutar

por ele é remédio para todos os males, a "vitória"
pouco importa, a luta é a vitória. Beijos, Jo!

'-

A luta
Seja qual for o infortúnio por que venha a pas

sar uma pessoa, a frase seguinte a dor tem que ser:

à luta. Deixar-se abater, afunda-nos. Levantar-se
para a superação, engrandece. Foi o que fez a in

glesinha sobre quem você já ficou sabendo no tex
to aí de cima. Joana Rowsell, a ciclista do ouro em

equipe pela Grã-Bretanha, podia ter optado por
ficar em casa, chorando ou escolhendo perucas
para esconder a calvície que a sacudiu quando ti
nha 15 anos. Ela hoje é ouro, e o melhor dos ouros,
o dos esforços, fê-la ainda mais bonita. Um exem

plo. Sim, porque tem guria que com uma espinha
no queixo tranca-se em casa até passar...

Estilos
'lá disse aqui que os brasileiros nas olimpíadas

falam muito em esperança, os americanos em su

peração. A diferença é também essencial em rela

ção ao dinheiro. Os americanos dizem - to make
money - isto é, fazer dinheiro. Já os brasileiros
dizem - ganhar dinheiro. Sutil a diferença? Acho
a escandalosa. Será mesmo que alguém "ganha'
dinheiro ou faz dinheiro? Cruzes!

Falta dizer
Claro que não vou ensinar padre a rezar missa,

vou apenas lembrar aos professores de educação
física que não transijam em certos comportamen
tos... Por exemplo, os jovens têm que disputar
jogos "calados", respeitar as regras e não xingar o
juiz. Tudo muito fácil, não, todavia, para esses jo
vens órfãos de pais vivos, sem educação caseira...

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

•Comercial: 9,149-9771 o Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380' 9161 4112 oHorário de atendimento: 8h às 17h30

.

o Endereço: Av. PrefenoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· se l..-essão: Gráfica e Edoora Correio do PcMl Ltda
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Festa do tiro

Hoje tem a escolha' dasmajestades
Candidatas à rainha e princesas da Schützenfest participam de desfile na Sociedade Aliança

21h, em um desfile na Socie
dade Aliança.

Na organização da festa,
está o presidente da Comissão
Central da 24a Schützenfest,
Sidnei Marcelo Lopes, que de
fine a rainha como uma repre
sentante oficial do evento. Ele
conta que a escolhida estará

presente em outras festas da

região levando o nome dos ja
raguaenses, além de recepcio
nar os turistas na Schützenfest.

Lopes explica as três etapas
da seleção. "Na primeira parte,
todas as candidatas são cha-

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

SamiraHahn

Simpáticas e sorridentes, as
16 candidatas escolhidas

através de concursos nas so

cíêdades esportivas de Jaraguá
do Sul disputam o título de
Rainha da 24a Schützenfest.
Cada uma representando uma

entidade diferente, todas pas
saram por uma pré-seleção e

buscam o título de majesta
des. A tradicional festa do tiro
de Iaragua do Sul vai escolher
sua representante hoje, às

oeie l _a es Cf1Ie
�rti, ._

am
-

O

• Associação Atiradores Diana
• Associação Desportiva e

.

RecreativaAmizade
• Associação Esportiva e

RecreativaVieirense
• Associação Recreativa Cultural Rio
da Luz "Salão Barg"

• Clube Atlético Baependi "

• Sociedade Atiradores Independência
• Sociedade de Atiradores Ribeirão
Grande Da Luz

• Sociedade Desportiva Recreativa
Rio da Luz II / Salão Centenário

• Sociedade Esportiva e RecreativaAliança
• Sociedade Esportiva e Recreativa
Bandeirantes

le

• Sociedade Esportiva e Recreativa Guarany
.1 • Sociedade Esportiva e Recreativa

Hansa Humboldt
• Sociedade Esportiva João Pessoa
• Sociedade RecreativaAlvorada
• Sociedade RecreativaDesportiva 25 de Julho
• Sociedade RecreativaVitória / Rio da Luz

madas pelo nome e fazem o

desfile coletivo. Depois acon

tece o desfile individual. No
terceiro momento, as candida
tas respondem a uma pergun
ta, que será sorteada". Segundo
o presidente, momentos antes

do desfile as candidatas não
têm a identificação da associa

ção que representa. Para ele,
essa é uma forma de ter resul
tados mais coerentes, e evitar
conflitos. Depois dos desfiles
e da resposta de cada concor

rente, acontece o fechamento
das notas e o desfile final, com

todas as moças levando as fai
xas indicando a sociedade que
representam.

A coordenadora de eventos

culturais, Rubia Priedemann

Torres, conta que as candi
datas têm de 18 a 22 anos e

serão avaliadas por vários cri
térios como, beleza facial, ele
gância, postura, desenvoltura .

de passarela, comunicação e

expressão verbal. Serão cerca

de nove jurados, envolvidos
com a cultura de outras cida
des da região.

Em seguida, haverá baile

-

EDUARDO MONTECINO

Sou muito bem
recebida nos

lugares e

conquistei amigos
nesse período.

afira .I1J�""·iíill

__ilLt..,DIm eht

'0:
• O quê: Baile da Escolha da
Rainha da Schützenfest 2012
• Quando: Hoje, às 21h
• Onde: Sociedade Esportiva
e RecreativaAliança
(Rodovia se 416, n- 9.555,
Barra do Rio Cerro)
• Entrada: Ingressos
gratuitos nas sociedades
que participam da festa

A4aisinforTinações
pelo telefone 2106-8700

animado pela Banda Bavária.
Os ingressos são gratuitos e

estão sendo distribuídos por
representantes das sociedades

que integram a Schützenfest.
As vencedoras deverão' rece
ber as faixas das majestades de
2011- rainhaSandraMaraWa

genknecht e as princesas Bru
na Westphal Bargen e Viviane
Vieira do Prado, e passarão a

representar em eventos oficias
a 24a Schützenfest, agendada
para o período de 10 a 14 de
outubro, no Parque Municipal
de Eventos.

Fim do reinado,

Rainha

deseja boa
sorte

Depois de um ano de

reinado, a atual rainha da
festa, Sandra.MaraWagenk
necht, 20 anos, se despede
da posição. Ela observa que
as candidatas devem apre
sentar sorriso no rosto e boa
desenvoltura na fala duran
te o desfile de hoje. Para ela,
foi uma surpresa ser eleita

rainha, já que havia outras

candidatas com poten
cial. "Sempre participei da
Schützenfest e desde peque
na queria ser a rainha, mas
não tinha idade", lembra.

Sandra representou a So
ciedade 25 de Julho. Agora,
ela passa a faixa para a pró
xima representante da festa
e afirma que vai desejar sorte
à próxima escolhida. Segun
do ela, a rainha tem que se

dedicar durante todo o ano:

participar de eventos e re

presentar a festa de Iaraguá,
liA rotina se torna pesada e a

candidata deve ter consci
ência disso, mas ao mesmo

tempo é muito gratificante.
Sou muito bem recebida nos

lugares e conquistei amigos
nesse período", avalia Sandra.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Candidatas a rainha da Schützenfest 2012

Candidata:
,

,

Alana Ficagna
,

, ldcde: 18 anos

Altura: 1,67 m

Candidata:
Alexandra Oenning
Idade: 18 anos

Altu ra: 1,76 m

Candidata:
Ana Caroline P. Sacht

Idade: '18 anos

Altura: 1,67 m

Candidata:
Andrieli Francine Mader

Idade: 18 anos

.
Altura: 1,57 m

Candidata: Candidata: Candidata: Candidata: Daniela
Anne Luise Marcelino Brenda Dias de Araújo Catiane da Rocha Cristina Draeger

Idade: 22 anos Idade: 19 anos Idade: 21 anos Idade: 19 anos

Altura: 1,78 m Altura: 1,61 m Altura: 1,66 m Altura: 1,62 m

Candidata:
Janine Konell
Idade: 22 anos
Altura: 1,67 m '

Candidata:
Pamela Wulf

, Idade: 21 anos

Altura: 1,72 m

Candidata: Jessika

M'yllena Schafauser
Idade: 19 anos

Altura: 1,70 m

Candidata:
Pândora M. Piechontcoski

Idade: 22 anos

Altura: 1,63 m

Candidata:
Laleska Cristini fEchei

Idade: 18 anos

Altura: 1,64 m

"

il

Candidata:
Priscila Thaís Círico
Idade: 18 anos

Altura: 1,68 m

Candidata:
Luiza Fernanda L. Soares

Idade: 20 anos
Altura: 1,65 m

Candidata:
Taís Welk

Idade: 20 anos

Altura: 1,70 m
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AGENDE-SE! "

9a Festa do Aipim
Neste domingo, a Comunidade
Santa Cruz promove a 9a Festa
doAipim, no bairro Garibaldi,
na localidadeJaraguazinho, em
Iaraguâ do Sul. A festa inicia

com a missa, às 10h e, a partir das 11 h
será servido um almoço com o prato
"Porco à Paraguaia'; no salão da igreja.
Os ingressos para o almoço podem ser

adquiridos antecipadamente na loja
Central Eletrônica, no valor deR$18,00
ou no dia, porR$ 20,00. Durante a tarde
acontecem apresentações folclóricas.
Também serão sorteados brindes aos

pais. A partir das 16h, haverá tarde
dançante, com a Banda EcosBand. A
entrada éfranca.

Noite do Pastel
A Comunidade Evangélica Luterana do
João Pessoa realiza amanhã a 'Noite do
Pastel:A festa inicia às 17h, no salão da
comunidade, na ruaManoel Francisco da
Costa, no bairro João Pessoa, em Iaraguâ
do Sul. Serão servidos seis diferentes

-Ó:, sabores de pastéis: palmito, frango, queijo,
carne, banana e chocolate. O valor é deR$
2,00 a unidade. Durante o evento, acontece
também o sorteio fie uma rifa. Os bilhetes
podem ser adquiridos com os membros da
comunidade.

8& Stammtisch

'emCorupá
As inscrições. para a 8a Stammtisch de

,

Corupâ estão aõertas até o dia 14 de
setembro. O evento é promovido pelo
Lions Clube. O encontro tem o objetivo
de preservara cultura, confraternizar e
fortalecer os laços de amizade entre os

participantes. O custo é de R$ 200100 para
um grupo de 30 pessoas.As inscrições
devem serfeitas naAuto Escola Coriipâ,
na rua Nereu Ramos, 128, Centro. O lucro
arrecadado será rêuertido para entidades
definidas pelo clube. O encontro está
marcadopara acontecer no dia 29 de
setembro, das 10h às 17h, na avenida
Getúlio Vargas. Mais informações no
telefone 9214- 7680 ou pelo e-mail

, lionscorupa@gmail.com.

Feijoada Marista
o ColégioMarista São Luís realiza
amanhã uma feijoada. O evento

começa a partir das 11 h. Os cartões

podem ser comprados na hora
QU antecipadamente no setor
financeiro da instituição. O preço é
de R$14,OO por pessoa. Crianças de
cinco alO. anos pagam R$ 7,00.
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ganda eleit ral

Três cidades com horários definidos
Guaramírim, Schroeder
e Massaranduba já têm
a ordem e o tempo de

veiculação no rádio
JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

A Justiça Eleitoral responsável pela 60a

rlzona, que abrange os municípios de Gua
ramirim, Massaranduba e Schroeder definiu
ontem a ordem das sequência da veiculação
dos espaços dos programas eleitorais gratui
tos nas emissoras .de rádio de cada cidade.

Em Guaramirim, a coligação "O trabalho
,

continua", do candidato a prefeito Nilson
Bylaardt (PMDB) será a primeira a entrar no

ar, seguida pela coligação "Agora sim Guara
mirim", do concorrente Laura Frohlich (PSD).

O sorteio para as coligações de Massaran
duba determinou que a composição "Mas
saranduba crescendo com seriedade e traba
lho", do candidato à reeleição Mário Fernando
Reinke (PSDB), vai abrir o programa. Depois
entra a propaganda eleitoral da coligação
"Competência, juventude e trabalho", do can

didato Odenir Deretti (PP).
Em Schroeder, a coligação "Avança Schro-

.eder", do concorrente Luís Aparício Ribas
(PMDB), será a que vai iniciar a veiculação
eleitoral gratuita. Na sequência, entra a coli

gação "O futuro em suas mãos", do candidato
Osvaldo Iurck (PSDB).

Além da ordem de apresentação, juiz da 60i>
Zona Eleitoral, Dr. Gustavo Schwingel,o divul
gou o tempo a que cada coligação terá direito
nos 30 minutos de propaganda gratuita.

De acordo com a resolução do Tribunal Su

perior Eleitoral (TSE), nO 23.370/2011, 10 mi
nutos do tempo total, ou 1/3 do período, são

I divididos igualmente entre todos os partidos
e coligações. E o tempo restante, correspon
dente a 2/3, é distribuído de acordo com o

número de representantes que cada partido,
individualmente, possui na Câmara dos De

putados. A campanha diária no rádio e televí-
sâo começa no dia 21 de agosto.

.

De acordo com a Lei n° 9.504/97, o espaço
reservado dentro da programação das rádios
para a propaganda eleitoral gratuita dos can
didatos a prefeito e vice-prefeito irá ao ar nas

segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às
7h30 e das 12h às 12h30. Já no caso dos can-

- didatos a vereador, a-propaganda irá ao ar nas

terças e quintas-feiras e aos sábado. A dura
ção e o horário da propaganda são os mesmos
dos candidatos damajoritária, 30 minutos.

o sorteio da ordem da

veiculação da propaganda
das coligações de Jaraguá do .

Sul acontece hoje, às 9h. Os

partidos de Corupá definiram os

horários na última terça-feira.

