
Oba da Figueira
Obra é feitapelametade
Moradores da ruaOlímpio Iunkes estão
revoltados com o mau cheiro resultante de

canalização não concluída pela prefeitura e

que atrai insetos e ratos. Problema deve ser
levado ao Ministério Público. Página 17

Juventus

Camisa 8 é pé-quente
A contratação do volanteAlmeida, maranhense
que já passou por vários clubes brasileiros e

também atuou no México, parece ter dado sorte
à equipe tricolor jaraguaense, que conquistou a
vitória nos últimos três jogos. Página 19

Femusc

Inscrições iniciam hoje
Interessados em participar do Festival de
Música de Santa Catarina têm até o dia
15 de setembro para se inscrever.A 8a

edição do evento acontece entre 20 de
janeiro e 2 de fevereiro de 2013

.•1.

Pronto Socorro do São José

Atendimento precário no
hospi revoltapacientes

.�

Paciente relata ter ficado dez horas I?-a fila sem ser atendida. Muitos desistiram da consulta porque havia

apenas ummédico atendendo. Mudanças visando melhorias foram implantadas, mas não estão funcionando.
Página15

Forças da alma
Estas forças são dos
apaixonados pelo seu
trabalho, esporte, etc.

Luiz Carlos Prates
.

Página 3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\

ECONOMIA 121 QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2012

Soja
o Departamento de

Agricultura dos EUA admite"
que o Brasil poderá superá
los na presente safra de
soja. Trata-se da primeira
vez nahistória caso se

confirme esta previsão.
1 .Aspja nO�I���edc.apà';

está na lavoUía� "sorte
I '

, "�
',. ir; " I

Com a pior estiagem já
.

registrada por lá e a'área

plantada de soja no Brasil
tende a crescermuito,
impulsionada p�:ios preços.
Omundo Viv� ttina.situa�ãú. I

'c�mplic�Qa'Jrlô:qu�tang'e:à)',
alimentação, pois qualquer
quebra de safratraz:
grandes conseqüências.

BRDE·

novos negócios ou para
àtividades já existentes.
Agendamento prévio
deve ser feito pelotelefone

.

3275-7Q21.ou pelo e�,maU,
cni@acijs.com.1Jr. '.

'

Febratex,
Vai de hoje até o dia
17, a Feira Brasileira
para a IndústriaTêxtil,
que costuma 'áirai,f

, "0,/

visitantes de todo o País,
pois apresenta os mais
modernos equipamentos,
serviços e softwares para
este importante setor.

Nos momentos em que o

mercado estámais difícil,
é aindamais importante
o investimento na

modernização. Estarão
presentes aSilmaq,
Hruschka e Consistem.

O Paraglider, ou parapente
como também é conhecido,
foi omeio escolhido para a

apresentação do tour virtual
sobre o Rio de Janeiro
exibido na CasaBrasil
durante as Olimpíadas de
2012. Não é um esporte
olímpico, mas representou
muito bem o País. Paramais
detalhes acesse: http://www.
solparagliders.com.brIbr I
contep,t/��W/r[5â�"ff,

www.ocorreíodopovo.com.br

INDlCJ\DOB,ES ÍNDICE PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

A violência

ODesembargador Ricardo Ro
esler considera muito preo

cupante a escalada da violência e

principalmente o fato de que esta

mos vendo o avanço do crime orga
nizado. Embora estas organizações
também existam em outros países
- inclusive desenvolvidos - ele en

tende que estão crescendo por cau
sa da omissão do poder público e

principalmente por causa da educa
ção. Desta forma, o País poderá até
se desenvolver, mas sempre terá pés
de barro. O desembargador defende
outro tipo de pena para os que não
cometeram crimes violentos. Cer
ca de 55% dos crimes não são des
te tipo. Na visão dele, endurecer as
penas não é a solução. Terão de ser

adotadas medidas de prevenção.

UETA/ACIJS

ibunal de Justiça
Na última segunda-feira, aconteceu a inédita presença em uma

plenária daAcijslApevi de um desembargador do Tribunal de
Justiça de SC. Trata-se do Dr. Ricardo Roesler (foto), que já foi juiz
na cidade, de onde se mudou em agosto de 1993. Ele afirmou com
todas as letras que Jaraguá do Sul poderá contar com ele como
"embaixador" junto a mais alta instância da Justiça no Estado.

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

LOTERlA.S

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 791
01 - 02 - 03 - 05 - 06
07 - 08 - 10 - 11 - 13
14 - 21 - 22 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2968
25 - 27 - 31 - 35 - 75

�
COLI�GI0 MARISTA

SÃO LUÍS

COLÉGIO MARISTA SÃO uns
CONTRATA PARA ATUAR EM JARAGUÁ DO SUL

GHl,PO MAIUSTA

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Auxiliar os professores nas aulas práticas de laboratório, visando o enriquecimento do processo de

aprendizagem.

./ Salário compatível com a função

./ Jornada de 30 horas semanais de 2ª a 6ª feira (Período Noturno)

./ Vale Transporte

./ Plano de Cargos e Salários

./ Plano Odontológico

./ Plano de Saúde

./ Convênio Farmácia

./ Previdência Privada

Desejável conhecimento avançado em Informática e necessário ser maior de 18 anos.

Interessados (as) enviar currículo para nguimaraes@marista.org.br
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LIBRA (EM R$) 3,1754 3,1784 1t 0,25%

Receituário recebe
selo de qualidade
A Farmácia Receituário é a única da cidade
a receber a certificação de qualidade do
Sistema Nacional de Aperfeiçoamento
e Monitoramento Magistral (Sinamm)
2011-2012, específico para farmácias de
manipulação. O selo, criado pelaAssociação
Nacional de Farmacêuticos Magistrais
(Anfarmag), reúne todos os requisitos de
capacitação, padronização e melhoria de

qualidade das farmácias magistrais.

Um grande aparato
Dr. Ricardo Roesler discorreu sobre a estrutura

da Justiça no Estado, que conta com cerca

de 20mil servidores, entre os quais estão
450 magistrados na ativa. Existem ainda 120

vagas que dependem de verba para serem

preenchidas. O Tribunal de Justiça teve o seu

modesto início em 24 de setembro de 1891 e

hoje se desdobra nas mais diversas atividades.
Nele trabalham 60 desembargadores julgando
os recursos dos que não se conformaram
com a sentença de primeira instância.

NOTA DE FALECIMENTO

Comunicamos com pesar o fa
lecimento do empresário Rauli
no Kreis, fundador da Raumak

Máquinas .Ltda., ocorrido no

dia 11/08/2012. Agradecemos
" a presença de todos e aos que
enviaram coroas, telegramas
e e-mails, nosso muito obriga
do. Convidamos para a Missa
de 70 Dia que se realizará em

17/08/2012, às 19h, na Paróquia
São Sebastião, e para o Culto
no dia 26/08/2012, na Paróquia
São Pedro, às 9h.
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"
,

!

atl2§%. roao� o�iRrqdutPff��J';estãb �ti�istâs para'
que es preços da fruta,mudem, após a conquista
do selq,'o que deve ocorrer até o final do ano, após
úma s,érieide análises."

I
'

A qualidade superior da fruta produzido emCo

rupá está relacionada ao fator climático e ao tempo
necessário para a produção de um cacho de ba

nanas, O que faz com que .a fruta crie mais amido,
tornando-se mais doce e menos aguada. O sabor

da fruta é diferenciado e agrada aos consumidores,
'"

que reconhecem a qualidade do produto.

I

:o viZinho uiuDieípió '((e i Corupá é o segundo
maior: pro�utor de bànanaS dó Brasil e o

prlmeiro do Estado, oi/que lhe assegura'o
título de "Capital Catarinense da Banana".

confirmar a qualidade do produto, agregar valor
e aumentar as vendas. A estimativa da entidade é

que a comercialização da fruta poderá crescer em

� Mi 13Z-zzz. jl!
::ri � J.< Jf ir

"L IL ..
"M

"

'� �lY.
."

� II!

Charg�e
I/IJI

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Forças da alma

policiais, porque os que exercem

a atividade de maneira ostensiva

têm contato direto e imediato com

os criminosos, de modo que de

sua conduta surgem os primeiros
elementos, em regra, que poderão
ser utilizados numa eventual ins

trução criminal. Da mesma for

ma com o trabalho investigativo,
donde delegados e agentes obtém
as informações necessárias para

que o promotor possa atuar. Sem

a perfeita atuação dos policiais,
portanto, dificilmente o Ministério

Público conseguirá o que necessita

para bem instruir uma ação penal.
Porque proteger apenas parte dos

que atuam no fazimento da Justi

ça, juízes e promotores? Não creio

que um delegado encarregado de

investigar o crime organizado, ou o

que quer que seja, sejamenos pas
sível de ameaças ou de retaliação. '

Todos nós precisamos de seguran
ça. E "todos" não pode ser limitado
para alguns poucos, aindaquepro
motores e juízes.

Se há algo que me arrepia e me dá nojo é ver

jovens dengosos, indolentes, vagarosos existen

ciais, preguiçosos, enfim. Não ouso dizer que sejam
maioria, mas andam por perto...Ando pingando co-
000 nos olhos tanto que tenho lido nos jornais sobre
atletas olímpicos e sua suadas medalhas.

Sobre tenistas, por exemplo, leio repetidamente
que eles treinam sob sol de meio-dia, em tempera
turas de derreter as torres da igreja, e não dão um pio.
Pelo contrário, sabem que só assim poderão vencer

etapas . O desgaste desses camaradas, eles e elas, pro
duz exaustão e cansaço máximo a quem os vê trei

nar.Masvamos combinar, não háoutro jeito.
O jovem estudante não difere de um atleta de

qualquer tipo, é uma pessoa que disputa posições,
que lutapornotas altas tanto quanto lutam os atle

tas. Um 10 em sala de aula é como umamedalha

de ouro na Olimpíada. E vão vencer a "corrida" os

esforçados, os que se extenuam nos exaustivos e

anônimos estudos caseiros.

Mas já disse que isso é para poucos, amaioria

deixa-se reger por esta estúpida manchete que

está no caderno de empregos do jornal: - "Os jo
vens têm pressa". Já comentei isso aqui, os abo

bados querem chegar à presidência da empresa
antes dos 30 anos, até pode ser... Mas serão incom

petentes, carentes de vida e de treinamentos.

Os atletas de ponta treinam nomínimo 5 horas

por dia, todos os dias. Umprofissional de qualquer
área também tem que "treinar" todos os dias, isto

é, ler sobre seu mercado, sua ciência, sua compe
titividade saudável no ambiente de trabalho, suar,
enfim. Guardei uma frase de um treinador de vôlei,

antigo, perdi-lhe o nome, tantos foram os que me

ensinaram sobre o esporte, ele dizia que - "O ser

humano tem muita força escondida em lugares

o leitor

Quem precisa
de segurança?

Talvez por conta do início dos

Jogos Olímpicos, ou quiçá pelo
julgamento dos 38 réus do men

salão, a lei nO 12.694, publicada no
Diário Oficial da União no último

dia 24, não teve ainda a necessária

repercussão sobre seu éonteúdo. E
não vou abordar aqui o aspecto in
quisitorialdanorma, deprejulgare,
em evidente violação ao princípio,
da não culpabilidade condizente

com nosso Estado Democrático

de Direito, criar um procedimento
especial para aqueles que even

tualmente tenham praticado atos

ilícitos contra os únicos cidadãos

que, segundo a nova lei, mereçam
efetivamente a proteção do Estado,

juízes e os promotores (e seus res

pectivos familiares), que poderão
ser protegidos por escoltapolicial.