Guaramirim

Prefeito

Agora sim Guaramirim
PP / PT / PSC / PR / PSB /
PSDB / PSD / PT do B

19 minutos e 17 segundos

o trabalho continua
PRB / PDT / PMDB
/ PPS / PC do B

10 minutos e 42 segundos

Vereadores

PPS, PDT - 3
minutos e 18

segundos

PSD, Pp, PSC, PT
doB-6m47s

PR, PSDB,
PT, PSB - 10
minutos e 46

segundos PMDB, PRB, PC
do B - 6m e 6sDEM - 3m e 1 s

Massaranduba

Prefeito

Massaranduba crescendo
com seriedade e trabalho

PMDB / PSDB / PSD

Competência, iuventude
e trabalho

PP / PT / PR / DEM
14 minutos e 50 segundos 15 minutos e 9 segundos

Vereadores

Massaranduba
crescendo com

seriedade e

trabalho - PMDB /
PSDB / PSD - 13m e lOs

Massaranduba
progresso e

trabalho - PP /
PR·- 7m e 27s

Massaranduba,
democracia e

trabalho - PT I
DEM - 9m e 21s

Schroeder

Prefeito
.

Avança Schroeder
PP / PMDB / DEM / PSD / PC do B

15 minutos e 56 segundos

o futuro em suas mãos
PDT / PT / PV / PSDB

14 minutos e 3 segundos

Vereadores

PMDB - 5m e 56s
.

PSDB, PDT O futuro
em suas mãos - 5m ,e 53s

PSD, DEM, PC do B - 6m53s

PP - 4m e 6s
PT e PV O futuro

em suas mãos - 7m e 9s
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Novo comando
na Câmara

Atraca do comando do Legislativo
já havia sido acordada na eleição

da mesa diretora no final do ano pas
sado. Com a renúncia, AdernarWinter

(PSDB) mantém o acordo feito com

os vereadores do PT, PMDB e PCdoB.
O petista terá um pouco mais de qua
tro meses para tocar o trabalho na

casa de leis. Parte deste tempo será
no período eleitoral.

Vice-versa
A renúncia do presidenteAdernar
Winter (PSDB) e do vice Francisco
Alves (PT, na foto) é uma estratégia

para que semantenha ocupado
todos os cargos damesa diretora.

Se apenas o presidente renunciasse,
o posto seria ocupado pelo vice,

mas a vice-presidência ficaria vaga,
Com a decisão dos dois em deixar os

cargos, será feita uma nova eleição.
Será apenas um troca-troca. Alves
assumirá o cargo de presidente e

Winter ficará como vice.

Poder provisório
Com a saída do presidente
AdernarWinter (PSDB) e vice
Francisco Alves (PT), a vereadora
Natália Lúcia Petry (PMDB)
assume o comando da Câmara
deVereadores de Iaraguá do Sul.
O motivo dessa escolha deve-se
ao fato dela ter sido a vereadora
mais votada em 2008. Ela ficará
no cargo até a próxima sessão,
terça-feira dia 14, quando será
eleito o novo presidente e vice.

e outros gastos na
estrutura. "Será mesmo

uedínheíro

.

FABIO MOREIRA

")/1/7"1
f

t,' /,(,., "
,

o tre as oito

coligações. A ordem de

apresentação também
será definida hoje.

..O.t��po de
:: ,,;·'cadà!>iliU. ·Ii. }l.

F
o projeto diz que a obra precisa estar
em condição de receber o aquecimento
e não que tenha a instalação pronta.
Possmnai (nEM) referindo"se ao Projeto de

Aquecimento de Energia Solar.

Caso Andréia
Está sob investigação da
Controladoria da Prefeitura de
Guaramirim o caso daAndréia
Cristina Schmidt. Ela descobriu a

gravidez uma semana antes de dar a
luz à filha Isabela. O fato aconteceu
emmaio deste ano. Desde dezembro
do ano passado ela passou por várias
vezes por consultas nos postos de
saúde. Em nenhummomento foi

diagnosticada a gravidez.

Sob sigilo
A investigação está sob sigilo por
conter informações de prontuário
da paciente, conforme explicou
o responsável pela controladoria
Onofre Araújo. Com a abertura
da sindicância, os envolvidos
estão sendo ouvidos para prestar
informações. Após a conclusão dos
trabalhos será aberto o processo
administrativo para julgar os
possíveis responsáveis.
Ainda não há prazos para a

conclusão dos trabalhos.

Defesa ein
Massaranduba
O candidato Mauro Bramorski (PSD)
disse à coluna que a denúncia de

campanha antecipadamovida contra
ele e outros quatro candidatos,

. emMassaranduba, é "totalmente
infundada". Conforme o vereador,
em nenhummomento houve

apresentação de candidatura ou
pedidos de votos, mas somente
publicação em jornal de circulação
municipal dos trabalhos realizados na
Câmara deVereadores. Os candidatos
acusados apóiam o candidato Mario
Fernando Reinke (PSDB) à reeleição.
As denúncias foram realizadas pela
'Coligação Competência Juventude
e Trabalho' que apóiamOdenir
Derreti (PP), da oposição.

Retirado da pauta
A votação em segundo turno do projeto
de lei do vereadorAdernar Possamai
(DEM), que trata sobre a instalação de
sistemas de aquecimento de água por
energia solar ou a gás nos novos imóveis,
não entrou na pauta na sessão de ontem.
O próprio parlamentar solicitou a

retirada da apreciação. Ele atendeu ao

pedido daAssociação dos Engenheiros
eArquitetos e daAssociação das
Imobiliárias. As entidades querem
analisar a proposta. O projeto havia
sido aprovado por unanimidade
na primeira votação da Câmara, na
terça - feira. Possamai vai aguardar a
manifestação das associações pata
depois colocar o projeto novamente na
pauta de votação. As entidades devem
dar um parecer na próxima terça-feira.
Poderá havermudanças.
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'Personagem histórico

Julio de Mesquita
Julio César Ferreira de Mesquita era jornalista e proprietário do

jornalA Província de São Paulo, hoje chamado de O Estado de
S.Paulo. Julio é brasileiro, natural de Campinas, São Paulo. Ele
se formou em Direito, pela Universidade de São Paulo, em 1883.

Envolveu-se em política, aderindo ao movimento republicano no
Brasil. À frente do jornal, em 1890, renomeou-o para O Estado de S.

Paulo, acompanhando a virada republicana do ano anterior. Tornou
se o único proprietário do jornal e empreendeu uma revolução
no editorial, tornando seu veículo de comunicação o primeiro
grande jornal desvinculado de

partidos, seguindo os passos
da imprensa norte-americana.
Em 1902 rompeu com o

republicanismo paulista.
Julio foi um dos fundadores
da Liga Nacionalista, criada
por Olavo Bilac e Frederico

Steidel, organização que
visava o fim da República
Velha e da Sociedade de
CulturaArtística, entidade
filantrópica que visa o

desenvolvimento das
artes em São Paulo.

Júlio deMesquita Filho
herdou o jornal e seguiu
os passos do pai, que
faleceu em 15 de março
de 1927.

1 7

Calcáreo para colonos
Em agosto de 1972, o jornal O Cor-

-

reio do Povo publicou a matéria

que dizia: "A Prefeitura Municipal
acaba de distribuir 90 toneladas
de calcáreo para os colonos jara
guaenses. A distribuição se deu

por intermédio do Sindicato Rural
e coube àmunicipalidade concor-

rer com as despesas de frete entre
a cidade catarinense de Mafra e

Jaraguá do Sul, frete ferroviário e

a distribuição da estação para os

agricultores interessados. Com o

fornecimento de calcáreo, a lavou
ra jaraguaense se beneficia com a

melhoria do solo".

@ua,Halattte
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Lunenaer �2-� C
I Grupo Lunelll

Pelo Inundo
1994
Satélite Brasilsat Bié lançado na base de Kou

O satélite Brasilsat B1 é lançado por um fogue
te Ariane, modelo 44L, em 10 de Agosto de 1994,
na base de lançamento de Kourou, na Guiana
Francesa. Ele faz parte da segunda geração de sa

télites controlados pelo Brasil, construído entre

os Estados Unidos e o Brasil. O modelo HS 376W

(HS 376wide) tem apenas quatro satélites, da série
Brasilsat B. Este satélite é maior e mais poderoso
do que os da geração anterior, além disso, ele ope
ra com combustível bipropelente, o que gera uma
economia de combustível durante as manobras

feitas ao longo da missão de lançamento. A em

presa Boeing Company contratou a aquisição de
três satélites da então Hughes Electronics Corpo
ration. Como parte do contrato, a Hughes dividiu
parte do trabalho com a firma Promon Engenharia
SA de São Paulo. O Instituto de Pesquisa Espacial
INPE, de São José dos Campos, serviu de local para
os testes dos satélites Brasilsat B1 e B2. Os satélites
Brasilsat B3 e B4 foram testadas nos laboratórios
da Hughes. O satélite operou na longitude de 60,0°
W, antes ocupada pelo Brasilsat A2.

1492

PapaAlexandre VI é eleito
Em 10 de agosto de 1942, AlexandreVI, foi eleito o 2140 papa da Igre

ja Católica até a data da sua morte, no dia 18 de agosto de 1503. Nasci
do Rodrigo Bórgia, o Papa Alexandre VI é natural de Valência. O nome

de sua família foi elevado à cátedra do Vaticano quando seu tio mater

no, Manso Bórgia, foi eleito como Papa Calisto III. Rodrigo foi suces- .

sivamente elevado a cargos como: bispo, cardeal e vice-chanceler da
Igreja. Após servir à Cúria Romana, ele se tornou um grande diploma
ta. Durante cinco pontificados, adquiriu experiência administrativa,
influência e riqueza, mas não grande poder. Rodrigo Bórgia usou sua

fortuna e promessas para comprar a maior parte dos votos dos vinte e

três cardeais quando se realizou o conclave para definir a sucessão do

Papa Inocêncio VIII. A coroação se deu em 26 de agosto. Rodri
go Bórgia tinha 60 anos, adotou o nome de Alexandre VI e teve

infelicidade de ser considerado, pormuitos, o pior de todos os papas.

Invenção da dina:aiite
Em 1867, o químico sueco Alfred Nobel, patenteou a dinamite. Ele descobriu

que se misturasse a nitroglicerina com a sílica, o perigoso líquido se

transformaria numa pasta estável ao ponto de poder ser moldada
em barras de tamanho e forma satisfatórios para inserção
em buracos previamente perfurados em rochas ou
outras estruturas que se desejasse explodir. O
produto foi bem aceito pelo mercado e Nobel

começou a exportar a dinamite para vários países
da Europa, América e Austrália. Mas até obter
sucesso com a invenção, o químico passou
pormomentos muito difíceis. Em 1864, um de
seus experimentos terminou com a morte de
um de seus irmãos, Emil, e de várias outras
pessoas, caso que levou as autoridades
suecas a proibirem novas experiências com a

nitroglicerina em Estocolmo. Apesar dos fatos,
ele não se desencorajou e continuou firme com
seus experimentos, até obter o sucesso. Durante
muitos anos, Nobel manteve fábricas e laboratórios
em cerca de 90 cidades de mais de 20 países. Além da

química, Nobel era um amante da literatura, da poesia
p e.falava. fluentemente cinco idiomas.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Hoje
Sala de grupos do Sesc Jaraguá do Sul
• 20h - "O som e a fúria do conto", com
Paulo Scott e Luiz Felipe Leprevost.
Um bate-papo sobre o conto e suas

relações com o teatro, música, quadri
nhos e cinema. Dois escritores ousados
e inventivos numa verdadeira salada de

ritmo, sonoridade e timbre: conto.

Todas as atrações são gratuitas

Luiz Felipe Leprevost
Contos
'Inverno dentro dos Tímpanos', 2008.
'Barras Antipânico e Barrinhas de Cereal', 2009.
Poesias

'Fôlego', 2002.
'Tornozelos Deitados', 2005.
'Cecília Roendo as Unhas', 2005.
.Ode Mundana', 2006.
Teatro

.

'Pífio, monólogos dos psicotrópicos que não fazem mais efeito', 2007.

Festival Naciona o CI nto

Mais contistas
na cidade

Direto de Curitiba e do Rio de Janeiro, escritores
chegam ao Festival Nacional do Conto

JARAGUÁ DO SUL com o poético "Histórias curtas para domesticar
as paixões dos anjos e atenuar os sofrimentos
dos monstros", O livro de contos "Ainda orango
tangos" (2003), virou um filme que, em 2009, ga
nhou o 13° Festival de Cinema deMilão, na Itália.

Além de escritor, músico, ator e diretor te

atral, o criativo Leprevost põe à prova as possi
bilidades de um artista multifacetado. Sem ligar
para gêneros ou rótulos, o curitibano vem trazer

toda a sonoridade, ritmo e poesia aos contistas

reunidos no festival.
"O Brasil nunca viveu uma cena tão múltipla

e profícua quanto agora. Não vou citar nomes

para não ser injusto, já que mesmo este caderno
de cultura seria pequeno se listássemos os talen
tos contemporâneos", analisa Leprevost.

Bárbara Elice

sala do Sesc de Jaraguá do Sul rece
be hoje talentos da música, teatro,
quadrinhos, poesia, dramaturgia,
cinema e literatura. O curioso, é que
todas essas habilidades pertencem a

omente duas pessoas. Paulo Scott e

Luiz Felipe Leprevost são os convidados de hoje no
2° Festival Nacional de Contos, que começou on

tem e vai até domingo, "O som e a fúria do conto" é
o tema que embala a noite desta sexta-feira.

O sotaque gaúcho o destoa dos demais cario
cas. Formado em Direito e mestre em Direito Pú

blico' Scott estreou nomundo dos livros em 2001

EDON KUMASAKAIDIVULGAÇÃO
Paulo Scott
Romances
'Habitante irreal', 2011. (Premiado com a

Bolsa Petrobrás de Criação Literária, 2010).
'Voláteis', 2005.
Contos
'Ainda orangotangos', 2003.
Poesias
'O monstro e ominotauro', 2011 (Em
coautoria com o cartunista Laerte Coutinho).
'A timidez do monstro', 2006.
'Senhor escuridão', 2006.

, 'Histórias curtas para domesticar as paixões
dos anjos e atenuar os sofrimentos dos

monstros',2001.
Teatro
'Crucial dois um', 2006.

do ao público em geral, fotógra
fos amadores e profissionais.