Esse o espírito discriminador

da norma, não só para com os de

mais operadores do direito, como
os advogados e defensores que, evi
dentemente, no exercício de suas

atribuições também estão sujeitos
aos mesmos riscospelos quais pa
decem promotores e juízes. Na ver
dade,maiorperigo ainda sofrem os

desconhecidos da alma...
"E eu acrescento: - Sabes

quem encontra essa força? Os apaixonados pelo
seu trabalho, esporte, ciência, o que for. Só esses.

Os demais, maioria, gemem e desistem. São os

frouxos da vida, os semmedalhas...

Pensamento

Há quem ache bobagem o pensamento positi
vo. Claro que só o pensamento não tira ninguém da

�

camapelamanhã, é preciso a força física para levan
tar o sujeito. Ocorre, todavia, que o pensamento nos
dá exatamente a energiamotivacional de que preci
samos para agir. Mas o que produz resultados, vitó

ria, sucesso é a ação. Sempensarque é possível, nada
é possível na vida. É por isso que os grandes atletas
treinam tanto o corpo quanto amente.Um dos dois,

sozinho, nadaproduz.

Mentirosos

Umministro disse numa entrevista que já leu
trêsmil livros; uma "escritora" gaúcha fajuta diz
que lê 60 livros por ano, e um palestrante diz que
já treinou 2.300 empresas. Que baita descarados
da mentira, é só fazer a conta média para ver

que mentem, que é impossível. .. Mas a maioria

tapada acredita.

Falta dizer

Num país de safadezas de todo tipo, só louco faz

doações em dinheiro por telefone, só um insano.

Mandardinheiro no escuro para quem quer que seja
só alguémmuito ingênuo pode fazer isso.O ingênuo,
não raro, é pessoa estúpida, pessoa que, acredita no
"invisível". Dinheiro "nomole"? Paraninguém, com

padre, para ninguém. Sem essa de disque tal e tal e

faça sua doação, sem essa...

Fale coriOSCO,

VladimirPoIízio Júnior,
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Corupá
Uma doçura

,

quesera
comprovada

Bananicultores buscam a conquista do selo

para oficializar a banana mais doce do Brasil

, 'CORUPÁ
Heloísa [ahn
"

Doce por natureza". Esse
é o slogan utilizado pela

Associação de Bananiculto
res de Corupá (Asbanco) para
descrever o fruto produzido na

cidade. A partir desta ideia a

entidade iniciou um processo
junto ao Sebrae para o reconhe
cimento e conquista do Selo de

Indicação Geográfica, compro
vando que a fruta é a 'Banana
mais doce do Brasil'. A cidade
de Corupá é a segunda maior

produtora de bananas do Bra
sil e a primeira do Estado e tem

assegurado o título de 'Capital
Catarinense da Banana'.

Para a diretora administrati
va da Asbanco, Eliane Cristina

Müller, a nova certificação só
trará benefícios aos produto
res, pois reforçará o marketing
que eles já utilizam, dando re

conhecimento nacional e até
mundial para a produção de

Corupá. "Este selo vai confir
mar um fator de qualidade, que
diferencia a nossa fruta das de-

A estimativa é

que as vendas

possam aumentar

entre 20% e 25%.

Eliane Cristfua
Müller, diretora
administrativa
da Asbanco

mais, aumentando as vendas e

agregando valor ao produto",
declarou. Eliane ainda ressal
tou que os três principais dife
renciais da produção são: a cas-

.

ca da fruta é mais grossa - isso
resulta em maior durabilidade
- é um fruto com pouca água e

a banana ser mais doce. A par
tir destes fatores eles buscam

conquistar o Selo de Indicação
Geográfica.

Eliane revelou que a expec
tativa a partir da garantia dessa

qualificação, é que haja uma

maior. procura pela fruta no

mercado consumidor pelo fato
dela ser classificada como a

mais doce "A estimativa é que
as vendas possam aumentar

entre 20% e 25%. Haverá uma

demanda maior pela curiosi
dade e também as empresas de
alimentos que são comprado
ras e usam a fruta nas barras de
cereais terão vantagens. Sendo
a banana mais adocicada, ha
verá uma diminuição dos gas
tos com açúcar no produto",
avaliou.'

O consultor agrônomo do
Sebrae, Rogério Em, esclarece
que o processo inicial para Co

rupá receber o selo é fazer um
levantamento dos dados indi -

cativos para depois o Sebrae
Nacional avaliar. Desta forma,
eles verificarão se a cidade pre
enche os requisitos para a Indi

cação Geográfica, que certifica
o reconhecimento notório da

região. "Este selo é muito uti-
. Iizado na Europa. Ele reforça
a qualidade de um produto de
determinada região e em Santa
Catarina é algo novo", afirmou
ele. O agrônomo reforçou que
no Estado somente o 'Vale da
Uva Goethe', da cidade de Urus
sanga possui o selo de Identifi

cação Geográfica. Devido aos

muitos fatores que serão ava

liados' o Sebrae espera que até
o final deste ano esta situação
já esteja definida.
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Manejo

Produção valorizamais a qualidade
A Associação dos Banani

cultores conta com 750 famí
lias cadastradas, sendo que
cada uma delas tem cerca de
oito hectares de produção. O
técnico em agropecuária, Fer
nando da Silva, ressaltou que
apesar das produções serem

menores, a qualidade da fru
ta é maior, o que garante uma
boa procura no mercado. "Uti
lizamos as boas condições cli
máticas para valorizar a pro
dução, tendo assim frutos de
boa qualidade", afirmou.

O bananicultor Claudio Ro
berto Bugmann, tem uma área
com cerca de 15 mil plantas.
Ele destaca que a confirmação
do Selo de Indicação Geográfi
ca será um fator amais na hora
da venda. Bugmann negocia

diretamente com os compra
dores e explicou que a fruta

que cultiva foi procurada justa
mente por ser doce e saudável.
"Com o diferencial do produto
reconhecido, a venda da bana
na aumenta e só vaimelhorar a
nossa situação", disse.

,

O produtorWaldemir Lan

ge, mais conhecido como Chi
co Lange, destaca também que
eles já vendem a ideia de fruta
mais doce e de maior durabi
lidade. Se o selo for uma reali
dade' só vai ajudar a confirmar
a boa qualidade do produto.
A família de Chico é uma das
maiores produtoras de bana
na de Corupá. Exporta para a

Argentina e Uruguai uma mé
dia de 25 mil caixas da fruta
ao mês. Além dos 100 mil pés

plantados, eles ainda com

pram a fruta de outros peque
nos produtores. Na proprieda
de da família trabalham todos
os três irmãos de Chico e mais
25 pessoas.

A aquisição deste selo dará
maior movimentação ao mer-.

cado de venda, já que nos últi
mos meses ele tem estado con
dicionado às outras frutas da

época. Atualmente o preço da
fruta é. dado em quilogramas,
sendo o valor de R$ 0,38 para a

banana 'nanica' e R$ 0,60 para
a 'prata'. A banana é o segun
do fruto mais consumido no

Brasil, ficando atrás apenas da

laranja. Todos os produtores
estão otimistas para que os

preços da fruta mudem após a

conquista do selo.
VENDAS Produção do bananal cuidado pela família
de Chico Lange é reconhecida na Argentina e Uruguai

"

FORÇA ECONOMICA AAssociação dos Bananicultores tem 750 famílias Ciliadas. A produção anual de Corupá é de 140 mil toneladas

Este selo é
muito utilizado na

Europa. Ele reforça
a qualidade de

um produto de
determinada região.

Rogério Ern,
consultor do Sebrae

Características

Por que a banana deCorupá é amais docez
A doçura da fruta se dá de

vido às condições climáticas
em que ela é produzida. �

O

engenheiro agrônomo Antô
nio Alex Dresch, explica que
em função do fator climáti
co o tempo necessário para a

produção de um cacho de ba-

nanas é maior do que das de
mais produções, isto faz com

que a fruta crie mais amido,
tornando-se mais doce e me

nos aguada. O sabor da fruta
é diferenciado e agrada aos

consumidores. "O impacto de
'banana mais doce cai direto

no mercado, pois os clientes
tendem a comprar um produ
to de maior qualidade, reco
nhecendo o valor do produto",
destacou. A produção no mu -

.

nicípio chega a 140 mil tone
lada no ano e corresponde a

23% do cultivo catarinense.
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LII;Z Henrique
e Colombo

um acordo com o parlamentar Adernar
Winter (PSDB), que até o momento era

mais da situação que da oposição ao

Executivo. Foi uma forma de garantir
os cargos e, também, de negociar parte
do mandato para o vereador Francisco
Alves (PT). Muitos apostavam que o tu

cano não manteria o acordo, concreti
zado ontem, em votação unânime.

O vereador petista, além de con

quistar um objetivo pessoal, garantiu
ao PT o cargo de presidente do Legis
lativo jaraguaense pela primeira vez na
história.

Mesmo tendo um pouco mais de

quatro meses para o parlamentar ficar
à frente da Casa de Leis, será posto à

'prova. Existem várias possibilidades no
Legislativo. Entre as questões estão o

concurso para cargos efetivos e a ficha

limpa no município.

Duas das maiores lideranças
políticas estaduais, o
governador Raimundo
Colombo (PSD) e o senador
Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) estão engajados em
lados opostos na campanha
de Guaramirim. Depois
de confirmado o apoio do

governador ao candidato
Lauro Frõhlích (PSD) nos
programas eleitorais, amanhã,
a coligação "O Trabalho
continua!", de Nilson Bylaardt
(PMDB), recebe o apoio
de lideranças estaduais. O
senador Luiz Henrique, o
vice-governador Eduardo
Pinho Moreira e o assessor

do vice-presidente da

República Paulo Afonso
irão gravar declarações de
apoio ao peemedebista
que serão veiculadas no

programa eleitoral. O
encontro estámarcado

para às 15h30, no comitê.

Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nllson@ocorreiodopovo.com.br

Promessa cumprida
Que os acordos nem sempre são

cumpridos entre os parlamenta
res todo mundo já sabe. Prova disso é
o Grupo dos Oito vereadores da oposi
ção (G8), tão falado no início desta le

gislatura. O G8 era um acordo entre os

parlamentares para administrar a Casa
de Leis. O acerto semanteve nos primei
ros três anos.

No final do ano passado, o vereador
Francisco Alves (PT) deveria ter assu

mido a presidência da Casa, mas houve
alterações. Do G8, três vereadores - Dico
Moser (PRB), Amarildo Sarti (PV) e Lou
rival Demathê (PSD) - mudaram de lado
e foram para base de apoio à atual ad

ministração. Este cenário apontava uma
possível derrota do G8 na eleição da
mesa diretora.

Focado no comando da Casa, os ve
readores que permaneceram fecharam

DIVULGAÇÃO
Reforço para
acampanha
A lista de apoiadores em tomo

da candidatura deNilsonBylaardt
está aumentando. Recentemente,
o candidato anunciou o apoio
do ex-presidente do PMDB de

Jaraguá do Sul e empresário
Antídio Lurielli.

o que é possível fazer em quatro
meses demandato?

Quatro meses é um tempo relativa
mente curto. Do ponto de vista admi

nistrativo, darei continuidade às ações
iniciadas, sem provocar grandes revo
luções, buscando melhorar naquilo
que for possível, no atendimento ao

munícipe e no papel que cumpre ao

Legislativo, de fiscalizar o Executivo,
legislar e representar a comunidade. _

Por que é importante assumir a

presidência, mesmo sendo por
pouco tempo?
A presidência, além da responsabílida
de sobre a parte administrativa, geren
cial daCasa, desempenhapapel político
relevante.A definição da pauta das ses
sões é .íncumbêncía da Mesa Diretora,
sobretudo da presidência. Uma decisão
importante, pois entendemos que aCâ
mara não pode se resumir amera chan
celadora das ações do Executivo.

I,

Entrevista
<,

com Francisco
Alves

É frustrante
ver autoridades

públicas descumprir
acordos, o que

desmoraliza ainda
mais a classe política.

Defensoria
o Ministério Público Federal
(MPF) conseguiu uma
liminar na Justiça para que
a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB/SC) mantenha o

serviço de defensoria dativa
na Subseção de Jaraguá do
Sul (formada, airida, pelos
municípios de Corupá,
Guaramirim, Massaranduba
e Schroeder).

Nestes meses haverá mudanças na

parte estrutural da Casa (cargos)?
Não está nos planos nestemomento,
mesmo porque nem poderia ocorrer
como livre decisão. A criação e extin

ção de cargos precisam, obrigatoria
mente, ser aprovadas em plenário.
Não há porque, no fim da legislatura,
promover alterações desta ordem.

Agora, o que está em curso são as

mudanças na estrutura' administra
tiva da Câmara, prevendo a realiza

ção de concurso público.

Secretário
César Grubba
visita região
o Secretário de Segurança
Pública de Santa Catarina,
CésarAugusto Grubba, estará
em Iaraguã do Sul para a

formatura de 26 policiais
militares que devem trabalhar
na região. O evento acontece

hoje, às 16h, no Batalhão.
A falta de segurança nas
ruas serámotivo de um

protesto dos moradores
em Guaramirim.

.

o projeto de concurso público para ';

os cargos efetivos naCâmara deVere
adores estaránapauta neste período?
O projeto que altera a estrutura ad
ministrativa neste sentido, permi
tindo a realização de concurso, está
tramitando e pretendo sim colocá-lo
em votação, até para que não ocor

ram situações - indesejáveis dentro
em breve.
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Música

500 vagas para
o Femusc 2013

Série Grandes Concertos, Piano Masters, o
Momento Springmann e a palestra infor
malMusicalmente Falando.

Período de inscrições, que só .podem ser feitas através
do site, começa hoje e segue até 15 de setembro

._... esta quarta-feira, dia IS,
às 12h, tem início o perí
odo de inscrições para a

edição 2013 do Festival de
Música de Santa Catarina
(Femusc). Em sua oitava

edição, o evento reunirá de 20 de janeiro a

2 de fevereiro do próximo ano, em Jaraguá
do Sul, estudantes, professores e regentes
do Brasil e do exterior. As inscrições con

tinuam até o dia 15 de setembro, e só po
dem ser feitas pelo site www.femusc.com.
br, onde os candidatos às 500 vagas dispo
níveis podem obter mais informações e es

clarecer dúvidas.
Em sete anos de realização, o Femusc

alcançou a condição de maior festival
escola da América Latina e um dos mais

importantes' eventos que associa estudos
e apresentações de concertos e recitais do

planeta. Em 2013, o quadro de estudantes
será formado por turmas nos programas
Profissional (62 vagas), Avançado (289 va

gas) e Intermediário (149 vagas). Conforme
o maestro-oboísta Alex Klein, idealizador
e diretor artístico do festival, o programa
mais procurado e também o que oferece
maior nível de exigência é o Avançado.

"O Femusc é comparado a um vestibular,
. graças ao seu alto nível que é reconhecido

por professores de prestígio. É comum ter

mos cursos com cinco ou mais candidatos

por vaga", assinala Klein, lembrando que os

candidatos devem enviar gravação em au

diovisual, biografia e uma carta de recomen

dação. As inscrições serão avaliadas por 24

professores do Femusc antes de serem anun

ciados os resultados. O programa Profíssío-

nal- ProMusc - é disponível somente amúsi
cos já profissionalizados, que hoje trabalham
em orquestras sinfônicas e universidades.
No Femusc eles encontram uma atmosfera
de "congresso musical", participando de ati
vidades com colegas de outras orquestras, e
com os professores do festival.

Já o programa Intermediário promove
uma abertura a candidatos que de outra for
ma não poderiam participar de um evento

desta envergadura, devido à alta competi
tividade do Programa Avançado. "No Inter
mediário eles encontram um currículo mais

tranquilo que os deixa observar, estudar in
dividualmente e com isso podem absorver
toda a informação e espetáculos do evento".
Candidatos ao programa Intermediário são
aceitos exclusivamente com base na ordem
de chegada de suas inscrições e após o pre
enchimento das vagas as demais inscrições
permanecem em fila de espera.

Após a seleção dos participantes os

candidatos confirmam suas inscrições,
mediante o pagamento de uma taxa de R$
400 que dá direito a participar das aulas e

de todas as atividades (estudos e concertos

oficiais e na comunidade, alimentação e

hospedagem em alojamentos preparados
pela organização.

Enquanto os estudantes providenciam
seu passaporte para a próxima edição, a

direção artística cuida de outros detalhes.
O grupo de 52 professores já foi definido,
contando em 2013 com novos convidados.
Quanto à programação, Alex Klein explica
que ela seguirá o caminho já estabelecido
nos anos anteriores, preservando as atívi
dades já conhecidas do público, como a

Informação online

O maestro lembra que em breve come

çarão a despontar no site do evento detalhes
da programação, que ele promete .que será

grandiosa. Klein antecipa duas das atrações:
como 2013 é o "Ano daAlemanha no Brasil",
já estão confirmadas a apresentação da "Sin
fonia no 4", de Johannes Brahms, com a Or

questra de Professores sob a regência do pró
prio diretor artístico, e a "SinfoniaAlpina", de
Richard Strauss, apresentada pela Orquestra
Sinfônica do Femusc e com regência dama
estrina inglesa Catherine Larsen - Maguire,
que vem pela primeira vez ao Festival.

"Toda a administração do Femusc zela

por um evento cada vez mais interessante e

de grande proveito para o público e comu

nidade de Iaraguá do Sul e por visitantes de
todo o Estado que acompanham a progra
mação. No ano que vem não será diferente.
Uma das novidades que recebemos com

muito entusiasmo é que as atividades do
Femusc 2013 poderão estar disponíveis em

tempo real no site, ou seja, à medida que
obras vão sendo adicionadas à programação
oficial nos próximosmeses o público poderá
seguir o desenvolvimento das séries'e como
os concertos vão sendo preenchidos".

Informações gerais sobre o evento, a

relação de programas de ensino, séries a

serem apresentadas e a grade de professo
res convidados estão disponíveis em www.

femusc.com.br.

----- ----
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ísão do Te poFonte: Epagri e Tempo Agora

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Sole calor Nublado Chuvoso Trovoada

Amassa de ar seco
mantém o tempo estável
com sol e temperatura
elevada para época
do ano à tarde em boa

parte das regiões.

Previsão e tos ara � em Jard.gUá
• 9h Vento não favorável Norte-Nordeste 3km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Noroeste 1 km/h em um horário

• 15h Vento favorável Leste- Nordeste 4m/h zero%
• 18h Vento não favorável Leste- Nordeste 8km/h

de �:S:���:,ade
Fonte: www.ventosbrasil.com.br

u or

Caçador mentiroso
Um sujeito foi viajar com amigos para o Mato Grosso e no caminho foi
contando histórias de que ele era um caçador de onças, mas na verdade
estava só de lorota.

Chegando na hospedagem, assim que escureceu os amigos foram testá-lo:
- Vai lá bonzão, vai caçar uma onça! - e o colocaram para fora.
Como ele não sabia caçar precisou agir com esperteza. Num certo ponto da
floresta viu uma onça, apavorado começou a correr de volta e a onça atrás.

Chegando na hospedagem, abriu a porta, a onça entrou, rapidamente
fechou a porta e saiu deixando a onça. Da janela disse aos seus amigos:
- Vão tirando a pele dessa enquanto isso vou buscando outra.

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.
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Casaco só se

for pela manhã
e a noite

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 26°C

SEXTA
MíN: 14°C
MÁX: 25°C

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 25°C
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Cr zadas

HORIZONTAIS
1. Luta com armas iguais entre dois adversários! Satélíte

natural de qualquer planeta
2. Cromo de 35mm, emoldurado para projeção
3. Os parentes que os órfãos perderam I Cor muito ver

melha
4. O político boliviano Morales, atual presidente de seu

país / Que não exige esforço
5. Abréviatura de ponto do horizonte'intermediário entre o

Norte e o Lestel (Pap.) Assanhado
6� A planta que fornece o 'óleo de lavanda
7. Grande sistema montanhoso el1tre a Sibéria e a Mongó

lia (1.290 km)
8. Guidadosamente examinado

g� Curvadoy inclinado I Precede Nino no fenômeno de

aquecimento climático
10. (Pop,) Que manifesta paixão, entusiasmo exagerados

por! As letras entre o E'e I
11. An;mal semelhante ao cavalo, geralmente de menor

tamanho I livre, em inglês
12. Plaqueta que serve de base à porca para distribuir a 10

pressão resultante do aperto do parafuso em maior
área de contato

13. Existir / Aquele que atingiu a idade legal para ter a plena
capacidade jurfdica.

VERTICAIS 13
1. Privar uma ave de suas plumas I O político horte-ameri

cano Samuel (1722-1803), um dos próceres da inde

pendência de seu país
2. Utilizável! A personificação oa paixão amorosa, na mi

tologia clássica
3. O jornalista e escritor Gaspari, de "A Ditadura Escanca

rada" I Encantar
4. (lenas) Famosa estação de esqui chilena/ Que dá pulos
5. Interjeição de resposta a um chamamento jlndivfduo

Que exerce diversas nmções ou se dedica a vários ofí
cios I As iniciais do pintor belga MagriHe (1898-1967)

6. Diz-se de tecido em Que foram feitas dobras para obter- '\

-se um efeito ornamentar I (Pop.) Conflito, briga
7. Doença caracterizada pela. proliferação descontrolada

de células precursoras dos glóbulos brancos normais
na medula óssea e no sangue I Religioso, membro de
antigas ordens religiosas e militares

B. Fonte / O fenômeno natural do derretimento da neve

Q. Ponto do corpo muito sensível às cócegas I Ver ra
pidamente um jornal ou um livro, sem prestar muita
atenção.

São Francisco do Sul
• Preamar
.1h51: 1,5m
.14h47: 1,7m
• Baixamar
• 7h11: Om
• 19h49: O,2m

Itaja!
• Preamar
• Oh38:0,9m
.13h36: 1,1m
• Baixamar

·7h16:0,1m
• 19h44: O,3m

Florianópolis
• Preamar
• Oh43� 1m
• 13h56: 1,2m
• Baixamar
• 7h21: O,1m
• 19h53: O,3m

ImbHuba
• Preamar

·13h51:0,7m
• Baixamar
• 7h: Om
• 19h38: O,2m
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A RECREATIVA

TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Elijane Jung .

Curtinhas
l-A amiga
decidiu mudar
o visual,
sem saber
exatamente

como. Folheia
umas revistas,
olha alguns
sites e bate o olho numa foto da
EmmaWatson de cabelo curtinho.
Pronto! Já sabia o que fazer. Não
deumuito certo. Primeiro por
ter um rosto bem redondinho.
E depois pelas orelhas pouco
(?) maiores que as da Emma.
#Ficadica: o que (fica perfeito nos

outros, pode não ficar em você!

2 - Fizemos uma comprinha
coletiva de livros por uma loja
online, para conseguir um
frete grátis. Uma encomendou
dois livros de biografias do
rock. A outra encomendou três
romances juvenis. E a última
um livro de fotografias da
Dior para colecionadores. Três

personalidades que comemoraram,
respectivamente, as chegadas dos
livros com um "Yeahhh", outro
"Ównnn'' e um clássico "Perfeito"...
E a gente' se dá bem, hein!

3 - Enquanto escrevia essacoluna,
meu filhotinha pequeno 0,84)
sentou ao meu lado e, após alguns
segundos, perguntou se eu não
faria com ele uma entrevista sobre
o que ele pensa das mulheres. Taí!
Vou fazer. Não só para agradá-lo,
mas pra ver qual é a visão de um

moleque de 15 anos (que nem
saiu direito
das fraldas)
sobre outras
meninas de
15 anos. E
de 20. E as

holandesas.
As
amencanas ...