As fotos inscritas devem ser

coloridas e impressas no tama

nho paisagem 20 X 30 cm. A

avaliação dos trabalhos será pela
comissão julgadora, observando
os critérios: originalidade, criati
vidade, adequação ao tema, qua
lidade da foto. Serão premiadas

Inscriçõespara "PotografíadaBanana" atéhoje
as três melhores fotos: -1° lugar:
R$ 150,00, 2° lugar: R$ 100,00 e

3° lugar: R$ 50,00.
Haverá a escolha da mais

bela fotografia ria opinião po
pular. Todas as pessoas que vi
sitarem a exposição até 25 de

������ �o�!��� ::�::s�:u:: -?tW& .

preferência e concorrerão a um o 'site http://cultura.jaragua- rnento serão analísados.Inter-
prêmio ainda a ser definido. A dosul.corn.br para efetuar a pretação, .entonação, dicção e

exposição e a premiação dos /" ""!JÍnsc,r��ão.;,.o 'eyentQ oC,one de",
'

,
.

gridade ',,"cIp ,tex�0"H.,]2aFa as , iii

melhores trabalhos acontecerá '·27 a 31 de agosto, sendo que duplas, 'além dos quatro itens,
1

27 e 28 serão destinados para também será verificado o en-

!
�ns�i?s ,�" ?t demais .dias,

un
t�Qsa:r;n.ento d:fl equipe, Serão� ',Ipa"f'ft "as' 'aprê$entaçõé8�r:' qué« premiados ';�Qom dinJle'fl.·ow#,' e "

"ocorrem na Sociedade Cultu- medalha os' cinco primeiros
raArtística (Scar). lugares da categoria solo. Pela'
i'" ,poderãq partiGipa,r ,',

do ,cqtegori� duplas, serão cla�
evento pessoas que residam, sificados apenas os prímeiiõ,
trabalhem ou estudem em Ia- segundo e terceiro lugares, que
raguá do Sul, nas categorias receberão premiação em me

solo, destinada para candída-. dalhas e dinheiro.

durante as comemorações, de 20

a 25 de agosto de 2012, na Igreja
Católica do Centro, em Corupá.

As inscrições deverão ser efe
tuadas pessoalmente pelo autor,
nos seguintes locais: Secreta
ria de Desenvolvimento Rural e
Meio Ambiente, na Asbanco e na

Epagri. Mais informações no re

gulamento do concurso, disponí
vel no site: www.corupa.sc.gov.br.

Estão abertas até hoje, as ins
crições gratuitas para o II Con
curso Cultural Fotografia da B�
nana, promovido pela Prefeitura

Municipal de Corupá em parce
ria com a Associação dos Bana
nicultores de Corupá (Asbanco),
Empresa de Pesquisa Agropecu
ária e Extensão Rural de Santa
Catarina (Epagri) e (Cooperativa
daAgricultura Familiar Rio Novo

(Cooper Rio Novo).
O objetivo do concurso é va

lorizar o trabalho dos agriculto
res familiares, destacando a im

portância da bananicultura para
o desenvolvimento econômico,
político e social do município de

Corupá. O tema do concurso é 110

que é que a banana de Corupá
tem? As fotos podem retratar pai
sagens, família, tecnologia e tudo
referente à bananicultura, em

Corupá. O concurso é direciona- Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ELTON MELCHIORETTO

contato@poracaso.com @poracaso

Para participar
da 24a Schützen
Os interessados em concorrer a um

espaço na praça de alimentação podem
fazer contato pelo telefone 21068700.

Quanto aos camarotes, a comissão

organizadora prometeu para logomais a
tabela de preços. E olhem a data: faltam
dois meses para começar a festa!

Eleições 2012

DIEGO JARSCHEL

Abração da coltma aos estimados

Daniel e Anna PaulaMafeaolli, aqui
curtindo a vida de casal em noite no

Madalena Chopp & Cozinha
...........

,

.

Amanhã, às 18h, rola uma pegada boa do Festival do Conto na
Enoteca Decanter. Contos e a visão de André de Leones e Luís

Henrique Pellanda sobre a formação de um contista vão rolar
embalados a uma taça ou outra nas instalações da adega, que fica
na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, no Marcatto Center. Ótima
pedida, ainda mais se a temperatura cair conforme diz a previsão.
Para mais infos: festívalnacíonaldoconto.blog.com.

1\ l' .

Chimarruts
APatuáMusic anuncia data na agenda: dia
25 deste rriês, um sábado, fará show nacional
com a bandaChimarruts. Já é possível fazer
reserva de mesas e camarotes. Os telefones

para contato são 3054 0800 e 9973 3866.

ERIC DE LIMA

. �

As belas Saionara KIug e :

Helena J1Ulcks desf"llando !
simpatia em noite de
evento na PatuáMusic
.......................................................................

Raimundos
É hoje Q tão esperado show com a banda
na Sociedade Botafogo! Responsáveis
pelo evento, a equipe do PirataRockBar
diz que os ingressos já estão no fim, e que
provavelmente não haverãomais disponíveis
para compra na hora. Quer garantir? Ligue '

no 8407 9266. O evento começa às 20h.

Daiany Lopes e Luciano 'Gonçalves
em mais uma noite de casa cheia na

Sexta Universitária da Upper Floor ....

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

tt
Seja você mesmo. Ninguém poderá
dizer que estáfazendo isso errado.

Charles Schulz, Snoopy

"

ERIC DE LIMA

Wandamara e Eduardo Stinghen i
marcando presença no'happy

:

hour do Sacramentum Pub
.......................................................................................

• 22h -Sexta Sertaneja I Show com Fernando Uma & Banda
Local: The Líving 147 3376 4822

• 22h -Sábado comMúsica aoVivo
Local: Água Doce Cachaçaria 147 3�71 8942

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lil.boratclI'io
L e n a

í

--Kantan
fl.JrerriiadoRestauranteKan
Vtan SushiLounge está come
morando o investimento 'no Pro

grama Alimento Seguro (PAS),
um selo de qualidade que avalia
a casa desde a capacitação dos

colaboradores, implantação de
boas práticas e o controle dos

perigos, através de consultoria e

assessoria técnica permanente,
garantindo a produção e dis

tribuição de alimentos seguros.
Uma bola branca gigante!

e
'

a
Vai terminar o meu

computador indo parar
na fogueira. Na coluna de

ontem, ele "comeu" a frase
onde eu comentava que a

cachaça recebida de brinde da

empresária Denyze da Silva é
de melado de cana-de-açúcar
biodinâmica e envelhecida em
barril de carvalho, Sorry.

Caragu6 Auto Elite
A escol ho perfeita

WWW.OI

Moa Gonçalves
MAumcIO HERMANN I DIVULGAÇÃO

-�--

PRESENÇA Luciana

Moser, Claudete Provesi,
Karin Dalcoquio e

Cristiane Ostermann' ,
em concorrido encontro

social, em ItaJaí

PrJdO Pri!!ciedz
�_� d/I�� Ew� Bus

.�� Oillm�.�

��L�
� fuJlllila(i) fJ� Selw�em

�llil�S Or.dIb.a&.l1s I/ 'Femilll€ a(i)�o& Amêmdo.a.s

..

Pensando bem
Se a gente escolhe amar,
certamente o nosso futuro
será super recheado de
saudades boas. Mas se

escolhemos negligenciar o
amor que podemos oferecer
ao outro, é certo que nos
restará nas mãos um baú de

arrependimentos e remorsos.

Feijoada
No sábado, a partir das
llh, rola na área de festa da
Comunidade Nossa Senhora

Aparecida, na Ilha da Figueira,
uma deliciosa feijoada. A
iniciativa é do Coral daMarisol.

Flor de Maio.
Está tudo em cima, nos trinks,
a organização do 3° Jantar
Dançante Típico Italiano, que
acontece dia 18, no salão de
festa da IgrejaApóstolo Paulo,
Vila Lenzi. A promoção é do
Clube de Idosos Flor de Maio.
Mais informações no 9626-7034.

"

Eden
Minha nossa!Morro e não vejo
nada.A dois meses da eleição,
já está assim de candidatos

prometendo transformar Iaraguá
num paraíso, demundos, fundos
e latifúndios. E claro, né gente,
semAdão e Eva para degustar a
famosamaçã do pecado.

Nas rodas
• Esta semanal.recebia
gentil visita do personal

I I

trainerWilsinho Salves, o
popular TioWil. Grande

figuraço.

• Não ousem esquecê
la: Bruna Chiodini é
a aniversariante mais

festejada da cidade, hoje.
Mil vivas.

• Boca na Bica, do figura
do bem Divanir Danna, já
está com tudo preparado

,

para participar da 10°

Stammtisch Iaraguã,

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje éDaniela
Pricila, da Studio Fm. Ela é outra
querida que acompanha a coluru
todos os dias.Valeumesmo!

Que tal'?
Continue enviando e-mail pari
moagoncalves@netuno.com.b:
e escreva onde e quando será (

grande jogo entre CSM/Jaragu;
x São Caetano, pela Liga
Nacional? Você concorrerá
a duas camisetas do time

autografas pelos jogadores.
A entrega será no intervalo
do jogo. Uma dica: será dia

13, segunda-feira, na Arena
Jaraguá. Vai perder?

DIVULGAÇÃ
...--��

. JIi"
"

,�.�;.
Galera de Jaraguá do Sul divulgando a erradicação da Poliomielite,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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João Chiodini,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

- Começou a corrida pelos votos.
- Verdade.
- Já comecei a ver os primeiros adesivos
colados nos carros ...
- Nas camisas ...
- Santinhos .

- Bandeiras .

- Época chata.
- Época boa.
- Boa? O que é que tem de bom nisso?
- Poxa, várias coisas. Novas propostas,
novas caras.

- Sempre as mesmas figurinhas, às vezes,
repaginadas. Precisamos de mudança.
- A cada quatro anos temos oportunidade
de renovar. De contribuir para a

mudança.
- Mas são sempre os mesmos, meu

,chapa!
- Ah, é? Por que não se candidatou?
- Política não é paramim.
-_Aí você se engana. Política é para todos.
Todos somos afetados pelas decisões
políticas e, se não está contente com a

Corrida eleitoral
situação atual, deveria fazer alguma coisa
paramelhorar.
- Que belo discurso, hein?Você tá
concorrendo?
- Eu não. Mas, gosto dessa muvuca
eleitoral.
- Tá louco. Não dá pra ir a lugar algum.

Sempre tem um candidato dando

tapinhas nas costas.
- Você não gosta de tapinhas nas costas?
- Eu não.
- Você não é normal. Eu adoro tapinha

.

nas costas. Me sinto tão amado, tão

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R
Rodrigo pensa na revelação que Elisa fez sobre Solange e conta para Te

resa. Verbena aparece no sonho de Melissa. Gil leva Jáqui para o encontro com

Henrique e Laura. Elisa fotografa o antigo retrato que Rodrigo encontrou. Gil e
Laura estranham a afinidade repentina entre Henrique e Jáqui. Miriam pede para
Beatriz fazer uma sessão de regressão com ela. Clara conta seu sonho para
Rodrigo. Elisa mostra para Melissa a foto que tirou do retrato antigo de Rodrigo.
Priscila revela para Rodrigo que é filha de Dimas. Juliana fica com ciúmes dos
elogios que Bruno faz para Cris. Tati pede que Kléber ajude sua-mãe a abrir uma

empresa. Dimas fala com Juca na cadeia.

CREIAS DE CHARME· GLOBO· 19R
Lygia percebe que Gilson não a reconheceu. Samuel vai a um bar com BebeI.

Dinha reage com despeito ao ver o tratamento que Romana dá a Rosário. Patrick
se revolta com Penha. Ariela propõe emprego a Gracinha. Romana fica comovida
com Sidney. Isadora e Niltinho se beijam. Samuel se irrita ao ver Lygia na casa de
Gilson. Dinha mostra para Rosário que está morando com Inácio. Lygia conta a ver

dade para Gilson sobre Samuel. Inácio vê Rosário indo embora. Lygia discute com
Samuel e Gilson resolve ir atrás dele. Inácio rejeita Dinha. Sandro tem um sonho
com seu futuro e reza para mudar de vida. Samuel volta para casa, deixando Gilson
e Lygia aliviados. Rosário pensa em Fabian. Penha decide retirar a queixa contra
Sandro. Sônia e Isadora ficam com inveja de Cida. Sandro procura Penha. Rosário
se revela uma "fabianática" na frente dos jornalistas.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
Carminha tenta convencer Nilo a ficar do seu lado. Max telefona para Nina. Tu

fão flagra Carminha dando seus objetos como roupas e relógio para Nilo. Carminha
confronta Nina. Jorginho sai para conversar com Tufão. Alexia avisa a Cadinho que
eles vão sair com Verônica e Noêmia. Santiago se preocupa em deixar Nilo sozinho
com Lucinda. Iran reclama dos pertences que Monalisa pretende levar para a casa

nova. Roni conversa com Diógenes sobre Dolores. Leandro tenta seduzir Suelen.
.Cadinho vai a um restaurante japonês com Alexia, Paloma, Pilar, Verônica, Débora,
Noêmia e Tomás comemorar o seu aniversário.

GABRIELA - GLOBO - 22R
Nacib e Gabriela se casam. Zarolha retorna a Ilhéus e avisa a Miss Pirangi que,

se ela não pode ser feliz com Nacib, Gabriela também não será. Durante a festa de
casamento de Nacib, Gerusa escapa da família e se encontra com Mundinho. Olga
sugere a Tonico que descubra o segredo de Gerusa a fim de ganhar o respeito de
Ramiro. Melk flagra Malvina beijando Rômulo e agride a filha. A irmã de Nacib ofen
de Gabriela. Tonico e Zarolha tramam contra o casamento de Gabriela.

• O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

. (

importante ... Só é assim nessa época. Na
época das eleições.
- Você não bate bem, mesmo.
- Você que é uma pessoa que deveria se

importar mais com a política. Em quem
você votou nas eleições passadas?
- Votei nulo.
- Nulo?
- É ... Para prefeito votei nulo e para
vereador não lembro.
- Que vergonha. Ainda reclama dos
políticos. O que você faz paramelhorar o

lugar onde você vive?
- Eu não posso fazer nada.
- Assim você me decepciona! Não faz
nada para melhorar e ainda joga seu voto

de confiança fora votando nulo! Não vá
cometer o mesmo erro nesse ano, hein?
- Você já tem candidato?
- Eu já, inclusive, pega aqui o santinho
daminha esposa, ela é candidata a

vereadora. Vote com inteligência, hein,
meu amigo. Contamos com você.
- O discurso tava bonito demais ...