E as de 30 ...
Ai! Aguardem.
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Retratos da vida
11ma amiga querida vive dizendo que adora joguinhos
U sensuais com omarido para deixar o casamento mais

apimentado.Diz ela que o maridão gosta e até entra no clima

comprando presentinhos especiais, coisas exóticas, comestíveis,
estranhas.Numa das conversas ela disse que ele tinha proposto
um clima diferente, algo tântrico, semmuito se tocarem. Na
outra conversa, propôs algo mais animal. Depois, umas coisas
muito incomuns. Foi quando ela perguntou com quem ele estava

aprendendo essas

coisas.Mas, ei!Mulher
é bicho estranho,
hein! Se omarido
não colabora, épor
que tem outra... Se

colabora, épor que
tem outra também?

.

Vai entender. .. •

Coisas da net (via Facebook)
"

. Jente descer um tobogã
ainda sem água e ar
você vai entender a

. importância dos

��'\Preliminares•.• ;)
\ ,I

I
§
�
O"
..,

ash
Vestidos de festa. Esse flash
teve inspiração na última
formatura para a qual fui
convidada. E não fui. Mas
olhando as fotos ... gente,
quer coisamais linda do que
um vestido de festa? Todas as
mulheres ficam bem e bonitas
no vestido adequado. Longo,

-

médio, rodado, justo, bordado,
liso, discreto, ousado, decote,
costa de fora... Tudo fica

perfeito!Vestido de festa é flash!

"

E a treva
Deixar a amiga passar vergonha, .

com roupa estranha ou

maquiagem tipo cosplay do
Bozo... Se você vê que a best
friend exagerou na produção,
errou amão no make ou
vacilou na combinação e ficou

\
parecendo o Falcão, tem que
falar, gente! Não pode deixar. Tem
que dar um toque sutil ou dizer
ria buchamesmo, como ficou
estranho. Treva é deixar passar.

� ",,/'/c/
l!ma recompensa
Viráaofim dodia!

Conselheiro amoroso
P: Preciso de ajuda. Namoro um homemmais
velho há quase um ano. Tenho 19 e ele 38. Me
diziam no início que seria difícil, mas arrisquei.
Hoje acho complicado, pois nossas ideias não
batem. Devo insistir?

R: Caríssima. Teimar em levar adiante algo que não
está legal não é a solução. As ideias não batem? Não
conseguem levar um papo onde os dois consigam
se entender? Não gostam das mesmas coisas?
Dos mesmos programas? Isso não é exclusividade
de quem tem diferença de idade. Mas acontece
também ... Em qualquer situação, se não bate, não
insista. Procure uma forma de avaliar em conjunto a

relação e buscar uma solução.

DivãcolD
Ana

Carolina
Balsanelli

Onde trabalha
e o que faz:
trabalho na

Menegotti
no setor de
comunicação.
Eu sou:
determinada,
criativa,
divertida
e amiga.
Homens são: Y.
Mulheres são:
X. Desço do
salto quando:
Estou atrasada.
Meu coração
bate mais forte
quando: eu
toco violão. Se
eu fosse uma
celebridade
seria:A Branca de Neve. Roubaria closet de:
Angelina Iolíe. Se o meu relacionamento
fosse um ritmo, seria: rock. Uma noite
perfeita pede: violão e chocolate. Um casal
apaixonado precisa de: confiança e amor.

Com 50 reais eu: colocaria boas cordas no
meu violão. Com ummilhão de reais, eu:
gravaria um CD.

Dica da vez

A dica da vez é para as apaixonadas por
cosméticos. Um blog que testa os mais variados

produtos de beleza e cuidados? Existe. É o blog
loucaporcosmeticos.blogspot.com.br, da Taiana
Rocha, que conta com outras colaborações e que

.

faz resenha de produtinhos nacionais e importados
pras leitoras ficarem por dentro das impressões
e testes que elas faz com marcas anônimas e

superconhecidas.Vale passar pelo blog e conhecer. .

í
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Vem aí,
o Davi!

a cirurgiões plásticos Dr Ro
drigoAgacyeAnaPaulaPas

sani; que confesso serfã de cartel
rinha, pela simplicidade, caráter
e profissionalismo, andam com

um sorriso orelha a orelha. Cla

ro, toda a felicidade do casal é

porque a cegonha mandou avi
sar que em setembro, para ale

gria de toda a família, chega o

pimpolhoDavi!Welcome!

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é a

torcedora do CSM Futsal
Fernanda Kopper. Ela também
acompanha a coluna todos os

dias para ficar antenada nas
notícias de nossa região.

Stammtisch
Hoje à noite às 19h,
acontece no Pavilhão C

do ParqueMunicipal de
Eventos, a tradicional
reunião com os líderes de

grupos que participarão da
10° Stammtisch, dia 1° de
setembro. Mais informações
no fone 3370-2900.

Pi ates
A amiga Patricia, da Studio
Personal da Patrícia Baumann,
sempre antenada e afinada
com as novidades, resolveu
colocar também a "rapeize"
para malhar. Patricia trouxe

para sua concorrida academia,
trabalhos específicos e com

métodos inovadores de

segurança, que deixarão a

garotada exigente, super em
"cima" no próximo verão.

Codornada
AAssociação Empresarial
de Corupá (Aciac) promove
neste sábado, às 19h; no
Seminário de Corupá, a 3a

Codornada. No cardápio,
frango, carne suína, polenta
frita e aipim frito, e claro,
muita codorna. Na ocasião

haverá show baile com
Sandro eWilson.

\"

3370-3242
Moa Gonçalves

FOTOS MAURfcIO HERMANN

IlAPPY HOUR Ariana e Fernando Oliveira, no Madalena Cozinha

, I

Niver do Gui
Não ousem esquecê-lo: o
jovem Guilherme Reis é o

grande aniversariante de hoje.
Ele vai adorar saber que foi
lembrado. Mil vivas!

Ganhadoras
As torcedoras Adriana
Drechsel de Freitas e

Daniela Priscila foram as

grandes ganhadoras das
camisas autografadas
do time de futsal CSM/
Pré Fabricar/Jaraguá. A
promoção foi realizada por
este colunista entre os dias 9

e 13 de agosto e 103 pessoas
participaram. O prêmio foi
entregue, na Arena Jaraguá,
segunda-feira, no intervalo
do Jogo entre o time Iaraguá
X São Caetano.

LONDON
Bianca
Zimmermann

'

conferindo as

'baladas da
moda

www.ocorreiodopovo.com.br

}
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Terceiro Encontro JEC Master
No sábado às 10h, acontece naArena Iaragua, o terceiro Encontro
do Iec Master, com ex-jogadores do Joinville Esporte Clube. Na

ocasião vai rolar uma pelada com a presença de Nardela, Paulo

Egidio,Wilfridt "Linguiça", Tebaldi 'e outros. Após o jogo, será
. realizada uma feijoada para 500 pessoas.

DIVULGAÇÃO

E viva as

mulheres!
Pra ficar bem registrado: nossos
únicos ouros em Londres 2012

foram conquistados pormulheres.
E um ginasta. Pensem nisso.

Proibição
Para efeito de campanha eleitoral,
não é permitido qualquer tipo de

propaganda em bens públicos de uso
comum, como postes de iluminação,
sinais de trânsito, viadutos e

passarelas, entre outros.

I ii'

• O meu queridíssimo dr.
Roberto kell Ir, um dos
concorridos colunistás
da Revista Nossa, enviou

paraminha coleção
de cachaça, a deliciosa
Salinas, Sabor de Minas.
Valeu mesmo!

• O casal corupaense
Gervásio Zanghelini e
Onda Nagel Zanghelini,
preparando os quitutes
para comemorar dia 30

de agosto, 60 anos de vida

conjugal.
• No último domingo,
Flávio Stahelin reuniu
toda a família, na sua

elegante residência,
para ummovímentade
almoço do Dia dos Pais.

A loja Carmela t'ambém
sinalizou sua participação
na 12a Feijoada.do.Moa;
dia 22 de setembro,

i,

no Beira Rio.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

o som aniquila
a gTande beleza
do silêncio.

Charlie Chaplin

moagoncalves@netuno.com.br

BELA Jessica Santos faz pose
exclusiva para coltma, em PatuaMusic

Xô, mascarados!
Deu na coluna do colega Leonardo Pinheiros: As
Olimpíadas aceitaram numa boa a participação de
mulheres com véu e até burca. A única coisa não aceitável

foram as máscaras usadas pelas seleções de futebol
brasileiras. E se é para omasculino ser vice, manda logo o
time doVasco nas próximas olimpíadas. Hehehehe!

Avionaram
Os meus amigos de longa data,
os empresários Nei e Ivanir
Lombardi, deram um tempo para
Iaraguá e foram curtir temporada
de férias emuitos business em
Buenos Aires, Montevidéu e

Punta Del' Este. Bom demais!

Ficamos bem
o Brasil ficou em 24° colocado no

ranking do quadro demedalhas nas
Olimpíadas de Londres. Sabe de uma
coisa? Ficamos no lucro! Para um
País que é 880'em educação, 84° em
desenvolvimento humano 72° em

inclusão digital, ficou demais da conta.

�

Elisiane Franzner e o jovem'empresário André
Caviguioli conferindo as delícias da Cafeteria Doce Pimenta

. I

De volta

ao lar
Depois de algum tempo
vivendo em casas separadas
e cada qual no seu

mundinho, um conhecido
casal da nossa sociedade
voltou dividir o mesmo
teto. Ela, bem sucedida

profissionalmente, e ele
um jovem empresário que
ensaia sucesso na carreira.

Estão mais felizes que
gansos novos na lagoa.

DIA DOS PAIS
O gnIPO ECC 13

comemorou o ensolarado

final de semana dos pais,
commuita descontração,
no belíssimo Piazito Park
Hotel de São Bento

Dia dosfmt
Sábado, às 19h, acontece o

tão esperado "sim" dos pais
de Sofia, Guilherme e Ellen
Veloso Leite.

�e ,0 ntei."
• O boa genteFlávio
M,urilo VieiraJfí prepara
o tempero do churrasco
para comemorar dia 25 de

, agosto a idade nova. Vai I

serfestão',

,
f'"

I ,/
.

-I'
.

J'

le, ,<t ' .�
,

.A minha amigaArlete
Cunha, do Bem Casados,
além deser gente'baa�.l:"
nunca deixa esse colunista
na mão. Valeu"Arlete!

ii .,jl;.;, 'I'''' I':!, ,
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Elyandria Silva,
escritora

'"

eliandriaas@yahoo.com.br

C orno disse Paulo Scott no bate papo
de sexta-feira passada, no Festival do

Conto, a inveja mata. Aliás, que sujeito
encantador e carismático aquele escritor.
Concordo com ele, a inveja, mesmo em

pequenas doses, é um veneno mortal para
quem a sente. Elas estavam num pequeno
grupo, umas cinco possivelmente, foi o
que consegui contar à distância porque
se misturavam com uma velocidade

impressionante, iam e voltavam,
frenéticas, perto da árvore, com o sol a
lhes emoldurar. Naquela hora, provei
da inveja e, numa pontada de dor, senti
que poderia desfalecer em segundos.
''As borboletas estão voando / A dança
louca das borboletas / Quem vai voar não

quer dançar / Só quer voar." Zé Ramalho
certamente também deve ter tido inveja
das borboletas em algum momento, você

também, quem sabe, algum dia, sentiu a

mesma coisa que senti. Quis voar a hora
que desejasse e quis ter a liberdade que
uma borboleta tem. Nunca fui borboleta,
sei disso, porque nunca tive a chance.