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

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

Esses dois rllhotinhos (um macho e uma fêmea) foram encontrados
na ruaWaldemar Grubba, próximo ao trevo de acesso ao João
Pesso, perdidos no meio da rua. Eles estão na Clínica Amizade
aguardando o dono ou alguém que qu�ira adotá-los. Contato:
lljapra aJapra@aJapra.org.br ou Tayse tayse@netuno.com.br

,

10/8
Aguinaldo Vanderlei de Paulo
Ana C. Engel
Ana L. Zaleuski
Bruno G. Kannemberq
Camila Gascho
Cibele de P. Panstein
Eloá de Souza Bardin

Erivaldo P. Batista
Estelita Francine
Estelita Stahelin
Fernanda M. B. Rita
Fernando Gabriel
Fernando T. de Mattos
Francieli F. Ternovi
Gisleine A. Kurcheski

Guilherme Laube
Guilherme Vogel
Helena G. Vieira
Ivonete W. Raduenz
Jaine Raduenz
Jaionara Spézia
Jairo L. Demarchi
Jussara da Silva

,
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Ricardo Waldemiro Engel
Rita de Cassia C.
Roberto Guths ,

Rosane Maria Fuch
Rose Russi

Sergio Sieuverdt
Vanessa Franzoi

. Vlviane Bier

Lauro Mokuva
Maria C. Xavier
Marielena Beoedorn
Marta Manfrini
Matheus aver

Merilyn Sartori

Miguel M. Vicenti
I Nilo Heingen

www.ocorreiodopo.V.o.com.b
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cp ARlES
No trabalho, tenha comprometimento
em suas ações. Não tenha pressa em
concluir as suas tarefas, o importante
é fazer um bom trabalho. Em família,
diálogo favorecido. No campo afetivo, é
tempo de demonstrar seus sentimen-
tos. Cor: tons pastel.

� TOURO
No trabalho, é tempo de investir no
desenvolvimento de seus próprios
talentos. As finanças merecem mais

átenção! Corte gastos desnecessários
e algumas despesas recorrentes.
Dedique-se ao relacionamento e

fortaleça os laços de afeto. Cor: verde.

n GÊMEOS
Suas chances de sucesso aumentam
na medida em que desenvolve o seu
trabalho de forma mais autônoma O
dia promete grande disposição para
enfrentar qualquer desafio. Dê apoio às
atividades da pessoa que ama, ajude-a
em tudo o que puder. Cor: roxo.

§
CÂNCER
No trabalho, evite ficar em evidência
ou poderá se tomar alvo de fofocas. Se
quer ganharmais, invista em atividades
que possa desenvolver individualmente.
A dois, relações desgastadas correm
podem se romper: esclareça mal-
entendidos. Cor: cinza.

ól LEÃo
Hoje é dia de unir o útil ao agradável
no setor profissional. Dedique parte
do seu dia para fazer algo que traga
mais prazer para sua vida. No campo
sentimental, aprenda a confiar na sua
cara-metade. Cor: verde.

ru>
VIRGEM
Bom dia para ter o seu talento recon-
hecido por chefes e superiores. Reflita
sobre o que deseja conquistar: Invista em
seu sucesso profissional, mas não deixe
a famma nem a pessoa que ama em

segundo plano: reserve um tempo para
todos. Cor: amarelo.

.n UBRA
O momento é propício para avaliar sua
vida profissional e aperfeiçoar seus
conhecimentos. Assim conseguirá des-
tinar melhor seus esforços para dar um
rumo à sua carreira. No campo afetivo,
demonstre seus sentimentos com mais
clareza. Cor: branco.

TrL ESCORPIÃO
I No trabalho, seu maior desafio será

manter a paciência. Concentre-se em
suas tarefas e fique longe de conversas
improdutivas. Em casa, mantenha a tran-

quilidade. A dois, o ciúme pode prejudicar
o seu relacionamenfo. Cor: branco.

,i X'
SAGITÁRIO

'� No trabalho, conte com os colegas para
superar obstáculos, mas faça a sua parte
antes de pedir ajuda. Se precisa resolver
um problema, ouça conselhos antes
de solucioná-lo. No amor, compartilhe
medos e escute o que seu par tem a

dizer. Cor: amarelo.

"\):> CAPRiCÓRNIO
No trabalho, mantenh� o foco ao realizar
suas tarefas. Em casa, faça o que for de
sua responsabilidade sem depender dos
outros. CUide da saúde, começando pela
alimentação. Na união, manter a rotina
pode ser positivo neste dia. Cor: roxo.

� AQUÁRIO
� Mantenha a discrição ou poderá se

envolver em fofocas. Evite comentar
seus projetos e Objetivos no trabalho. A
vida pessóaI conta com mais alegria e
diversão na presença dos familiares. Na

relação a dois, o clima é de muita paixão.
Cor: roxo.

tf
PEIXES
Reflita sobre seus Objetivos e sobre
o que já conquistou para planejar os
próximos passos. É um dia favorável

I para ir em busca de suas realizações.
Nos assuntos do coração, é hora de
demonstrar mais confianÇa em sua

cara-metade. Cor: cinza.
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Conforme anunciamos anteriormente, agaler�tan!�mandou ver na escolha do seuTop 10, as
10 melhoresmúsicas de todos os tempos. Começaremos a publicar o Top 10 damoçada, dois Tops por semana.
Hoje começamos com SalAriston e Patricia Grah. Acessem o blog do Cabana Cult e comentem as listas do pessoal.

PATRICIA GRAH
10 - Faith no More - We care a lot
9 - Raul Seixas - Metamorfose ambulante
8 - Kansas - Don't cry no more

7 - Detonautas - o inferno são os outros

6 - Richie Kotzen - Catch up to me
5 - Slaughter - Days gane by
4 - Dia - Rainbow in the darck
3 - Bruce Dickinson - Tears of the dragon
2 - Qüeensryche -Silent Lucidity
1 - Pink Floyd - Run like hell

Destaque do Top IOda Patricia, a canção Run Like
Hell é a nona faixa do disco 2 do álbum TheWall, da
banda inglesa Pink Floyd. A canção é uma das poucas
compostas por RogerWaters e David Gilmour. Amúsica
foi escrita por David Gilmour (uma das três canções no
TheWall compostas por ele), enquanto as letras
foram todas feitas po{�Waters.
http://www.youtube.com/watch?v=ZfUkFLfHSsE

Aminha queridaMary Petty,
artista de um talento único,

.

põe à disposição o seu talento
eministra oficina de bonecos
de luva em papel machê. A
técnica ,da percepção corporal
humana com a expressão
corporal do boneco é a tônica
da oficina. Além de aprender
a fazer os bonecos, você vai
entender realmente como
funciona essa relação Homem
x Boneco. A oficina acontece
na Scar, começa dia 2'4 de

agosto e vai consumir 20h de

aprendizado. Imperdível!

SALARISTON
01- Um Girassol da Cor do Seu
Cabelo - Lô Borges
02 - Eu Te Amo - Chico Buarque
03 - ln My Life - Beatles

04 - Goldem Slumber /CarryThatWeight/The End - Beatles
05 - Todo Amor Que Houver NessaVida - BarãoVermelho
06 - Só as Mães São Felizes - Cazuza
07 - ConfortablyNumber - Pink Floyd
08 - Don't Let Me Be Misunderstood - Animals
09 - Pale Blue Eyes - Velvet Underground
10 - Whiter Shale Pale - Procal Harum

o que mais me causou surpresa, mas uma surpresa boa, no
Top lOdo Sal, foi a clássica liAWhiter Shade of Pale", que é a

canção de estreia da banda britânica Procol Harum, lançada
em 12 de maio de 1967. Mais de 900 artistas regravaram essa

música, e isso com certeza é um atestado de alta qualidade.
Em 2010 a canção foi utilizada na trilha sonora namini
série "Afinal o QueQuerem as Mulheres" da Globo.

http://www.youtube.com/watch?v=Mb3iPP-tHdA

E amanhã acontece, tambémno Sesc, o lançamento do CD da
banda jaraguaenseRotade Saloon, "Mamãe, eu quero serum
Ramone', frase de aberturadamúsicademesmo nome, define bem
apropostadaRotade Saloon. É simples, é firme, é cru comouma,
boamúsicadoTequilaBaby, forte influênciadabanda deJaraguádo
Sul assim como osRamones. Rota de Saloon conta comHemand

nas guitarras, Billy (nosso grande brother)no baixo, Bruno
nabateria eAndré nos vocais. O evento é aberto ao

público e tem início às 19h. Não perca, prestigie!

Estamos alinhavando os últimos
detalhes para o Grande Revival
Notre Dame, a Festa. O Local já
foi escolhido, os Djs consultados
e preparando seus sets e o bicho
vai pegar. Acredito que o festerê

.

acontecerá na primeira quinzena
de setembro. Vai aímais algumas
fotinhos pra vocês relembrarem
da casa noturna que abalou as

estruturas da noite de Iaraguá.
Em breve mais notícias da festa.

Agenda
",( HOJE
•m GUSTAVO PAMPLONA
úeo Bar - 23h
.VlNIEDUDÚ

. Sacramentum Pub - 22h

,( AMANHÃ
I • ROTADÊ SALOON

_ _ __

--

1-' (Lançamento do�P2 - Sesc - 2�
-

I • EMPIRE DF METAL �I (R�estus�
I

-

Fr�eNegro, BattalioI! � ZO_!ll_!>i�' -- -
-

-C�kb��k):Curu iraRoc! Club - 22h
�--
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Tudo ótimo!

Pão de alho·
para churrasco

Receita campeã! Fica um escân
dalo de bom e é molezinha de fazer.
Pode usar pão amanhecido que dá
certo também. Para cada pão francês
você vai usar:

queira o creme vai derreter demais e

o pão não ficará úmido como os que
a gente compra.

Se você quiser fazer no forno con

vencional' leve embrulhado no alu
mínio por 10 minutos em forno mé

dio, depois tire o papel e deixe' uns
minutinhos amais para dourar.

Na churrasqueira é só tirar do fre

ezer, desembrulhar e assar. Fica divi
no! Fonte: panelaterapia.com

1 colher (sopa) demanteiga amolecida
1 colher (sopa) de maionese
1 colher (café) de pasta de alho ou

essa quantidade de alho picado
1 colher (café) de salsinha. Pique bem
miudinha.
1 pitadinha de sal (só se estiver usan
do manteiga sem sal)

Misture tudo até virar um creme.

Faça cortes transversais nos pães mas
sem separar as fatias. Espalhe uma

boa quantia do "creme" em cada fatia
.

e um pouco mais por cima. Embrulhe
no papel alumínio e leve à geladeira
ou ao freezer por alguns minutos.
Isso fará com que a manteiga endu

reça (por isso não é aconselhável usar

margarina, já que ela não endurece).
É importante levar para gelar, por

que se você levar direto à churras-

www.ocorreiodopovo.com.br

Essa receita, além de super sim

ples, não leva gema de ovo cru como

na maioria das receitas. Ideal para
quem se incomoda com um pouco
com as gemas cruas. Pode ser feita
com chocolate diet ou meio amargo,
mas com o ao leite funciona super
bem. Olha que facilidade:

Derreta 'uma barra de chocola
te (l70g) picada com uma caixinha

(200g) de creme de leite.

Coloque no micro-ondas em po
tência máxima e a cada 30 segundos
você mexe um pouco e volta para o

micro-ondas até derreter por com

pleto. Feito isso você deixa a mistura
esfriar até ficar em temperatura am
biente.

Bata três claras em neve bem fir
mes e misture com o chocolate der
retido com creme de leite. Misture
fazendo movimentos circulares de
baixo para cima. Só isso!

Agora é só deixar na geladeira por
duas horas no mínimo.

Rende quatro porções generosas
Para fazer mais dobre a receita. Fon
te: panelaterapia.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Decoração.
e presentes

Um

A empresa Imaginarium,
marca que ficou conhecida
como precursora de grandes
ideias, antecipadora de con

ceitos e tendências em produ
tos, encontra-se em um mo

mento de crescimento.
Trabalhando com lojas de

franquias e lojas multimarcas em
todo o Brasil, o plano de expan
são tem como meta abrir novas

lojas em cidades com mais de
140 mil habitantes. Atualmente
a Imaginarium está com 84 lo

jas, 600 pontos multimarcas e 17

quiosques em todo o Brasil.
Entre os planos de expan

são está o da abertura da cha
madas "Lojas Premium Ima

ginarium". Em Jaraguá do Sul,

ui

DIVULGAÇÃO

a Grafipel, há mais de 30 anos

referência em cultura e bom

gosto na região, recentemente
conquistou este título, ofere
cendo assim, a linha completa
dos produtos desta marca.

"Sempre sentimos uma iden
tificação muito grande com a

Imaginarium, pois assim como

eles,' também procuramos estar

sempre à frente oferecendo a

nossos clientes o que há de novo
em tendências" afirma a direto
ra da empresaMargitWagner.

O convite se estende a toda

população para conhecer as no-
-

vas instalações da loja, na Grafi
pel, rua Quintino Bocaiúva, 42,
e se encantar com os produtos
oferecidospela franquia.

Pee#) toe vernlZ"
café 4l petróleo

,

luz da tuade
RS 27�.OO

pGr AS 138;00

* Consulte disponibilidade dos produtos no loja

Peep tOll. azul
.

cobalto UlA de
�$ 271,00 pt>r
QS135,50

SaJ)J:tto salto tino
marram Raphaella
!;tooule RS-225/Ul
por RS 112,70

473374-5530
. oontatO'@.cardJladuatte..oom..lbr

Rua José Atbus� 80 - ssía 3 ! ICentro � Jara.guã do Su'l
(rua em frente ao Posto deSaúde da Re'irno'do)

cal1OlIaduarte.oom.br I facebook.!Oom1�rGlladJiJarte
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Para que servem

os exercícios
abdominais?

Por Renê Augusto
Rodrigues,
personal trainer
eRn 78D1-G/se

personalesaude.blogspot.com

Diz aímeu povo, vocês já devem ter escu

tado um desses termos: pneuzinho, pochete,
borda e até excesso de gostosura. Já sabem
do que eu estou falando? Isso mesmo, da

quela indesejável barriguinha. E em diversas

ocasiões, escutei pessoas falando, "ah, pra
perder essa barriga é só fazer abdominal!"

Aaahhhhhh! Como isso dói nos meus ou - .

vidas. Não, meu povo, fazer abdominal não
faz você "perder barriga". Eu sei que essa re

velação está sendo bombástica para muita

gente. Inclusive vai ter gente chegando às
academias na próxima segunda-feira que
rendo matar seu instrutor. Sim, tem "profis
sional" da área que fala isso para seus alunos.
Se o seu instrutor já lhe disse isso, é bom ficar
atento com o que realmente ele conhece so

bre exercícios físicos.
Para sanar com a dúvida de uma vez por

todas um novo estudo investigou o efeito dos
exercícios na gordura abdominal subcutâ

nea, aquela que forma o pneuzinho. E não

foi encontrada nenhumamudança significa
tiva na região abdominal. Então o que fazer

para reduzir a gordura abdominal? Como
também é de conhecimento de muita gen
te, exercícios aeróbios são os mais indicados

para queimar as indesejáveis gordurinhas,
eles são mais eficientes que outros tipos de

exercício, mas não fazemmilagre.
Sabe-se que para se obter resultados na -

perda de peso, e por consequência da gordu-

ra que se acumula na região do abdômen, é
necessário uma boa alimentação, e a prática
regular de exercícios. Sendo assim não dá

para querer ter uma barriga seca se você só
se alimenta com açúcar, comida processa
da e outras porcarias. Você pode se matar de
fazer exercícios, mas de nada vai adiantar se
não mudar os hábitos alimentares. Os resul
tados ficarão aquém do que você deseja. Ree
ducação alimentar é a palavra chave. Procure
a ajuda de um nutricionista, assim poderá
alcançar seus resultados sem passar fome e

com saúde.
-

Mas então para que serve o exercício ab-
dominal?

_ Apesar de não reduzir a gordura abdomi
nal, exercícios abdominais são extremamen

te importantes para a manutenção da sua

saúde. Eles fortalecem a parede abdominal

(região essa localizada logo abaixo das in

desejáveis gordurinhas), ajudam a melhorar
a postura e o equilíbrio e dão mais estabili
dade na coluna ajudando a diminuir dores
lombares. Não é preciso fazer uma quanti
dade exagerada de abdominais para obter
bons resultados. Ele funciona como os ou

tros músculos do corpo. Séries bem feitas de

30,40,50 repetições, são muito mais eficazes
do que o exagero de 200, 300 repetições mal
feitas e que podem causar dor e desconforto.
Está esperando o que? Já percebeu que o verão
está batendo à porta?Vamos lá....Mexa-se!

Os biombos são peças que contribuem com

a decoração, tanto no -ponto de vista funcional
como estético. Eles aumentam a elegância de
um ambiente e conseguem valorizar todos os

estilos, desde o clássico ao moderno. A função
dessa estrutura se tornou ainda mais relevante

depois que as casas passaram a valorizar a inte

gração de espaços.
A proposta de integração, comum nos imóveis

contemporâneos, surgiu com a finalidade de au

mentar a área de corivivência emelhorar a comu

nicação entre os moradores. No entanto, muitas
famílias não aprovam a nova tendência e sentem

falta da privacidade que era assegurada pelas pa-

redes. Como não dá para construir estruturas de

concreto, o biombo surgiu como uma eficiente

opção de divisória.

Gonheça a melhor opção
Para quem não conhece, o biombo é uma

peça de origem oriental, que surgiu na China,
mas fez sucesso entre os japoneses por volta do
século 8. Inicialmente o elemento tinha como fi
nalidade proteger contra a ação do vento. Com
o tempo essa repartição foi sendo aprimorado e

assumiu um caráter estético mais relevante, sen
do decorado com pinturas e caligrafias orientais.

FOTOS DIVULGAÇÃO

lt

Gomo decorar
com biombos?

O biombo nada mais é do que
uma parede móvel, capaz de de
limitar espaços e privatizar áreas

que passaram por integração. Os
modelos tradicionais são forma
dos por caixilhos ligados por do

bradiças e aparecem com mais

frequência nos camarins e nas sa

las médicas. Contudo, o objeto fez
tanto sucesso que ganhou novas

formas e acabamento, passando a

integrar a decoração residencial.
A primeira ideia para decorar

com essa peça é usando-o para
dividir ambientes, de modo que
as cores e desenhos da peça com
binem com o restante da decora

ção. Por exemplo, para separar a
sala de estar do home-office, dá
para adotar um biombo em casa.

Esse objeto pode servir para
ocultar imperfeições dentro de

casa, como uma parede inacaba
da ou um móvel que esteja des
conexo com a decoração. Como'
ele preserva uma área longe dos
olhos dos visitantes, também -

pode servir para esconder uma

possível bagunça.em algum cô
modo da casa.

Nos quartos, o biombo pode.
assumir papel de trocador de

roupas, garantindo mais privaci
dade para o dia-a-dia do mora

dor. Também existe a possibili
dade de usá-lo corno espelho ou
cabeceira de cama, deixando o

dormitório ainda mais charmoso
e sofisticado.
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Previsão do TeDlpO
Fonte: Epagri e Tempo Agora

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 26°C

QUINTA
MíN: 13°C
MÁX: 27°C

RoUpa/
para clima

'

ameno

durante o

dia

Tempo estável
SEXTA

MíN: 14°C
MÁX: 27°C

Hoje, nevoeiros ao
amanhecer. com sol e

poucas nuvens devido
amassa de ar seco.

Temperatura em elevação,
alta para época do ano em
algumas regiões. Sábado a
segunda-feira: O tempo não
muda, persiste a condição
de nevoeiros ao amanhecer
e predomínio de sol em se.

Temperatura elevada para
época do ano.

.Ji ,.'
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

� _-c._
Chuvoso Trovoada

•

São Francisco do Sul Florianópolis
.'Preamar • Preamar
e 10h51: 1,2m e ah26: O,am
e 22h21: i.tm e 19h49: O,am
• Baixamar • Baixamar

CHEIA, 2/8 e 0h43: O,6m e4h45: O,4m

• MINGUANTE
Tábua

,e 6h51: O,5m e 23h04: O,5m
9/8 das marés Itajaí Imbiluba

• Preamar • Preamar

'. NOVA 17/8
e ah04: O,7m e9h: O,4m
e 19h16: O,7m e 17h15: O,5m

• CRESCENTE

• Baixamar • Baixamar

24/8
e 11 h40: O,6m e Oh21: O,3m
e 22h59: O,5m e 21 h5a: O,3m

't,

Nublado Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
e 9h Vento não favorável Leste 5km/h

Ventos favoráveis
e 12h Vento não favorável Leste 6km/h
e 15h Vento não favorável Leste 7km/h de possibilidade
e 18h Vento não favorável Leste 11 km/h de chuva,

zero%

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Iavras CruzadasCinema
PROGRAMAÇÃO DE 10/8 A 1&/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leq. - 14h20, 17h30, 20h40
.ARCOIRIS2
• A Era do Gelo 4 - Dub, - 14ht 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• Valente - Dub, - 14h20, 16h20
• Os Vingadores - Leg, - 18h20, 21 h

HORIZONTAIS
1. Código de Defesa do Consumidor I Cadência mu

sicai
2. A língua oficial do Paquistão e do Afeganistão I O

economista e sociólogo alemão Weber (1864-
1920), um dos fundadores da sociologia moderna

3. Provisões alimentícias para viagem / Abreviatura de
nordeste

4. O A do AVe

fi 71 54

2.

3

Sudoku 4

II5� Mexer muita,s vezes 5:
6;, Aniversário I Sem dobras
7.:A ea:f1ota musical,1 Casa� em franeês fi

8. ,Antigo ,soldado russo de'cavalaria ,
9�, Nenhuma das Alternativas / Grande repugnância 7 II �

1O.l\gitado em virtude de uma alteração de um estado t----1I------__.,.------41------1de tranquilidade, 8 i
11. O poeta e prosador português de Quental (1842,;, t,1891) / Instituto de,Zootecnia ,9 II i'

��---+--�--�__�__���_4__��
12� A ferida que pode provocar amputação la II

-

I
13 .. AndamentoJ Pres'enciac i

11 II',,' ,ii

����__�--�__�__.___��__�J
1. Técnica cinematográfica que eonslste em filmªr 12 II �

uma cena em velocidade ,acelerada para, depoisí ':, Iexibir o filme em velocidade normal, o que produz, 1-3 • "icqmp resultado, a sensação, de que as cenas fil- i!l

ma(.iàs transcorrem de maneira vagarosa
"

Z:.PJanta cuja casca se obtém'uma goma--resina1 Um
ex-técnico da seleção bra$ileira de futebol

3� Aquele que perdeu sua liberdade. I Põe-as na mesa
quem 1ala abertamente; claramente

4. A religião predominante no Japão e na China I PrIJ
priedades pessoais

5. Repassar / Planta hortense de brotos comestíveis,
quando tenros

6. Aquele que investiga, examina com minúcias
7. As iniciais do escritor alemão Mann (1875-1955) I

Um parente que poucos chégam â conhecer I As
iniciais do romancista Veríssimo (1905-1975), de
"Olhai os Lírios do Campo"

8. O Jogador de futebol Garrincha (1933-1983) I Mur
ro I Instituto Nacional de Estatística

9.. Forma reduzida de interjeição nordestína que expri
me espanto, surpresa ou desdém I Instalar apare
lhagem de som num ambiente.

VERTICAIS

, ':I�I!iUQS 'axo '6
"::lNI 'O!lDS' '!lIl11!tf 1} '1\3 !9ftl!Sfll 'rU 'i joJ)ilSnetJv '9 'o6JedSV 'Jala� 'S 'suas
'pwsIpug 'v 'SIll.l1l0 'o�llb' '€ 't!6una 'IlUa:)1l.I(I 'l'\];lUlll RIllwg!) •

t :$IV()lll:9A
.

làJ\'b$Slld '!:l 'liuaJ6ue�I·:GJ 'lI'OJ01l!V
'H ,lopeqtnl "or 'ilJ"lid 'llPN'6 'o:J!lSSOO ·S '1.l0S!llvt'lll'l 'OSI1 ·SOI.I,\I 79 �/!U!O\
-ai:! 'S '�ll!lallj:l1J '� '3N 'i!I/Iú!W 'S 'X1iW �ruv 'l,'Oltll!H ':>03 'i. :SIIJINOZll:lOH

,

oyjnlos
TODOS os MESES NAS BANCAS

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
aca
(.)II
::s
--

o
cn
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·Três promessas
na Seleção Sub20

"Sempre sonhei e agora esse

sonho pode se tornar uma rea

lidade", destaca o goleiro.
Com apenas 18 anos, o pivô

Felipe é natural de Ijuí, no Rio
um período de treinamentos Grande do Sul. Na temporada
entre os dias 11 e 20 deste mês. passada marcou 99 gols com a

"Essa convocação, coroa o camisa jaraguaense, defenden
bom trabalho de base que faze- do as equipes sub17 (72 gols),
mos.O Daniel e oWillian come- sub20 (lO gols) e adulto (l7
çaram comigo aos seis anos. O ,gols). "Agora quero trabalhar

Felipe está há quatro anos com com responsabilidade e ficar
a gente. Esses meninos já foram entre os 14 atletas que vão para
campeões estaduais, da Olesc, a Venezuela", avisa o pivô, que
dos Joguinhos e'das Olimpíadas .

já marcou cinco vezes na atual
Escolares. Apesar de novos, eles edição da Liga Futsal.
têm currículo e já fazem parte
da nossa equipe adulta", infor
ma o coordenador do projeto,
Augustinho Ferrari.

Daniel, de 18 anos, eWillian,
de 17, são. primos e naturais de

Jaraguá do Sul. "Sempre é bom
saber que tudo está dando cer

to para a gente", explica o ala.

Pivô Felipe, ala Daniel e goleiroWillian foram

pré-convocados pelo técnico Vander lacovino

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Elestêm apenas 17 e 18 anos,
mas um promissor futuro

pela frente. Revelados no IIPro

jeto Futsal Menor", do Colégio
Evangélico Iaraguá, os garotos
Felipe Paradynski dos Santos

(pivô), Daniel Mendonça Rosa

(ala) e Willian Felipe Dorn (go
leiro) foram pré-convocados
por Vander lacovino para a Se

leção Brasileira Sub20.
Dos vinte atletas pré-rela

cionados, catorze seguem no

grupo que irá disputar o Cam

peonato Sul-Americano, de 23
a 30 de setembro, naVenezuela.
Inicialmente eles passam por

Juventus

Julgamento pode desfalcar otricolor
Ontem, o elenco do Iuven

tus treinou apenas no período
matutino. No- João Marcatto, o

técnico Pingo realizou mais al

guns testes na equipe, pensan
do na partida contra o Porto, no
próximo domingo, às 15h30. O
comandante tricolor ainda não
definiu qual será a dupla de

ataque. Romero e Kiko brigam
por uma vaga ao lado de Lou
rival. Na meia, Max deve iniciar
como titular e Giso no banco.

De' tarde, o elenco ganhou
folga. Menos Pingo e o lateral

esquerdo Márcío Goiano, que
seguiram junto com o vice-pre
sidente Jurídico, Ricardo Bar

richello, para um julgamento
em Florianópolis. O dois foram
citados pelo árbitro Clodoaldo

Iusviack, na súmula do empate
contra o XV de Outubro, em In

daial, no dia 19 de julho. A par
tida terminou 1 a 1 e Iusviack
teve uma arbitragem bastante

contestada pelas duas equipes.
Pingo aparece na súmula

como tendo ofendido o árbitro
com palavras de baixo calão. No
caso de Márcio Goiano, além,
das ofensas morais ao árbitro,
Iusvíack insinua uma tentativa
de agressão. O atleta cumpriu
suspensão automática contra o

Hercílio Luz, mas pode ser ape
nado com mais jogos. Caso isso
aconteça, o garoto Badé será
seu substituto no domingo.