Crônica

ZéRamalho, as borboletas
e a belaprostituta

lado direito da estrada. Corpo escultural
e aquelabunda de popozuda de capa de
revista masculina. Pude ver bem seu rosto

quando passei. Como era bonita! Poderia
sermuito mais na vida, no entanto, ali
estava ela, parada na beira da estrada,
esperando algum cliente parar, arrancando
olhares de quem passava. Ia causar algum
acidente, pensei, vendo que o motorista

da frente se preocupou mais em olhá-la
do que com o volante. "Baby, dê-me seu

dinheiro que eu quero viver / Dê-me seu

relógio que eu quero saber / Quanto tempo
falta para lhe esquecer / Quanto vale um
homem para amar você / Minha profissão
é suja e vulgar / Quero um pagamento para
me deitar / Junto com você estrangular
meu riso." Zé Ramalho voltou naminha
mente e segui dirigindo, imaginando qual
seria sua opinião sobre a bela prostituta da
estrada com sua prófissão triste. E desejei
que amoça bonita do asfalto, um dia,
também conseguisse virar uma borboleta e

voasse para bem longe daquela vida infeliz
para algum mundo feliz.

Segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé, a
liberdade é arriscada, a liberdade mata.
Ser livre assim como ser invejoso são

ingredientes propícios para uma morte
dolorosa e lenta. Já para Clarice Lispector
a liberdade era pouco e o que ela buscava
não tinha nome.
Horas depois, na estrada, dirigindo, sinto
o gostinho doce da liberdade, enquanto
o asfalto, àminha frente, se desenha com

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Angélica desiste de falar com Rodrigo ao ver Teresa. Rodrigo
conta para Elisa que levou os exames de Solange para Gabriel. Lau
delino diz que ajudará Angélica a encontrar provas contra Melissa
e Dimas. Dimas avisa a Melissa que Fernando se lembrou de Juca.
Elisa faz com que Rodrigo veja a foto que ela modificou. Miriam se

prepara para iniciar sua sessão de regressão com Beatriz. Fernando

pede para falar com Priscila. Beto comenta com Bruno que Juliana
está com ciúmes dele com Cris. Rodrigo decide ir para a fazenda e

pede para Teresa não contar para Elisa, mas ela ouve a conversa.

Beatriz descobre que nas sessões de regressão de Miriam e Rodrigo
que eles também têm uma ligação no passado. Pedro sugere que
Jacira mostre suas bijuterias para Gil.

r

Naquela hora, provei da
inveja e, numa pontada de
dor, senti que poderia

desfalecer em segundos.

suas curvas perigosas e atraentes. Em

algum quilômetro qualquer surge uma
moçamorena, cabelo comprido, preto
e liso, com franja, vestido curto e justo
c<?r rosa pink, botas pretas. Estava do

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19H
Inácio tem ciúmes de Rosário com Fabian. Lygia não perdoa Ale

jandro. Sandro distribui panfletos vestindo uma fantasia e Ruço acha

graça. Máslova percebe a impaciência de Neiva com Valda. Gracinha
discute com Sônia e Ariela fica agradecida. Tom tenta convencer Iná
cio a se passar por Fabian. Patrick se orgulha ao ver Sandro traba
lhando. Alejandro conversa com Penha. Chayene pede para Laércio
chamar madame Kastrup. Inácio pensa na proposta de Tom. Rosário

flagra Socorro ouvindo atrás da porta. Penha procura Lygia. Cida
reclama da insistência de Conrado em querer se encontrar com ela.
Inácio decide se passar por Fabian para testar o amor de Rosário.
Sandro se emociona com uma declaração de Patrick. Elano fica en-

•

cantado com Stela. Conrado exige que Cida fale com ele. Lygia per
gunta se Penha pediu demissão porque foi assediada por Alejandro.
Fabian se surpreende ao ver Inácio.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21H
Leandro reclama do jeito com que Lúcio e Darkson falam de

Suelen. Monalisa comenta com Ivana que Tufão está apaixonado
por outra mulher. Diógenes convence Dolores a morar em sua casa,
mas como amiga. Nilo pilota a lancha de Max e fica encalhado em

um banco de areia. Verônica, Noêmia e Alexia ficam com ciúmes
da médica que examina Cadinho. Jorginho não consegue descobrir

quem é seu pai e decide procurar Neide. Zezé visita Carminha na

casa de repouso.

GABRIELA - GLOBO - 23H
Arminda comenta com Zarolha que acredita que o casamento de

Nacib e Gabriela não dará certo. Berto ameaça bater em Lindinalva,
mas é contido por Juvenal. Maria Machadão repreende Lindinalva e

lhe orienta como se portar para que Berto desista de se deitar com
ela. Teodora fica furiosa ao notar que Juvenal se preocupa com Lin
dinalva. Melk permite que Rômulo corteje Malvina. Glória dá dinheiro
a Josué para ele comprar uma gravata. Jesuíno chega a Ilhéus. Prín

cipe Sandra e Anabela planejam ficar em Ihéus para dar um golpe
em outro coronel. Anabela conversa com Ramiro e tenta seduzi-lo.
Lindinalva e Juvenal passam a noite juntos. Dorotéia indica Almira

para trabalhar na casa de Jesuíno. Rômulo confessa a Malvina que
é casado. Zarolha se apresenta a Gabriela como Risoleta, mas a

cozinheira reconhece a moça.

* o resumo dos capítulos é de responsabUidade das emissoras.

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

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

Novelas Clique animal

Esse cachorrinho
da raça Shi Tzu,
marrom com branco,
sumiu da casa de
sua dona no sábado
de 1ilaDhã, no Bairro
Centenário. O nome

dele é Benjamin,
atende por "Benji".
Caso alguém o tenha
visto ou encontrado,
favor comunicar

pelos telefones
8839-5261 ou 3276-

0895. Sua dona,
Amanda, está .

desesperada à sua
procura

Aniversariantes
Henrique A. Hansen
Horst Sporrer
IIzelore Kohler
irene dematte
João H. Keunicke
Joni Ricardo Roters
José J. Giovanella
José R. Verssio
Lenir M. V. da Rosa
Lenir M. V. da Rosa
Lucas Vinicius Wasch
Marcos Hasse

Maria de Lourdes Mobis
Maria I. Bruns
Maria Reckziegel
Mauro A. Minelli
Moacir Spézia
Osfélia M. S. dos Santos
Paulo Sérgio Braatz

Rodrigo Marquardf
Silvestre Schcickmann
Thaina R. Vicente

15/8
Alcir R. Ribeiro
Alessandra Malgarin
Amarildo Verssio

Angelo A. Raimundi
Edite Odeli
Edna Rosa de Oliveira
Eloi Feustel
Elzira Hornburg
Euzira Hormerirg
Gervásio Brych
Gilberto Briqido

www.ocorreiodopovo.com.br
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• Procuro emprego de motorista de

caminhão para entregas CNH categoria O,
Tr: fone 9983-4393.Carlos

• Cuido de pessoas idosas a noite. Tr: 9989-

32051 8459-6106

• Cuida _ se de idosos a qualquer período
do dia ou local. Tr: 9101-1271

• Procuro pessoas que queiram vender

Raco cosméticos, paga se boa comissão.

Tr: 3275-4315.

• Procuro empregada doméstica para
casal que mora em São Paulo que saiba

cozinhar e possa residir em São Pauio. Tr:
3372-1490 Darci.

• Procura-se moça para dividir aluguel no
centro Tr: (47) 9606-7785

• Precisa _ se de eletricista automotivo

para trabalhar em Massaranduba. Tr:

9979-3737.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas
de roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-

2435 (MARLENE)

• Quarta-feira da beleza com Vitor

Cabeleleiro, toda quarta-feira com 40% de

desconto para deixar o seu cabelo ainda

mais lindo. Vitor Cabeleireiro Tr: 8884-

1817

• Trabalho como diarista ou mensalista. Tr:

3273-0779

• Ofereço serviços de podas de arvores.
Tr:9158:0019

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha

residencial. Tr: 3371-29461 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. Tr: 8406-21831
3276-2100

• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr:

3275-6258.

• Vende-se 2 cachorro macho 1 fêmea

da raça IHASA APSO, preço a combinar.

Contato: 8431-0316 ou 8852-0400.

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na
cor azul marinho com ursinhos, da marca

Angel. Valor a negociar. Tr: 3370-7160.

• Renda extra, Procura -_ se pessoas
dinâmicas e empreendedoras, maiores
18 anos para desenvolverem negocio
lucrativo.Trabalhando a partir de sua
casa. Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais

(período parcial)ou acima de R$ 2000
mês período integral .negocío próprio
cl baixo investimento e alto retorno.

Contato 47 8418-32921 9988-2844.

bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Carta de crédito contemplada para compra
de imóvel. Crédito R$100.000,00. Entrada
de R$30.380,00 +135 parcelas de
R$871,32. Tr: com Valdir 8494-5911 ou

9270-3638. e-mail: valdir@grupohb.net

• Câmera digital Cyber-Shot DSC-W55 Sony,
usada em perfeito estado. R$ 80,00 _

Tr.9113-266

• Vendo uma radiola antiga de 127 anos.

R$ 1000,00. Tr: 3370-8633

• Vende-se 2 overlock siruba com

arremate semi-novas com poucos
meses de uso.Valor R$1.650,00 cada

- contato:91427220 falar com Marcelo

• Tv 24"lED AOC fininha na caixa sem

nenhum arranhão, 6 meses de uso; Valor

_ R$ 600,00 nome teatermagnavox com
5 caixas de som R$ 200,00. Se levar os

dois faço tudo por R$ 750,00. Telefone:
Falar com Marcele 9923-9418

• 1 televisor 29 polegadas Phillips, usada,
perfeito estado. R$ 350,00 Tr: 47-3054-

1351/9168-7441

R$ 2400,00.Tr: 3276-1918 96132901.

• 1 televisor 24 polegadas Philips, usada,
perfeito estado. R$ 250,00. Tr: 47-3054-
1351/9168-7441

• llmpressora HD -400 Fotos e colorida.

R$ 150,00. Tr: 47-3054-13511 9168-

7441

• 1 Computador Windows 256 mhz, semi

novo, pouco uso, o/visor tela plana. R$
350,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441

• Vendo Notebook Deli - Pentium dual core
- 2,20GHZ 4 GB de memória Hd _ 250 GB

Placa de vídeo integrada - ONbord - Móbile

Intel(r) 4 series Express, R$ 950,00, cl
Bruno. Tr: (47)3055-0085/3372-2772.
Email: brunorosa90@hotmail.com

• Vende _ se berço desmontável,
chiqueirinho na cor azul, Bebê conforto

(cor cinza/azul), andador (cor azul). Por
R$ 350,00. Tr: 47 9198-5607 Tatiane.

• 1 Helicóptero de brinquedo a pilha que

voa, novo. R$ 150,00, Tr: 47-3054-1351
19168-7441.

• 1 Chopeira luz plástica. R$ 50,00. Tr:
47-3054-1351/9168-7441.

• Vendo uma betoneira 145 litros, nova com

motor, Valor a combinar. Tr: 9243-9709

após as 16:00.

• Vende _ se um freezer branco 500 I,
reformado, horizontal. Tr: 3372-3234 ou

9946-9866.

• Compro uma maca de estética usada. Tr:

3275-4315.

• Procuro um guarda roupa usado para

doação. Tr: 3275-4315

• Vendo uma ovelha para abate. Tr: 3370-

4924

• Vendo Loja Papelaria e Presentes,
estabelecida a 27 anos no centro de

Joinville. Motivo: Aposentadoria. R$ 130
mil. Tr:( 47)9995-8465

• Vendo um Pet Shop todo equipado. Tr:
9181-9625.

�'
• Vendo empresa no ramo de alimentos

congelados com marca própria, logística e

sem dívidas. Tr: 9652-7646.
.