IRJANE PORTO/AVANTE!

DESCONTBAÇÁO Depois de duas vitórias, clima é de tranquilidade no grupo

DIVULGAÇÃO

SUCESSO Felipe, Daniel eWillian são crias do

, 'Projeto Futsal Menor', do Colégio Evangélico

12 IQrêmio - l-moto B)I� !LiS 1f5

22 lirêmio .. 1 moto t:G 12S FAN ES

99 pnêmro, - :1 telêv são I!CD 92(1
42 prêmio - 1 televisão lCD 3211 ,

52 prêmio - 1 televisão LCD 32"

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede sociat!

facebook ..com/ocorreiodopovo
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Voleibol feminino em busca do bi
Seleção feminina de
vôlei vence 'o Japão
(3 a O) e decide o

ouro contra EUA, na

reedição da final
de Pequim 2008

LONDRES

Comitê Olímpico Brasileiro

A seleção feminina de vôlei
rlnão tomou conhecimento
do Japão e venceu com facili
dade por 3 a O (25/18, 25/15 e

25/18), em 1h16m, a semifinal
do torneio olímpico de Lon

dres, realizada ontem. Na dis

puta pelo bicampeonato olím

pico, o Brasil terá pela frente
os Estados Unidos no próximo
sábado, numa reedição da final
dos Jogos Pequim (2008), quan
do as brasileiras foram meda -

lhistas de ouro.

A lei mo

4xl00m
está na final
Na disputa das elimina
tórias do revezamento

4x100m, o time formado
porAna Lemos, Francie-
la Krasucki, Evelyn dos
Santos e Rosângela Santos
marcou 42s55 e classifi
cou-se em sexto lugar para
a final que será disputada
hoje, às 16h40. De quebra,
estabeleceu o novo recor- .

de sul-americano.

Mais consistente que nas

partidas da 'primeira fase, o

time voltou a mostrar o bom
voleibol apresentado nas quar
tas de final, contra a Rússia.
Com o passe funcionando bem,
Dani Lins teve mais condições
de trabalhar a armações das jo
gadas e o Brasil ganhou em vo

lume de jogo.
O técnico José Roberto Gui

marães disse que o dever ainda
não está cumprido e que a se

leção tem condições de brigar
contra os Estados Unidos. Se

gundo o treinador, o Brasil vai
estudar muito bem seu próxi
mo adversário para não ser sur

preendido como aconteceu na

primeira fase da competição.
"Tivemos erros de recepção

no saque viagem da Logan e na

marcação da Hooker na saída
da rede. A Larson jogou muito

tranquila. Num jogo seco, tudo

pode acontecer e a gente vai
.

brigar pelo ouro", garantiu o

treinador brasileiro.

Okimotoe
a água fria

A nadadora Poliana
Okimoto não resistiu à

diferença térmica entre a

água fria do rio Serpentine
(que girava em torno de 19

graus) e a ensolarada ma
nhã londrina. Logo após a
metade da prova, a brasi
leíra começou a sentir os
efeitos de uma hipotermia
e abandonou amaratona

aquática olímpica.

Coi. Times

CLASSIFICAÇÃO
P

.

J v· E D GP, GC SG A

14"RODADA

26/9
21h Flamengo x Atlético-MG

15"RODADA

8/8
Internacional O x O Náutico.
Sport O x 2 Vasco
Corinthians 1 xl Atlético-GO

,
Bahia O x O Portuguesa

"

Santos 4 x 2 Cruzeiro
, Botafogo 1 x 2 Palmeiras

Figueirense O x 2 Flamengo

9/8
Fluminense x São Paulo*
Atlético-MG x Coritiba*
Ponte Preta x Grêmio*
*encerrados após o fechamento da edição

�, /,r /r' I, 1ft : � �!UI r:1 I::'
U b' :: PJ

Q

18 Bahia 13 15 2 7 6 12 21 -9 28,9%
19 Atlético-Gõ 10 15 2 4 9 14 28 -1422,2%
20 Figueirense 8 15 1 5 9 13 25 -1217,8% Rebaixados para Série B

Brasil e Estados Unidos voltam a decidir os Jogos Olímpicos

!

I

�l{o!IIl!lI��_
����iV�

�"",,li�

Os primeiros Iii· _iDa.tes doiocr aI

Iiprem .... 8108-1818, a partir das· 8h
de .qje" pahariia 1IBI par' de iDgressos,.,
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPRarESm
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, 'c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTFSro:
Apontamento: 217780/2012 Sacado: AGM RESTAURANTE ITDA ME Endereço: R BERNARDO DORN
BUSCH 701 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: SEGAlAS ALIMENTOS ITDA Portador:
- Espécie:DMI - N'Titulo: 010123441- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 575,40Data para pagamento:
10 de agosto de2012ValorR$25,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 52l,48 - Juros: R$l,91 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71
-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------

Apontamento: 217863/?012 Sacado: AGM RESTAURANTE ITDAME Endereço: R BERNARDO OORN
BUSCH 701 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: SEGAlAS ALIMENIDS ITDA Portador:
- Espécie:DMI - N'Titulo: 010136791-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 599,67Data para pagamento:
10 de agosto de 2012ValorR$25,1 ODescrição dos valores: Valor do título: R$ 545,66 - Juros: R$ 2,00Emolu
mentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 216961/2012 Sacado: ANTONIO MIGUEL CUNHA Endereço: RUAANIDNIO PEDRl652
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-750 Credor: lNFRASUL - INFRAES1RUTIJRA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0199682008 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 309,47Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$24,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 255,27 - Juros:
R$ 1,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 217960/2012 Sacado: ARlSTlDES UNODA SILVA Endereço: RUADOMINGOSROSA 872 -

ILHAP!GUElRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: BVLEASINGARRENDAMENIDMERCAN
TIL S/A Portador: - Espécie: NP - N° TItulo: 00202091/09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.881,36
Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$1.217,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$
3.634,17 - Juros: R$ 1.194,43 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 218008/2012 Sacado: ATMOSFERAGESTAO EHlG.DETEXTEIS Endereço: RUAJACOB DA
SILVA 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-390 Credor: PARANAEQUIPAMENIDS SA Portador: - Espé
cie: DMl- N'Título: 0912036 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.358,12 Data para pagamento: 10 de
agosto de 2012ValorR$28,46Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.300,00 - Juros: R$ 5,36 Emolumen
tos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 217701/2012 Sacado: ATI SUL PISOS INDUSTRlAlS LIDA Endereço: RUA JORGE CZER
NIEWICZ 770 SAlA 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: TECNO DIAMOND INDUSTRlA E
COMERCIO DE FE Portador: - Espécie: DMl- N" Titulo: NF1533-A - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 358,74Data para pagamento: 10 de agosto de 2012ValorR$26,83 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 303,00 - Juros: R$ 3,73 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$14,71

Apontamento: 217963/2012 Sacado: CANDIDO TRIWTE DE PONTES Endereço: RUA JOAO MAAS 394
- JARAGUANOVENTANOVE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-064 Credor: BVFINANCEIRA S/ACH Por
tador: - Espécie: cm - N" Titulo: 251010561 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.674,04 Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$829, 16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.808, 16 - Juros:
R$ 806,06 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edita]; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 217966/2012 Sacado: CEST BASICA FAMlLlAR COM. DE ALIMENTOS I1DA Endereço:
RUA LEOPOLDO KARSTEN 40 - BARRARlO MOLHA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: Credor: SPECHT PRO
DUTOSALIMENTICIOS I1DA Portador: - Espécie: DM - N°Titulo: 060656 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 3.521,87Data para pagamento: 10 de agosto de 2012ValorR$121,02 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.376,69 - Juros: R$ 97,92 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96 -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ Apontamento: 216403/2012
Sacado: CLAlTON DALACOSTA DE SOUZA Endereço: RUA LUIZ KIENEN, 43 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-630 Credor: BAUWEI1' ITDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 1143 998-3 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 320,13 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$24,63 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 271,34 - Juros: R$ 1,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216348/2012 Sacado: CLAUDIO JAIRMARTINI Endereço: RUA JOAQUIMANGELO GIRO
LA 40 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-120 Credor: HEliO BASiliO DOS SANTOS Portador: - Espécie:
CH - N°Titulo: AAA-900020-8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.238,59Data para pagamento: 10 de
agosto de 2012Valor R$203,43Descrição dos valores: Valor do título: R$l.OOO,OO - Juros: R$180,33 Emolu
mentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 217721/2012 Sacado: CLAUDIOMlR PODKOWA Endereço: RUA LEOPOLDO PEDRO DA
SILVA 75 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-760 Credor: BANCO TOYOTADO BRASIL SA Portador: - Es
pécie: CBI - N° TItulo: 879916111 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 33.474,09 Data para pagamento:
10 de agosto de 2012Valor R$901,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 32.539,58 - Juros: R$ 878,56
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 217975/2012 Sacado: CRlSTIANE ERlCARDO BAR I1DAME Endereço: PADREALBEIITO
ROMUALDO JACOBS 44 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-280Credor: RWRWGISTICAEDISTRI13UICAO
ITDA Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 0036225303 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 190,96 Data
para pagamento: 10 de agosto de 2012ValorR$23,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$134,48 - Ju
ros: R$ 0,53 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 216943/2012 Sacado: DANIELAENGELME Endereço: RUAANGELO RUBINI 1256 SL 08
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-000 Credor: NINI E BAMBINI CONFECCOES ITDA Portador: - Es
pécie: pMI - N°Titulo: 13251-3/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.062,42Datapara pagamento: 10
de agosto de 2012Valor R$26,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.oo0,83 - Juros: R$ 3,33 Emolu-
mentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

,
--------------------------------------------------------------------------------_-----------_-_----------------------------

Apontamento: 217539/2012 Sacado: DIRCEU DENK Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA 180 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: lNFRASUL - lNFRAESTRUTIJRA E EMPREENDIMENT Portador: -

Espécie:DMI - N'Titulo: 0186777014 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 174,75Data para pagamento:
10 de agosto de 2012ValorR$23,75Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 115,84 - Juros: R$ 0,65 Emolu
mentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 217974/2012 Sacado: EDITORAMERCADO BRASIL Endereço: RUAJOAOMARCATID260
SAlA 605 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: JUNKES & BORBA I1DA Portador: - Espécie: DMl - N"
Titulo: 3000437600 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 401,69 Data para pagamento: 10 de agosto de
2012ValorR$27,53 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 350,00 - Juros:R$ 4,43 Emolumentos:R$ll,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217534/2012 Sacado: EGONMIGUELARNOLD Endereço: RUAFRANOSCO HRUSCHKA,
2.270 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-600 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTIJRAE EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 0209123003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 164,06 Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$23,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 107,51- Juros:
R$ 0,60 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 217665/2012 Sacado: ElEIROSOL INSTALACOES ELEI'RICA I1DA Endereço: RUA EXP
JOSE RIBEIRO 84 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-850 Credor: COMEROO E CONFECCOES BE
CfITOLD ITDAME Portador: - Espécie: DML - N"Titulo: 650/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
746,47 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$24,94 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 691,87 - Juros: R$ 1,84 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di-
ligência: R$15,46 .

-

Apontamento: 217786/2012 Sacado: ESTAMPARlA MAIS BRASIL IlDAME Endereço: RUA JOAOWIEST
JUNIOR 969 GALPAO 4 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: AITERNATIVA TElITIL I1DA ME
Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 0030681/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 323,84 Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$23,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 268,00 - Juros:
R$ 0,71 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edita]; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 217429/2012 Sacado: FLAVIO RODRlGO DE OLIVEIRA & ClA I1DA - EP Endereço: RUA
BERNARDO DORNBUseH 690 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: PRlMO DIST DE GAS E
AGUALME Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 301-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 243,02Data
para pagamento: 10 de agosto de 2012ValorR$24,1l Descrição dos valores: Valor do título: R$19O,OO - Ju
ros:R$l,Ol Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 217789/2012 Sacado: FRANoseo FARIAS KRAUPP Endereço: RUAPROF IRMAOGERAL
DINO 375 C/Dl - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-310 Credor: FUND BRAS TECNOLOGIA SOLDAGEM
Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0041209507 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 413,44 Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$25,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 357,14 - Juros:
R$ 2,73 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23, 10Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 216892/2012 Sacado: GUSTAVO SCHUIZ Endereço: RUA REINOLDO RAU 67 SL 03 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: Credor: ANTONIO CARlDS MARANGONI Portador: - Espécie: CH - N° Titulo:
0001813 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.562,46Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor
R$138,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.400,00 - Juros: R$ 115,20 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216921/2012 Sacado: INCORPORADORA CARDIN NUNES IlDA Endereço: RUAMAR
TIN STHAL 585 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-310 Credor: ARDOSIACONCRETO LIDA Portador:
- Espécie:DMl- N°TItulo: GMOO1955 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.276,81 Data para pagamen
to: 10 de agosto de 2012Valor R$39,9O Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.201,75 - Juros: R$ 16,80

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

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

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

Apontamento: 216896/2012 Sacado: ISAIAS FRANCISCO UNO Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEI
RO 130 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: BANCO PANAMERlCANO S/A Portador: - Espécie:
CT - N" Titulo: 44751724 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 19.233,51 Data para pagamento: 10 de
agosto de 2012Valor R$2.51O,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 16.693,43 - Juros: R$ 2.487,32
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 218000/2012 Sacado: JEAN PAUW NAGELME Endereço:AVMARECHALDEODORO DA
FONSECA 1188 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-702 Credor: RAPIDOTRANSPAUW ITDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 898080-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 365,94Data para pagamento:
10 de agosto de 2012Valor R$23,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 313,20 - Juros: R$ 0,73 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 217909/2012 Sacado: JOAO CARlDSRODRlGUESME Endereço: R. BERTHAWEEGE 2214
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-500 Credor: DISIRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA I1DA
Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 108438041 - Motivo: falta de pagamerttoValor: R$ 693,73 Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$26,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 632,31 - Juros:
R$ 3,16 Emolumentos: R$1l,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 216962/2012 Sacado: JOAQUIM LUIZ DESPESELL Endereço: RUA OSCAR EHLERT 78
LOTE 200 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-836 Credor: lNFRASUL - lNFRAESTRUTIJRA E EMPRE
ENDIMENT Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 0212933001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
336,84 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$24,68 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 279,31 - Juros: R$1,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 18,65
-------------------------------------------------------------r-------------------------�-��----�-----�--�-�-���-��--�-�-�-�

Apontamento: 217018/2012 Sacado: JOSE LUlS DOS SANTOS Endereço: RUA CONRADO ERDMANN
211 ex 03 L07 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-104 Credor: OMNI S/A - CREDITO,FlNANClAMENID
E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N" Titulo: 101237000033710 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.265,35 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$120,69 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.106,38 - Juros: R$ 97,59 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 216958/2012 Sacado: JOSE ORESTE TERRA Endereço: RUA ARTHUR BREITHAUPT 11
LOTE 250 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor: INFRASUL - INFRAESmUTIJRA E EMPREENDI
MENT Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 18438 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 622,02Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$26,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 562,89 - Juros:
R$ 3,18 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 217012/2012 Sacado: JOSIAS FERREIRADE LIMA Endereço: RUAHERCiliO ANACLETO
GARCIA,426 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREEN
DIMENT Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 0191081012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,37
Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$23,89Descrição dos valores: Valor do título: R$139,64
- Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
36,64

Apontamento: 216834/2012 Sacado: KAROISA ITDAME Endereço: RUA 25 DE ÍULHo 1430 - Jaraguã do
Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: BORDOPACKER BORDADOS I1DAME Portador: - Espécie: DMl - N°
TItulo: 5226 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 450,33 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor
R$24,17Descrição dos valores: Valor do título: R$ 402,00 - Juros: R$ 1,07 Emolumentos: R$1l,6O - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216206/2012 Sacado: KOCHAUTOMACAO INDUSTRlAL LIDA Endereço: RUA ERWINO
MENEGOTTll71 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: INSTAIADORA ELETRlCA CONTI LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1220131 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 181,19 Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$23,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$125,77 - Juros:
R$ 0,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 216285/2012 Sacado: KOCHAUTOMACAO INDUSTRlALITDA Endereço: RUAERWINO
MENEGOTTll71 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: INSTALADORA ELETRlCACONTI IlDA.
Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 1221451 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 130,52 Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$23,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 75,22 - Juros:
R$ 0,17 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 216942/2012 Sacado: KRP SERVICOS AGRlCOLAS I1DA Endereço: R ANGELO RUBINI
1256 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: G MAIOCHl E CIA ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
004346081-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.712,40 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Va-
10r.R$180,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.500,57 - Juros: R$ 157,51 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 218024/2012 Sacado: LA BELLA IND.E COM.DE ALIM.I1DA Endereço: RVICTOR RO
SEMBERG, 819 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: FRlGORlFICOVERDI IlDA Portador: - Espécie: DMl
- N'Titulo: 0117733401 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 2.816,95Data para pagamento: IOde agosto
de 2012ValorR$34,10Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.750,00 - Juros:R$ll,OO Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 217725/2012 Sacado: LCEMBAlAGENS IlDAEPP Endereço: RUAERWINOMENEGOITI
1460 SAlA 02 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: EIXO BRASILCOMERCIO INTERNACIO
NAL ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3533A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 21.485,13
Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$44,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$

.

21.410,15 - Juros: R$ 21,41 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23)20 - Di
ligência: R$ 16,27

Apontamento: 217726/2012 Sacado: LCEMBALAGENS I1DAEPP Endereço: RUAERWINOMENEGOTTI
1460 SAlA 02 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: EIXO BRASILCOMERCIO INTERNACIO
NAL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3532A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 21.485,13
Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$44,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$
21.410,15 - Juros: R$ 21,41 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$16,27

Apontamento: 217762/2012 Sacado: LEANDRO MARTINS Endereço: AV. PREE WALDEMAR GRUBBA,
1311 SL 13 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor:V S V COM DE TECIDOS IlDA Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 7/7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 735,38 Data para pagamento: 10 de

- agosto de 2012Valor R$24,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 680,00 - Juros: R$l,81 Emolumen-
tos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 216894/2012 Sacado: liSANDRA REICHEIT Endereço: RUA FREDERlCO GUILHERME
SCHMIDT 133 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: AYMORE CREDITO, FlNANClAMENID E INVESTI
MENID SA Portador: - Espécie: CT - N" Titulo: 20016923414 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.716,38 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$219,90 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.472,32 - Juros: R$ 196,80 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216916/2012 Sacado: WJA DE ROUPAS VAES I1DA ME Endereço: RUAWAITER MAR
QUARDT 155 SAlA 13 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: KRlNDGES INDUSTRlAL I1DA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 342866/001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 209,75 Data para
pagamento: to de agosto de 2012Valor R$23,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 166,80 - Juros:
R$ 0,38 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 218012/2012 Sacado: WJA DE ROUPAS VAES ITDA ME Endereço: RUAWAITER MAR
QUARDT 155 SALA 13 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700Credor: KRINDGES INDUSTRlAL I1DA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 342866/003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 209,87 Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$23,60,Descrição dos valores: Valor do título: R$ 166,80 - Juros:
R$ 0,50 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 216627/2012 Sacado: MAROOCESARKRAUSE Endereço: RUACARlDS OESCHLER 1050
- JARAGUA00 SUL - CEP: Credor: JARAGUAmUCK IMPLEMENIDS RODOVIARlOS IT Portador: - Es
pécie: DMl- N°Titulo: 000.694/03 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 685,07Data para pagamento: 10
de agosto de 2012Valor R$30,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 625,02 - Juros: R$ 7,29 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$15,46

Apontamento: 216762/2012 Sacado: MAROONELSONGAIiINAFILHO Endereço: RODOVIABR416226
- RlO CERRO II - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: H SOLDAS E EQUIPAMENIDS I1DA
Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 024333/F - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.136,23 Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012ValorR$28,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.064,73 - Juros:
R$ 5,50 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 216893/2012 Sacado: MARCOS ROBERTO PERElRA1ENZI Endereço: RUA LUIZ BOR
mUNI 466 - SAO LUlS - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89253-500 Credor: BANCO BRADESCO FlNAN
CIAMENIDS SA Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 4280337163 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
46.898,16 Data para pagamento: 10 de agosto de 20�2Valor R$5.943,47 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 40.924,22 - Juros: R$ 5.920,37 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 217517/2012 Sacado: MARILENE DUAlITE BAPTISTA Endereço: RUAOLIMPIO JUNKES
141 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-700 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTIJRA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 0210718002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 175,64 Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$23,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 122,19 - Juros:
R$ 0,69 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 217933/2012 Sacado: MAIITEX INDUSTRlA E COMERCIO DE ARTIGOS D Endereço:
RUA URUGUAI 77 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-230 Credor: COSTA RlCA IMPORTADORA E EX
PORTADORA DE Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 000246/B - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 8.640,80 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$54,49 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 8.562,15 - Juros: R$ 31,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217737/2012 Sacado: MAURI SILVA Endereço: RUA JOSE BONIFAOO 51- CORUPA-SC
CEP: 89278-000 Credor: JAIMERAITZ ECIA I1DAEPP Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 1151- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.561,17Data para pagamento: 10 de agosto de 2012ValorR$26,52Descrição
dosvalores: Valor do título: R$1.469,OO - Juros: R$ 3,42 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 217868/2012 Sacado: MERCADO NENO I1DA Endereço: RUAEM1110 SCHUIZ. 331- JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-530 Credor: COOPERA1WAREGIONALAURlVERDE Portador: - Espé
cie: DMl- N'Título: 0087812/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 443,27Data para pagamento: 10 de
agosto de 2012Valor R$24,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 388,80 - Juros: R$ 0,90 Emolumen
tos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27
���-��-�-�--���-----------------------------------------�------------------------------------------------------------------

Apontamento: 217881/2012 Sacado: MINIMERCADO EDUARDO I1DA Endereço: RUAVINTE E CINCO
DE JULHO 367 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-001 Credor: BOOZ SERVICOS EMPRESARlAIS ITDAME
Portador: BALMAQ EQUIPAMENTOS Espécie: DMl- N"Titulo: 130-01 - Motivo: falta de pagamento Va
lor: R$ 333,15 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$23,68 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 290,00 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 217616/2012 Sacado: NATURART COMERCIO E SERVICO I1DA Endereço: RUA JOSE
PAPP 15 SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-,100 Credor: PETER FOOD INDUSTRlAL IlDAME Porta
dor: - Espécie: DMl - N° Titulo: 004324/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 316,43 Data para paga
mento: 10 de agosto de 2012Valor R$24,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 256,55 - Juros: R$1,62
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$�O,96
Apontamento: 217494/2012 Sacado: NEURI JOAO LENZ Endereço: RUA CLARA SCHREINERVERBIENE
137 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-357 Credor: lNFRASUL -lNFRAESTRUTIJRA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0180621019 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 240,52 Data para
pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$24,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$185,16 - Juros:
R$l,04 Emolumentos:R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 217427/2012 Sacado: NIlSO ACACIO PIRES DE MORAIS Endereço: RUA ERNESTO LES
SMANN 577 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-300 Credor: COM DE AUT BAEPENDI I1DA Portador:
Espécie: DMI - N" TItulo: 013 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 164,34 Data para pagamento: 10 de
agosto de 2012Valor R$23,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 110,00 - Juros: R$ 0,77 Emolumen
tos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 216294/2012 Sacado: OSEIAS MARTINS Endereço: RUA JOAO PLANINCHECK 1360 APT
01- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000Credor: SL SERVICOS DE COBRM[CAS I1DA Portador: - Espécie:
DMl - N° TItulo: 03/03-0M - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 162,19 Data para pagamento: 10 de
agosto de 2012Valor R$23,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$110,OO - Juros: R$ 0,18 Emolumen
tos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 217639/2012 Sacado: PADARlA E CONFEITARIA GWRlAJ.C. ITDA Endereço: BR 280 KM
69 N 269 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254�730 Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA Por
tador: EXATA COMERCIO DE BAL Espécie: DMl- N" TItulo: 1010 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
5á4,73 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$24,26 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 500,00 - Juros: R$ 1,16 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$16,27

Apontamento: 216352/2012 Sacado: RÀFAELA DE SOUZA RODRlGUES Endereço: PEDRO GONZAGA
345 - VILANOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320Credor: BANCO COOPERATICO SICREDI SA Porta
dor:AFATORl IND ECOMDE PAPEIS ITDA Espécie:DMl- N°TItulo: 1358-1-Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.260,80 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$25,93 Descrição dos valores: Valor
do título: R$1.215,40 - Juros: R$ 2,83 Emolumentos: R$1l,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 216773/2012 Sacado: RESTAURANTE E PASTELARlAMCS Endereço: AVMALDEODORO
DA FONSECA 136 SL 7E 8 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor: PROTELCENTRALDEDIST I1DA
Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 5488-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 896,90Data para paga
mento: 10 de agosto de 2012Valor R$26,76Descrição dos valores: Valor do título: R$ 845,98 - Juros: R$ 3,66
Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216880/2012 Sacado: RLG COMERCIAL IlDA Endereço: RUAJOSETHEODORO RIBEIRO
658 SAlA 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador: NEXOS
SAUDEOCUPACIONAL Espécie:DMl-N'Titulo: 18120/247 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 249,08
Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$23,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$195,61
- Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
15,46

Apontamento: 216917/2012 Sacado: RODOCAMPOS TRANSPORTES ITDA Endereço: RUA ANTONIO
RIBEffiO 80 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BRASIL SECURlTIZADORASA Portador: METAL li Es
pécie:DMl- N°Titulo: 138/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.305,67Data para pagamento: 10 de
agosto de 2012Valor R$26,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.250,00 - Juros: R$ 2,91 Emolumen
tos: R$1l,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 21691112012 Sacado: SISTEMAS DE INFORMATICAGNEI I1DA-M Endereço: RUA REI
NOLDO RAU 601 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: IMPRESSORA IPIRANGA SA Portador:
- Espécie: DMl - N° Titulo: 2.008918/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 458,35 Data para paga
mento: 10 de agosto de 2012ValorR$24,19Descrição dos valores: Valor do título: R$ 410,00 - Juros: R$ 1,09
Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 216320/2012 Sacado: SUSZEK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS Endereço: RUA
JOAO JANUARlOAYROSO 1951 SLOl- JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89253-1ooCredor: RNO COBRANCAS
IlDA-ME Portador: RPTDISIRIBUIDORA Espécie: DMl- N°Titulo: 020758612B - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 534,34 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$25,34 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 480,09 - Juros: R$ 2,24 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 217903/2012 Sacado: URBANO AGROINDUSTRlAL Endereço: JOAO JANUARIO AYROSO
3138 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: ITAW SUPERMERCADOS ITDA Portador: - Es
pécie: DMI - N'Título: 011744 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 215,86Data para pagamento: 10 de
agosto de 2012Valor R$23,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$163,31 - Juros: R$ 0,54 Emolumen
tos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 217959/2012 Sacado: URSULA SCHULZ Endereço: RUA EURICO DUWE S/N - RlO DA
LUZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-000 Credor: BVFlNANCEIRA S/ACP! Portador: - Espécie: CBI - N"
Titulo: 131024904 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.216,95 Data para pagamento: 10 de agosto de
2012ValorR$598,78Descrição dos valores: Valor do título: R$l.583,Ol- Juros: R$ 575,68 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 216959/2012 Sacado: VALMIR JOAO DE UM Endereço: ARTI-IUR BREITHAUPT 26 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89254-839 Credor: lNFRASUL -lNFRAESTRUTIJRAEEMPREENDIMENT Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 18893 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 220,60Data para pagamento: 10
de agosto de 2012Valor R$24,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 163,73 - Juros: R$ 0,92 Emolu
mentos:R$ll,60 � Publicação edita]; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 217740/2012 Sacado: VANESSA LANGER Endereço: RUA JARAGUA 110 - CORUPA-SC -

CEP: 89278-000 Credor: COOPERATIVADE CRED LIVREADMISSAO CENTRO NORTE Portador:VISUAL
IND ECOM DEMArRAS I1DA Espécie: DMl- N°Titulo: 1249-3/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
351,61 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$23,79 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 262,17 - Juros: R$ 0,69 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 51,45

Apontamento: 217851/2012 Sacado:VANESSA.LANGER Endereço: RUADUQUEDE CAXIAS 77 - CORU
PA-se - CEP: 89278-000 Credor: MARA RUBIABATISTA - ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 482/3
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 382,40 Data para pagamento: 10 de agosto de 2012Valor R$24,85
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 291,90 - Juros:R$ 1,75Emolumentos:R$ll ,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 217543/2012 Sacado: VERA LUClA ROEDER Endereço: RUA ADOLFO ANTONIO
EMMENDOERFER S/N - BARRA RlO MOLHA - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89259-695 Credor: AY
MORE CREDITO,FINANCIAMENID E INVESTIMENTO S/A Portador: - Espécie: CT - N" Titulo:
136/20015723011 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.954,30 Data para pagamento: 10 de agosto de
2012ValorR$1.522,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.407,65 - Juros: R$1.499,39Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edita]; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Certifico; que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
10/08/2012. Jaraguá do Sul (SC), 10 de agosto de2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 65

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
Iaede-laede.blogspot.com

Quando os filhos nos deixam
Chamamos isto de "síndrome

do ninho vazio".
Lembra-se de quando as

crianças brincavam de cons

truir tendas com cobertores? E
de quando voltavam para suas

camas, com medo da Cuca? E de
como se sentiam orgulhosos e an

siosos por começarem a frequen
tar o jardim de infância?