• Vendo LOja Guaramirim SC Rua 28

de agosto Centro, loja perfumaria,
cosméticos, acessórios, loja completa em

local privilegiado (estoque, móveis, porta
antifurto, tv LCD, lustre, ar condicionado)
linda! R$ 20.000,00.Maiores informações
9644-4767.

e
'

Aluga _ se Ap 120 mt 2, 1 suíte e 2

quartos, cozinha completa e garagem
com água quente e sem condomínio. R$
1200,00. Tr: 9134-5434. Rua Emma R.

Bartel, 121 _ Baipendi. '.

• VENDE-SE Apartamento 304 no

Residencial Mont Vermont, 1 suíte + 1

quarto e demais dep. 1 vaga de garagem.
No Czerniewicz. R$210.000,00. Tratar
9979-0650 com Clesio,

• Apartamento cl 2 quartos +sacada cl
churrasqueira, área de festa, áreas de 53
á 65 m2• R$ entrada + parcelamento +

financi. Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2

qtos sac.c/churrasq, Só manhã sego
piso de frente 56 m2 área priv.+garagem
R$125.000,00 8443-363.

• Apartamento com 2 quartos, sendo um

mobiliado, cozinha e área de serviço
mobiliadas, vaga de garagem, aceita
financiamento e FGTS. R$ 130.000,00.
'Tr':9159-9733. Creci 14482.

• Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos,
sala dois ambientes, sacada com

churrasqueira, no Bairro Czerniewicz.R$
170.000,00.Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vende _ se aptos no Rau, prox. ao posto
• Vendo uma betoneira com 1 ano e meio cidade. R$ 100:000,00 a 110.000,00. Tr:
de uso, 400 litros, profíssional, comBleta. '.', 327-3-5233.

• "" , "
< I 'J"1 ê tf
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• Vendo um Apartamento Ed. Transatlântico

em Piçarras. 10 Andar, mobiliado. R$
550.000,00. Tr: 3371-1403/8414-1898

• Vende _ se apto na praia Itajuba 65 mP

cl suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

• Vendo Casa de alvenaria com dois

quartos, o terreno tem 400 m2 no Bairro

Três Rios do Norte. R$ 118.000,00 Tr:

9613-5553 aceito propostas.

• Vende _ se casa de alvenaria 60m2

próximo a praia de Itajuba. Escriturado.
R$ 120.000,00. Tr: 8448-86441 9936-

7400.

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mt-, aceita _ se

financiamento habitacional, tratar no
fone: (47) 9977-9550/9989-6049

• Vende se casa alvenaria no Jaraguá 84,
R$ 60.000,00. Escriturada. Esta alugada
no valor de R$ 400,00. Tr: 3371-3467 1
8455-7810.

• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua
84, 130 rnt-, 4 quartos, sala, cozinha,
garagem para 2 carros e demais

dependências. R$ 70.000,00. Tr: 3371-
8885 ou 8400-2172 (não é liberado

para financiamentos) .aceita-se carro ou

propostas.

-

OCASIAO
1) KIT (48m2) casa ECOLÓGICA,

material acústico e térmico Incluso,
paredes, forros' etelhas,ECOLÓGICA a

· ·'.o,partir de 1�.700,00 2) casa (kit)
,

.42m2',em l11adeira plainélda à p.élrtir dê,.
,;': i3mil (hí�IUso) paredes, asso'alho, .Ó:

" forro, telhas EOLÓGICA, janelas e

po�tas. Consulte preço da casa pronta.
,

Veja no site www.casaecosul.com.br
casaecosul@gmail.com

(47) 9104-7008 13035-7001
3035-7009-BNU

• Vendo uma chácara de 50.000,00 mP

com nascente, cachoeira, plaino pronto
para construir. R$ 110.000,00. Tr: 3376-
0726.

• Alugo sala comercial com 80m2, na Rua

Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado

Brasão) _ no Rau. Tr: 3273-2119

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de

Corupá 60 mt2 cada, sobre loja. Tr: no
horário comercial. 3375- 1004

• Aluga se sala comercial em Guaramirim

com 18 mt>, ótima localização. Tr: 3373-
1900

• Vendo a Flash vídeo locadora e Alugo o

Ponto Comercial . Localizado na Barra

do Rio Cerro.

18 anos no mercado. Motivo: estou me

aposentando. Tr: 8474-1071.

• Vende-se um pet shop completo, com
consultório veterinário, banho/tosa e

venda de animais. Tr: 47 8492-7060

• vende-se casa comercial Vila Nova,
iérr.eno 20 x 50 próximo RBN, R$ 600
000,00 Tr: 3371-6623

• Alugo sala comercial30 mF no centro,

prox. ao Museu Weg. R$ 450,00 mensal.

Tr: 3275-2264

• Alugo sala comercial de 100 m2 na Vila

Lenzi, dou preferência para igreja. TR:
3371-6968.

)

• Aluga _ se casa em São Francisco do Sul,
com 3 quartos, 3 salas, banheiro, cozinha,
lavanderia e garagem para 3 carros,

localização: Rua: Travessa Koeller, 214,
bairro Rocio Pequeno (próximo ao centro).
Tratar com a Imobiliaria Regência 3444-
1452 ou 3275-6829 com Laudes.

• Aluga _ se galpão de 150 m2, pré
moldado na Rua Cristiane Zerbin, 240 em

Schroeder. Tr: 3374-1488./ 8861-9108.

• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apartamento no amizade. Uma

suíte, mais um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço e garagem
para dois carros. Valor R$750,00. Tr:
88519651

• Vendo ou alugo. Casa em Schroeder. Uma

suíte mais dois quartos, sala cozinha área

de serviço, garagem. Com 97 m2• Aluguel
R$900,00. Venda R$250.000,00. Fone:
88519651

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e

garagem coberta. R$ 545,00. Tr: 9993-
2131 com Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas, Centro.
R$ 300,00 livre de água, luz e internet..
Tr:9123-5851

'

• Alugo uma casa grande na Rua Walter

Breithaupt, n 110 Comercial ou

residencial. Em frente ao clube do Beira

Rio, contrato para 5 anos. Tr: 9102-1212

com Elzira.

• Oportunidade vendo um lote em

Guaramirim com 368m.2 ,escriturado
pronto pi construir R$70,000,00 aceito

propostas Tr.9122-7190

• Terreno de 720 m2 em Corupa próximo ao

jipe clube R$ 78.000,00 TR 9613-5553

aceito veiculo na troca.

• Vendo lote no Nova Brasília de 1053.

m2, 25 metros de frente com casa de

alvenaria de 3 quartos mais 1 suíte.R$
499.000,00. Tr: 9159-9733. Creci 14482.

-. Vende _ se lote na praia de Itajuba 300
m2• Escriturado. R$ 20.000,00. Tr: 8448-
8644/9936-7400

• Vendo terreno em Schroeder, 900 m2• R$
50.000,00, aceito propostas. Tr: 3273-
2347 ou 8853-9716.

• Vendo área de reflorestamento de

eucalipto 13 anos, já possui madeira
quadrada, área toda plana de 50.000.00

mP prox. a Rio do Sul. Valor a combinar.

Tr: 47 3328-3569

• Vende _ se terreno na Vila Nova de

8.500 mP podendo ser desmembrado
em 5 partes _ imóveis no alto com vista

privilegiada da cidade. Tr: 9102-1212.

• Vende _ se um terreno na Vila Nova, de
6000.00 mt2 na rua lateral a 25 de Julho

em frente ao 1.607, valor negociável.Tr:
9102-1212.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira
com 794 mt2 (doc. ok) cf varias arvores
frutíferas, perto da escola, mercado, Weg,
parque aquático e a menos de 10 mino do

Centro. Valor R$ 185.000,00 - tratar fones

(11) 5560-1193/6657-0940 direto com

proprietário

• Vende _ se terreno com 18.750 mt- ,

ideal para loteamento com frente de 50

mP situado na Rua Ano Bom, área plana,
em Corupá. Tr: 3375-2286 com Roberto 1
3375-1152 Rose depois das 21:00.

• Vende se Terreno com 10.680 rnt-, ideal

para loteamento, com frente 75 mt

situado na Rua Ano Bom em Corupá, Tr:
3375-2286 Roberto ou 3375-1152 com

Rose depois das 21:00.

• Vende _ se terreno 2500 mtZ plaino no
Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-

0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$ 10.000,00

entrada e saldo parco Direto C. propriet.
Fone 8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba, R$
28.000,00 escriturados 300 m2 fone

8448-8644

• Grande oportunidade Vendo um lote no

perímetro urbano, com 21, 146 m2, 6 do

centro de Jaraguá, com escritura, com
casa alvenaria aprox. 80 mts com água
corrente e cachoeira, nascente, lagoas de
peixe. R$ 350.000,00. Aceita proposta.
Tr: 9118-5474 19662-0895

• Vende-se terreno na praia de Itajuba R$
30.000,00 escriturado, 300 m2. Tr: 8448-

8644

• Vende _ se um terreno com casa mista,
na Rua Oscar Schneider _ Barra do Rio

Cerro, R$ 110.000,00 aceito propostas.
Tr 9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mt2 Rio Cerro.

ótimo pra construção de galpão. Tr:
9654-2206.

• Vendo um 2 terreno no champagnat na
Rua: Irmão Leão Magno, 15,75 por 24

metros cada lote, R$ 185.00,00 cada.

TR: Sergio 9975-3940.

• Compra-se terreno nos bairros são

Luiz, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 99

e redondezas, R$ 50,00 a vista e o

restante parcelado. Tr: Dito 9912-3610

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula nO 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck

n° 182, (lateral da Roberto Seidel),
bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,00 Tr: com Renate Fone 9137-

4701

• Compro motos e carros financiados com

doc e prestação em atraso, pago a vista.

47 9662-3668

• Compro Carros e Motos detodas as

marcas, financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada, busca e

apreensão, documentos em atraso, ou já
apreendido. Tr: (47) 9696-3566.

• Troque seu volante que esta velho por um

novo,trabalhamos com todas os modelos

e atendemos a domicilio. Tr:8812-7170 1
7813-4785

• Ta financiado? Eu compro carros e motos

com parc ou documento em atraso, pago
a vista. Tr: 9967-2770

• Compra _ se automóvel 2010,2011 ou

2012, com financiamento, ou parcelas
atrasadas, transfere. Tr: 3370-15501
9929-8922 TIM 18811-0769 CLARO

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009
modelo 2010, com 45.000km. Valor R$
37.500,00. Tr: 3376-2776.

• Vectra Elite 2007, 2.4, prata, completo.
Valor a negociar. Tr: 9979-3308.

• Vende-se celta 2004,básico. R$
14.200,00. Tr: 9962-3664

• Vende _ se Celta vermelho 2010
,

completo 4 portas. Tr: 9962-3747 com

José.

• Vendo uma Cherokee ano 97, completa
com kit GNV. R$ 25.000,00. TR: 3084-
1061 I 9163-8894. Com Almir.

"1

• Vende _ se Vectra 2007 Elegance,
controle de som no volante, cinza
completo, ótimo estado. R$ 32.000,00.
Tr: 3376-1060 ou 9157-6924

• Vendo Vectra gís, 2.2, no GNV, preto, ano
2002, em ótimo estado de conservação.
Tr: 9102-9254

• Vendo um corsa super 97, branco 2

portas com ar cond, R$ 11.500,00. Tr:
8425-64911 3273-2098.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• Vendo uma Blazer completa - GNV. R$
14.500,00. Tr: 3371-6968

• Vende-se Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar quente,
Desembaçador, Insulfilm, Roda de Liga
Leve. Preço pra fechar negócio: R$
9.000,00 à vista. Entrar em contato com

Alexandre pelo fone 9137-9304 (após
18h)

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98 4 portas
cor verde perolizado, Ar condicionado,
travas elétricas, alarme, chave geral,
cd com DVD totalmente revisado. R$
13.000,00 somente venda. Tr: 8313-

6088.

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4 2008,
Prata, top de linha, rodas de liga leve,
som e outros acessórios. R$ 24.800,00.
Contato: 9102-9162 ou 3370-1155 com

Rafael

• Celta Spirit 20114 Portas completo R$
22.990,00, metálico, estado de zero, 60

x R$ 640,00, ou entrada em até 10 x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos
troca, IPVA 2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• Celta LS 2012, metálico, estado de zero

+ 60 x de 555,00, ou entrada em até

10 x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone: 3032-1400.

• Vende-se Montana Sport 2007 R$
27.500,00 Tr: 91577525 Neto

• Vendo ou troco Montana Made Off roud,
1.8 prata, ano 2005, completa, rodas
17.Tr: 3276-0826 ou 9973-5960.

• Vendo Opala Cupê 1982 - Vermelho -

Direção Hidráulica, Elétrica e Mecânica

em dia. Carro em bom estado de

I
conservação. Valor a negociar. Contato
com Dany pelo 8408-8384

• Vendo um Corsa Wind, ano 99, vermelho,
4 p. revisões de R$ 1900,00 reais, 4

pneus novos. R$ 10.500,00 sem troca.

Tr:3371-1634

• Vendo um Astra sedan 2000, prata,
completo, ótimo estado de conservação,
4 pneus novos. R$ 17.500,00. Tr: 9114-
4135 c/ Maicon

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro

particular com km baixa. R$ 8500,00. Tr:
3397-2050.

• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0,
ótimo estado, particular. R$ 15.000,00.
Tr: 3273-7644 ou 7813-4785

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006 flex, 4

portas, completo c/ ar, direção, couro, c/
som. Particular. R$ 8.000,00 + prest. Tr:
3273-7644 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro

ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$
15.500,00.3371-1634.

• Vendo um Peugeot 207, sw xrs, 2010.

Única dona. R$ 30.900,00. Aceito moto

de até R$ 5.000,00 de entrada. Tr: 9183-

1162 ou 9183-8930 Sandra ou Junior.

• Vende -s e Peugeot 2007, xr Sport 1.4
completo 2009/2010 R$ 26.990,00. Tr:
9966-4909.

• Vende - se um Peugeot 206, ano 2003
completo, 2 pertas, manual, chave
reserva, bem conservado. R$ 15.900,00.
Tr: 3275-3538/9931-9410.

• Vendo Megane 2007, 2.0 16 V,
preto,bancos de couro,top de linha. R$
27.300,00.(A vista s/ troca)

• Clio Sedan Privilege 1.016 v ano

2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção hid, Vidros
elétricos,Volante com regulagern de

altura,Controle som no volante, IPVA pago.
Sem troca. R$ 16.000,00. Tr: 8410-

0000 Fabio.

• Vende - se Renault Logan ano 2011,
completo com 23.000,00 km R$
27.000,00. Aceito Saveiro na troca.

Tr:9931-9410 ou 3275-3538

• Vendo Renault Laguna 2000/2001 •

Completo. Valor R$ 14.000,00. Fone 47-
9975-2864

• Vendo Renault 2006, 1.6 privilége sedam
- air bag, som ... Etc.(carro particular, baixa

km) R$ 20.000,00. Tr: 3397-2050

• Um Jetta 2007 modelo 2007, top de linha,
prata, R$ 42000,00. TR: 9176-4929.
3371-8208 .

• Vendo um Gol cl 1.6 ano 92 azul. R$
4.000,00. Tr: 9213-2502 9644-2125.

• Vendo um Gol 89, cinza, 1.8, roda de liga
leve,em ótimo estado de conservação. R$
6000,00. Tr: 3371-1960.

• Pollo sedam 2006, prata, completo.
R$24.000,00. Tr: 8851 9651

• Vende - se parati 99, 1.0, 16 v, 4 portas.
R$ 8900,00. Tr:9962-3664.

• Vendo um Gol 2 portas, ano 2004. R$
14.000,00. Tr: 9163-8894/3084-1061

• Vendo Gol G3, 2 portas, completo,
confortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0. R$
a negociar. Tr: 9962-3584 (Obs: carro
quitado e documentos em dia).

• Gol g3 2000, 4 portas, completo c/
ar e dh, vidro elétrico, travas, air bago
Ótimo estado, particular. R$ 9.000,00
+ parcelas sem juros. Tr: 3273-7644 ou

7813-4785

• Vendo gol cl ano 92 1.6. Azul. R$
5000,00. Tr: 9213-2502/ 9644-2125

• Vende-se Voyage 2010 completo. R$
28.000,00. Tr: 3276-0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$
10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende - se G3 1.0 completo, com ar

cond, direção e air bag duplo, 4 portas,
branco. R$ 9000,00 mais prestações,
particular (não precisa transferir) Tr: 3273-
7644/ 88127170/ 7813-4785.

• Vende -se saveiro super surf 2004/2004
G3 prata completa em ótimo estado, 2

o

dono, 24.500.00 Geferson 9104-0938

• Novo uno vivace 20114 portas completo,
R$ 24.990,00, zero de entrada + 60 x

R$ 695,00 ou entrada + 24 x na taxa

de 0,99%, viabilizamos troca, metálico,
estado de zero, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400.

• Novo Uno Vivance, 2012, 4p, completo.
R$ 25.990,00, zero de entrada + 60 R$
720,00 ou entrada + 24 x taxa de 0,99
%, viabilizamos troca, metálico, estado
de zero, IPVA 2012 totalmente pago. Tr:

3032-1400.

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e

modelo 2002 fire, vidro elétrico na frente,
limpador trazeiro. R$ 11.500,00. Tr: 9114-
3374 com André ou 9243-8500 Néia.

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa
abaixo da FIPE. Telefone de contato:

9992-4000

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$ 3000,00.
Tr: 3276-0850.

• Fiat Strada 2007 fire flex R$21.200,OO.
Tel: 3373-4131

• Palio Young 2001, 4 portas, verde

escuro, mrt, ótimo estado. Particular. R$
11.500,00. Tr: 3273-7644 ou 7813-4785

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvulas,
roda 16, original, preto, completo.R$ valor a
combinar. Tr:3371-0134/ 9931-6391 (oi)

.. Vende - se Idea Adventure l.8/Flex -

2007-Completo- vermelho. R$ 29.000,00,
Tr: 8836-3982

• Stilo Schumacher 2005, com SKY

window, vermelho, complete, roda 17,
piloto automatic, computador de bordo,
banco de couro, ar digital, sensor de
estacionamento, retrovisor elétrico, carro
de destaque. R$ 37.000,00. Aceito carro
de entrada até R$ 8.000,00. Tr: 9103-077

• Palio Weekend 2001, motor 1.0 16 v. com

ar cond e direção hidr, e trio elétrico. Tr:

9632-5528. R$ 12,500,00.

• Fiorino 1.3 ano 2006 no GNV. R$
9000,00 + 26 parcelas de R$ 533,00. Tr:
9988-6649.

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixa

km, doc. 2012 pago. R$ 2.500 Tr:

8452-0178

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr: 3370-1161

• Moto xr 200 branca ano 99 modelo

2000, Ed rua ou trilha documentação
em dia, ótimo estado de conservação
R$ 5000,00 Tr: 8452-0178. Com

Marcos.

• Vendo moto suzuki bandite 1250, ano
2011.cor prata com apenas 4000

kilometros R$ 28.000,00. Tr: 9136-
0049.

• Moto Honda vb 300r 2010 com 3800

km originallPVA 2012/2013 'pago.
Moto estado nova, sem troca R$
9800,00. Tr: 47 9138-9592 c/ Rodrigo.

• Vende-se uma moto Yamaha Lander

250 ano modelo 2007, cor azul, em
bom estado de conservação, com baú

lateral e traseiro. Documentação em
dia. Tratar 9132-6160 ou 8859-9378

após 18 horas.

• MOTO TRAXX, JH125L, 2007/2007,
Cor Vermelha, Placa Final 4, ODM
02545. Avista R$ 3.990. - Fone (47)
3379.1342 - Ivo ou Joatan (Estuda
Proposta

• Vende-se moto Prima Kasinski 150

2011, emplacada até 2013, preta.
Valor R$ 5.300,00, interessados falar
com Cristiano 9653-7897.

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5000,00
+ 14 prestações de R$ 40Q,00 ou carro

ou moto de entrada. Tr 9137-1504/
9153-1600.

• Fiesta 2006, 4 portas básico, R$
13.800,00. Tr: 9962-3664

• Vendo Fiesta Trail, 2008 Prata,
completo, único dono. R$ 13, 500 + 8x

de 1.126,00. Tr: 3273-7645/ 9966-
9448 C/ Wilson

• Vendo Ford kA, 2010 preto, 11.000 km.

R$ 6.000 + 36 parcelas de R$ 470,00.
Tr: 9652-1299

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul,
R$ 8.500,00. Tr: 3370-1161.

,

• Ford/KA GL - Ano 2000, Branco,
gasolina, roda de liga leve e tapete
de alumínio. Lic. 2012 pago.
R$11.500,00. Fone: 9126-9853

• ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX

2012, COMPLETA R$ 46.990,00,
estado de zero, entrada em até 10 x

sem juros no cartão de crédito + 60

x fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

• FIESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO

2012, R$ 25.990,00, metálico, estado
de zero, 60 x de R$ 720,00, ou entrada

em até 10 x sem juros no cartãó'de -,

QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2012 I NEGÓCIOS I 3

crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago.Fone 3032-1400.

• FIESTA SEDAN 1.64 PORTAS

COMPLETO 2012, R$ 30.990,00,
estado de zero, entrada em até 10 x R$
850,00 sem juros no cartão de crédito,
60 x fixas viabilizamos troca, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono,

R$ valor a combinar. Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor

novo, IPVA pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-

6910/ 8816-4437.

• Vende-se'Ford Ka preto -1.0, flex

2009,com ar condicionado, totalmente
revisado e emplacado. R$ 21.000,00.
Tr: 9936-0243.

• REPASSE Ford Fiesta 2006 4 portas R$

16.500,00 fino 100%. Tel: 3373-4131

• Eco Sport 2009, completa com 20 mil

kl rodados. R$ 9121-8633

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0

eletrônico; 2008, completa (air bag,
abs, santo Antônio, estribos capota
marítima, protetor de caçamba, trava
elétrica no tampão traseiro e demais

opcionais da Limited. Estudo troca

veículo de menor valor. R$ 60.000,00.
Tr: 47 9138-9592.

• Vendo F 4000, ano 75, bem
conservada. R$ 20.000,00. Tr: 8856-

7660/ 3276-0264 a noite.

• Vendo semi reboque ano 1998,(tipo
carretinha) tamanho 1,10x2 metros,
serve para motos de carga pesada.
R$ 1500,00. Tr: 3371-1634

• Vendo Honda Civic 2010, Ixl, banco
de couro, único dono. R$ 53.000,00.
Tr: 8402-5923.

• Vendo Trailer Turiscar Eldorado, ano

86, R$ 9.000,00. Tr: 3371-1634

• Vendo capota de fibra para Ford Curie

modelo alta, (1,40 m altura interior).
Semi - nova. R$ 1500,00. Tr: 8422-1926.

• Vende - se Jogo de molas cortadas

para Gol Gl, G2, G3 ou G4 Fica na

altura de 2 dedos do pára-lama.
Valor: R$ 80,00. Tr: 9943-4172

• Vendo Carreta Random, LS Graneleira

2002, trucada. Com pneus em ótimo

estado. R$ 45.000,00. Tr: 3276-0264
a noite / 8856-7660.

• Caminhão Puma 914 Cd 1993 com

Baú 4,80C x 2,4 L x 2,10 altura.