A mesma coisa acontece

quando eles têm 20 ou 22 anos

e começam a desbravar o seu

próprio caminho no mundo dos
adultos. Zombarias, angústias,
tentativas frustradas e desilusões.
Eles estão metade num caminho,
metade noutro. "Adeus, adeus!
Não se preocupe, mamãe!"e es

tão de volta no primeiro fim de
semana para pedir emprestado
o rolo de pintar paredes, uma

lâmpada e uma vassoura e tudo o

mais que virem pela frente.
Vão ao sótão e apoderam-se

de uma colcha roída pelo ca

chorro e das horríveis almofadas
de um velho sofá. "É exatamente

aquilo que eu estava precisan
do." Gritam alegremente, e levam
tudo no carro. ''Adeus, adeus",
como se fosse para sempre, mas

aparecem sem avisar, na hora
do jantar, suspirando para ver as
travessas da comida preferida.
Partem de novo, mais confiantes,

levando o livro de receitas, uma
frigideira e mais alimentos para
passar a semana.

Os filhos saem de casa e os pais
sentem-se mais unidos, recordan
do-se de seus pequenos, da época
dos jeans remendados, as dores de
garganta, a catapora, os ritos de
natal e o baile de formatura.

"
A saudade doída dá

lugar à gostosa
expectativa de
visitar o filho no

rmal de semana.

Com um orgulhomelancólico e

uma inclinação para o cômico, ob
servam seus filhos a uma distância
difícil de suportar; a hora que eles
abandonam o lar. Lentamente,
muito lentamente, começa a haver

. mudanças. A saudade doída dá lu

gar à gostosa expectativa de visitar
o filho no final de semana.

Eu jamais suspeitaria de que
meus jovens filhos pudessem ser

tão engraçados num momento e

tão impressionantemente intros
pectivos num outro; tão ingênu-

os e desprotegidos numa hora e

tão fortes e corajosos em outras.

E as mudanças não são somen

te estas; ao entrar em suas casas

ouvirMozart e ver livros, quando
antes só se ouvia pop e se viam

gibis espalhados em cima da

cama, também agora vê-los fa
zer uma deliciosa e improvisada
refeição, ao passo que antes só

pediam. Fazer seguro de vida,
comprar terrenos e emprestar
dinheiro aos irmãos, a quem ou

trora roubavam suas balas.'
Minhas filhas e eu partilha

mos generosamente o complexo
mundo do nosso íntimo e todos
os outros mundos que conhece
mos. Emocionada, reparo como

as suas cadências e os seus gestos
lembram os da sua avó e os meus.

O meu filho querido, nas fé
rias vem passar alguns dias co

migo na praia. Anda pela cozi
nha provando o que vai sair de
comida, depois me leva para ca

minhar à beira-mar e, assim, nos
bronzeamos ao sol. Que delícia!

Quando meus filhos foram
morar sozinhos, cada qual no
seu ninho, senti como se estives
sem voando, pensei que era o fim
de meu papel de mãe, mas não,
trata-se damelhor parte; é o VÍn
culo final, o mais firme de todos;
é ameta e a recompensal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato de Contrato nO. 139/2012-PMS - Modalidade Tomada de Preços nO. 16/2012-PMS, Processo n°. 89/2012-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n", 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Mare
chal Castelo Branco, nO. 3201, Centro, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: DOCA CASA E JARDIM LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 82.887.829/0001-12, estabelecida na Rua Leopoldo
Sprenger, nO 280, Itapema do Norte, na cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.249-000.
Objeto: contratação de empresa de empresa especializada para plantio de mudas de árvores em passeios públicos (calçadas)
das seguintes ruas: Erich Froehner, 3 de outubro, Jorge Lacerda, Florianópolis, Palmeiras, Duque de Caxias e Acre, neste Muni

cípio de Schroeder /SC, conforme memorial descritivo, conforme ANEXO VIII- TERMO REFER�NCIA eANEXO IX - MENORIAL

DESCRITIVO, deste instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato,
como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 6.890,00 (seis mil, oitocentos e noventa reais).
Data da Assinatura: 9/8/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nO 3201, Centro, CEP: 89275-000 - SCHROEDERlSC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

I ERRATA DE EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO DE SERViÇO PÚBLICO N° 03/2012 - PMS
PROCESSO LlCITATÓRIO N°. 90/2012 - PMS - TIPO: TÉCNICA E PREÇO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para coqhecirnento dos [nteressados errata de_data referE;)nte
ao Edital de Concorrência n". 03/2012-PMS para

a outorga de concessao onerosa da Concessao da exploraçao de Serviços
Funerários do Município de Schroeder/SC, para uma única empresa, pelo prazo de 15 (quinze) anos, nos limites do Município
de Schroeder/SC, em conformidade com o disposto na Lei Municipal n° 1.854, de 23 de setembrode 2011, conforme projeto e

demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento convocatório, ficando assim determinado:
Leia-se:
1.1.0s envelopes n", 01 - Habilitação, n". 02 - Proposta Comercial, bem como os documentos necessários para o Credenciamen

to, deverão ser entregues até a data e horário abaixo determinado, a saber:

a)Data: 12 de setembro de 2012.

b)Local: Prefeitura de Schroeder (SC).
c)Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Marechal Castelo Branco nO.

3201, Centro, Schroeder/SC.
d) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.
e) Abertura do processo: às 09h.
4.2- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 12 de setembro
de 2012 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1.
Exclui-se:
6.1.15 Prova da responsabilidade técnica emitida pelo Conselho Regional de Medicina.

Schroeder, 10 de agosto de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

"A família enlutada de

ALDINA IDA, JACOB HERTEL
agradece as manifestações de carinho, afeto e solidariedade por
ocasião de seu falecimento no último dia.22 de julho. Nosso agra
decimento especial as pessoas que cuidaram dela durante a sua

enfermidade, e aos demais parentes e amigos. Junto convidamos a

participarem do culto com oração memorial a ser realizado no dia
26 .....de Agosto (Domingo) às ...8;OO .....horas na Igreja.da IECLB -

Comunidade Trindade, localizada no Bairro Bracinho em Schroeder.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA
1àbelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHILI:.EWAGNER, Interventora

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

EDITALDE INl1MAÇÃO
.

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

devedores intimados apartir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e
registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscrição Geográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cidopelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 33869 Sacado:ADEMIR SIEVES CPF: 297.789.729-15 Endereço: Rua Ponte Penci! nO 492, Centro, 89275-()()(), Schro
eder Cedente: SIIMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 61715*009 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimento: 14/07/2012 Valor: 700,00
Liquídação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33864Sacado:ADOlARZIJ..SCPF: 004.268.729-24 Endereço:RuaAlbertoZanellana743,Centro, 89275-000,Schro
eder Cedente: MECANICALERFEI IlDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número doTítulo: 1410/02 Espécie: Duplicata de Presta
ção deServiçospor IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 15/07/2012
Valor: 125,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 34211 Sacado: ARLETE ORlLDABORBA DA SILVA CNPJ: 12.666.974/0001-98 Endereço: Rua Guaramirim na 60,
Schroeder I, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do
Título: 231 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
16/07/2012 Valor: 379,57 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 34217 Endereço: RuaGuaramirim nO 60, Schroeder I, 89270-000, Guaramirim Cedente: CALÇADOS VIDA IlDA
CNPJ: 17.850.405/0001-11 Número do Título: 2979 A-B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 17/07/2012 Valor: 448,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34017Sacado: CICEROCLAUDIO LOPES PEREIRACPF: 017.448.889-06 Endereço: RuaClara Bolinelli na 167, Cen
tro, 89250-000, Schroeder Cedente: ANDISAT COMERCIO DE EIEfRONICOS IlDAME CNPJ: 11.069.258/0001-60 Número
do Título: 213-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
13/07/2012 Valor: 750,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 34021 Sacado: CLARlCE FAGUNDES CPF: 549.776.659-53 Endereço: Rua Emitia Mundt na 174, Schroeder I,
89275-000, Schroeder Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do Títu
lo: 4296269570 Espécie: Nota Promissória Apresentante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Data Vencimento:
01/1112011 Valor: 40.404,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34237 Sacado: ROSAMARIA DA CRUZ CPF: 902.043.879-49 Endereço: Rua Itoupava nO 300, 23 deMarço, 89275-
000, SchroederCedente: SHOPING COMERCIO DA CERAMICA CNPJ: 10.272,769/0001-12Número doTítulo: 20475/4 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 10/07/2012 Valor:
576,95 Liquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 33954 Sacado: RUBENS BAUMGAERI'EL CPF: 061.962.269-59 Endereço: Rua Emilio Reck na 161, Braço Do Sul,
89275-000, Schroeder Cedente: FEELING ESTOFADOS IlDA CNP): 85.294.759/0001-87 Número do Título: 110/04 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci
mento: 17/07/2012 Valor: 262,70 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00
Protocolo: 33955 Endereço: Rua Emilio Reck na 161, Braço Do Sul, 89275-000, Schroeder Cedente: FEELING ESTOFADOS
IlDACNPJ: 85.294.759/0001-87Número doTítulo: 110/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCODOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 17/07/2012 Valor: 262,70 liquidação após a intima
ção: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Guaramirim, 10 de agosto de2012

CHRISfA INGE illLLEWAGNER, Interventora
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Adeus à vítima da violência
Corpo de Pedro

/

Valcanaia foi
enterrado ontem
no Cemitério de

.

Guaramirim

GUARAMIRIM

Débora Remor

II

Pedro deu a vida para pro-
teger e valorizar o que ele

acreditava. Que a entrega dele
não seja em vão." Foram as

palavras do padre Everton Kla

pouch, na Igreja Matriz Senhor
Bom Jesus, em Guaramirim,
ontem, durante a missa de fale
cimento de Pedro Gilberto Val
canaia, morto na tarde de quar
ta-feira, durante um assalto.

o As lágrimas se misturaram ao

canto, e os familiares se abraça
vam em tomo do caixão. Parentes
de Valcanaia receberam os pêsa
mes de amigos, funcionários e

FABIOMOREIRA
I

EMOÇÃO Familiares e amigos estavam
muito abalados com a perda de Valcanaia

fornecedores do mecânico que
estiveram presentes. As letras de

"Segura na mão de Deus e vai,
segue adiante" foram repetidas
também no CemitérioMunicipal.

Entre um "Pai-Nosso" e uma
''Ave-MarIa", a viúva Maria de

Fátima Valcanaia amparava a

sogra, com gestos de carinho

que uniam aindamais a família
enlutada. E as mais de 30 coro
as de flores colocadas sobre a

lápide demonstram o quanto
ele era querido na comunidade.

o crime
Vizinhos e amigos, do lado

de fora do cemitério, ainda
lembravam o crime que cho
cou a cidade. O mecânico foi
morto com dois tiros, depois
de reagir a um assalto, e os

criminosos, que levaram o

automóvel da vítima, foram
capturados pouco tempo de

pois. Um dos acusados pela
morte de Pedro Valcanaia,
um adolescente de 15 anos,
continua sendo o alvo da re

volta da população.
O menor já tem 32 passa

gens pela polícia e, na quarta
feira, durante a prisão, conti
nuou ameaçando policiais e

testemunhas. Ele é considera
do "altamente perigoso" pela
Polícia. O adolescente está em

Jaraguá do Sul esperando vaga
em um Centro de Atendimen
to Socioeducativo Provisório,
em Blumenau ou Concórdia. _

\cidente

Motociclista
estánaUTI
Iaison Reinert, de 28 anos,

permanece internado na UTI
do Hospital São José, de Ia
raguá do Sul. Ele conduzia a

moto CG, com placas de Blu

menau, que bateu de frente
com um Clio, de Jaraguá do Sul,
na noite de quarta-feira, no Km
30 da SC-416. A vítima sofreu
fraturas no tórax e no crânio.

. Recuperação
Gata-do-mato

. , .

novetennano
A gata-da-mato corupaense

continua muito debilitada e está
recebendo cuidados em Joinvil
le, para onde foi transferida na

terça - feira. Segundo o veteriná
rio Igor Magno, os testes com

provaram que ela está comuma

infecção grave e que já atingiu o
fígado. "Estamos tratando e es

pero que o organismo comece

a reagir, mas as condições dela
são muito graves", avaliou.
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www.vw.com.br. Promoções válidas até 10/08/2012 para velculos com pintura sólida e custo de frete incluso. Gol Geração 4 Total Flex, 2 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir
de R$22.310,00. SpaceFox 1.6, 4 portas, completo, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$45.510,00. CrossFox 1.6, 4 portas, completo, ano modelo 12/13: à vista com redução de
IPI a partir de R$47.930,OO, IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrõnico da operação não Inclusas no cálculo da prestação e do CET, Consulte
outras condições de financiamento na Caraguá Auto Elite. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha 12/13, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem

\

em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utifização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC:
0800770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935,

TECNOlOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elit. 40 CII'tOS de credibilidade. www.autoelífe.com.b.. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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