Motor revisado (Kit novo), pneus
em bom estado.MWM 229. R$

25.410,00 Ano: Ano 1993.Tr: 3373-

4105/9103-7300

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$
5.500,00. Tr: 3370-0719/ 9953-3878

Im

• Vendo um Jipe ano 65, 6 cilindros,
3 dono toda original, na cor azul,
restaurado. Ótimo estado de

conservação. Tr: 3375-2136. R$
20.000,00

• Vendo um Hyundai 130

cor prata, ano 2011, completo, com
cambio automático e ar digital, 8 air

bago Tr: 9609-1179.

• Vende-se Santana 2001, 2.0, 4

portas, completo (vidro elétrico,
direção, ar e alarme) em ótimo

estado de conservação.Valor: R$
16.500,00. Tr: 9973 1420

• Vendo Caminhão 608, baú. Aceito

propostas. Tr: 9213-2502/ 9644-
2125.

• Vendo caminhão Fiat Iveco truck no

chassi, 15 toneladas, ano 81. Bom

de mecânica. R$ 30.000,00, aceito

propostas, troco, financio. Tr: 3370-

1550/9929-8922 tim /8811-0769
claro .

• PARATI CL 1.8 MI, 97/97, Cor Cinza,
Placa final 5. Avista R$ 12.000.00

ou entrada R$ 4.000+assumir o
financiamento. Fone (47) 3379.1342
- Ivo ou Jonatan (Estuda Proposta)

• Vendo Ranger 2006, prata, diesel,
completa-Rs 56.000,00. Tr: 3376-
4611 ou 9277-0356 com Almir.

• Vendo Corolla, 2004/2005 -

preto completo. Com sensor

de estacionamento dianteiro e

traseiro. Fechamento automático

dos vidros, licenciado. R$
29.000,00.479937-0655 - com

Elizabete

• Audi 1.8 ano 99, todo prata, 2 portas,
150 cv, com couro. Em ótimo estado,
revisado. R$ 21.000,00 particular. Tr:
3273-7644 ou 7813-4785

• Vende-se C3 Exclusive 1.6

Ano 2006, Ar, Direção elétrica, air bag,
freios abs, trava, vidros

Ótimo estado - Cor prata contato com

Juliano fone (47) 9176-9625. R$
12.700,00 + 37 parcelas de R$

408,58.

• Audi A3, 2006, prata, cambio
automático, ar bag duplo, ar digital,
abs completo, revisões sempre na

autorizada. R$ 30.000,00. Tr: com
Fábio (47) 9103-7300/ 9103-7200/
3373-4105

• Vendo Toyota Corolla Altis, 2.0, prata,
ano 2011. 20.000 km. Tr: 3370-5591

ou 9927-9944.

• Vendo um Verona, 91, 1.6. R$
3800,00. Tr: 9962-3664.

• Vende -�e ou troca - se por Terreno

um Troller 2010, preço abaixo da

tabela Fipe. R$ 3372-0665

r I
.,-

IV
Citroên Gran C4 Picasso

* Teto Panorãmico
* Chave Reserva
* Emplacado 2012
* Único dono
* Aro liga leve 17'
* 7 Lugares
* Completo
* 13.000 Km

R$ 75,000.0

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Preço válido até 15/08/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, para Cerato cód.: E.221, para pagamento à vista.

Frete de RS 2.000,00 não Incluso. Estoque de 2 unidades.

Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas.

.. .

Ul u rl

Faça revisões em seu veículo regularmente.

PEUGEOT
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CITROEN
C3 PICASSO 2013
GL 1.5 FLEX START

SUPERCOMPLETO:
o AR-CONDICIONADO o AIR-BAG DUPLO
o FREIOS ABS E MUITO MAIS!

/

CITROENC3
GLX 1.4 FLEX 2012

9
A PARTIR DE R$

GRÁTIS*
RODAS DE LIGA-LEVE 15"

• AR-CONQICIONADO • DIREÇÃO ELÉTRICA' PAINEL DIGITAL E MUITO MAIS!

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LlNHAC3 3 x R$ 89,00 3 x R$ 153,00 3xR$161,00 3xR$153,00 3 x R$ 153,00

AIRCROSSS/ C3 PICASSO 3xR$109,00 3x R$ 174,00 3 x R$ 166,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 174,00

iâ.m.

em30x

\

'

, ,�

,

'-' "., -

-

�
� . .
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,c
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,.,,;
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'NAO P:ER:CA., ARR,QV'EJTE AGOrrA',,- '.

_

,- h

"' , ,;I

_ _ _ _ _ _ _ -"'_ _ _ _ _ _ � �_ � __ � """ _, '_.. _ _"'- _� _ � c.L � =- _ �L� __ � �

1-Preços à vista, sem troca, não induem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 34.990,00 e COC realizado pelo Banoo PSAoom entrada de 70% + 12 parcelas com taxa 0% arn +

IOF. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 45.990,00 e COC realizado pelo Banoo PSAoom entrada de 60% + 30 parcelas oom taxa 0% am -T IOF. CitroênAirCross GLX 1.6 Flex Start 12/13 com valorà vista de

R$ 53.990,00 eCOC realizado pelo Banoo PSAoomentrada de 55% + 30 parcelas com taxa 0% arn + IOF. TC de R$ 846,00. ConfiraaCETda operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSAFinance.

Finandamento si�ulado paraP� Física. *��a de Ii�a leve 15" grátis na oompra do modelo: Citroên C3 GLX Okm. Benefído.não Faça revisões em seu ve I'CU lo regu Iarmente
pode ser oonvertido em espeae. Ofertas validas ate 18/08/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas.

•

CITROEN
AIRCROSS 2013
GLX 1.6 FLEX START

A PARTIR DE R$

9

�
>
o
GJ
C
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L200 Triton 3.2 CR

Fiesta Hatch 1.6

87.500,00
28.900,00 New Civic Lx11.8 AT

59.200,002009 - Preto - 42.000 Km - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

2009 - Preto - 4 portas - 43.850 km - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e
DesembaçadorTraseiro, Faróis de Neblina.

Fox 1.0 2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulíca/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios
ABS, Air Bag Duplo, Piloto Automático.

2008 - Preta - Diesel- 72.800 Km - Ar-condicionado Automático, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro,
Bancos em Couro, CD Player, Câmbio Automático, Freios Abs, Air Bag
Duplo, Sensor de Estacionamento, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.

Zatira Elite 2.0 Aut.

28.500,00

44.500,00
Palio Celebration

Fire Flex 1.0 39.500,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidro.s,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automático, Câmbio Automático, Freios Abs, 4 Air bag

.

s.

Bora Mi 2�0 AT

18.500,00
2009 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Freios ABS, Air Bag Duplo, Câmbio Automático, Faróis de
Neblina, CO Playat

2007 - 4 portas - Vermel,ho - Vidros Eiétricos, Limpador e Desembaçador
Traseirq e Aquecimento,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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aivan
IMOBILIÁRIA

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

.Ref. 4871- Centro
·04 suítes sendo 01 com doset
.Área privativa: 244,62m2
-ss uooccooo

•Ref. 5201 - Amizade
.02 dormitórios
.Area privativa: 63,93m2
·R$149.000,00

.Ref. 5189 - Vila Lalau
=Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 86,00m2
.R$ 198.000,00

.Ref. 5191 - Vila Nova

.Suíte + 02 dormitórios

.Area privativa: 116,00m2

.R$ 270.000,00

·Ref. 5213 - Centro
·02 suítes
·Area privativa: 78,77m2
·R$ 225.000,00

.

·Ref. 5202 - Vila Nova
.Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 85,60m2
·R$ 195.000,00

.Ref. 5190 - Schroeder

.02 dormitórios

.Area privativa: 54,95m2

.R$ 100.000,00

·Ref. 5127 - Centro
.Suíte máster + 01 dormitório
.Area privativa: 149,60m2
·R$.480.oo0,00

ATENDIMENTO Segunda a Sexta -' 8h às·l2h e 13h30'às,,18hl5 - ·Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
" - - . "�"

" "" """

.Ref.5212-Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 112,1 Om2
.R$ 335.000,00

Res. Champagnat

.Ref. 5214 - Amizade

.Suíte + 02 dormitórios

.Area privativa: 85,80m2

.R$ 330.000,00

·Ref. 5207 - Czerniewicz
·Suíte cf sacada + 02 dormitórios
.Area Flrivativa: 77,00m2
.R$160.000,00

·Ref. 5205 - Barra do Rio Cerro
.03 dormitórios
.Area privativa: 65,82m2
.R$ 118.000,00

Res. Jardim das Mercedes

.Ref. 5177 - Vila Nova

.02 dormitórios

.Área privativa: 47,34m2.
·R$115.000,OQ

.Ref. 5037 - Vila Nova

.Suíte + 02 dormitórios

.Area privativa: 111 ,32m2

.R$ 415.000,00 '

·Ref. 5022 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 120 ,30m2
·R$ 199.000,00

·Ref. 5198 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 73,27m2
·R$ 214.000 00

·Ref. 5179 - João Pessoa
·02 dormitórios
·Area privativa: 57,38m2
·R$ 122.000,00

·Res. 5097 - Amizade
.02 dormitórios
.Area privativa: 57,50m2
·R$ 125.000,00

·Res. 5165 - Centro
.Suíte com doset + 02 dormitórios
.Area privativa: 21 o.oo->
·R$ 930.000,00

.Ref. 5194 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 100,00m2
·R$ 239.000,00

'_

.Res. 5199 - Nova Brasília
·02 dormitórios
.Area privativa: 70,63m2
·R$·169.ooo,00

=Ref. 5121 - Centro
.02 dormitórios
.Area privativa: 68,69m2
.R$ 189.000,00

Ed. Jayce Adriano

·Ref. 5206 - Czerniewicz
.Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 95,00m2
.R$ 200.000,00

Res. Don Arcanjo

.Ref. 5172 - Vila Lalau

.Suíte + 01 dormitório
·Area privativa: 90,43m2
·R$ 185.000,00

.Ref. 5192- Centro
•Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 122,00m2
.R$ 350.000,00

·Ref. 5210 - Vila Nova
·02 dormitórios
.Área privativa: 61 ,25m2
.R$ 135.000,00

·Ref. 5142 - Centro
·Suite máster + 02 dormitórios
·Area privativa: 183,53m2
.R$ 590.000,00

·Ref. 5174 -Amizade
.02 dormitórios
.Area privativa: 58 ,30m2"
·R$130.ooo,00

o
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.Ref. 5109 - Vila Lalau

.02 dormitórios

.Area privativa: 53 ,50m2

.R$ 130.000,00

Res. Veneto

.Ref. 5209 - Vila Rau

.02 dormitórios

.Área privativa: 62,91 m2

.R$135.000,OO
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•

Respeite os limites de velocidade. CONTECOMIGO

,.

'.

Célta LS 1.0l, 3 portas, Flexpower (Conflg, R9A), ano/modelo 2012/20'12, com preço promocional à vista a partir de R$ 21,990,00. Prisma LT 1 A, 4 parlas, Econo.flex (Config. �1R) arlolmodel"

2012/20'12, com preço promocionaf à vista a partir de R$ 27290,0'0 ou atravé$ de plano de financiamento com 52,65% de entrada (R$ 14,890'10'0), 48 prestações mensais de R$ 348,54 com taxa

0,87% a.m. eET: 16,70% a.a. Valortolal financiado: R$ 31.620,00. Aglle LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (CoMíg, R9U), ano/modela 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de �$ 36.990,00

ou através de plano- de financiamento com 50,02% de entrada (R$18,999,OO), 36 prestações mensais de R$ 629,03 com taxa 0,89% a.m. CET: 16,77% a.a Valor lotaI financiado: R$ 41,644,09,

Ofertas válidas para o período de 15 a 20 de agosto de 2012 para o Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet O' km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet . Ofertas não válidas ou

cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevroiet. Os veículos Chevrole1 estão em confol'midadé com I)

PROCONVE - Programa de Controle da Pclulção do Ar por Velculos Automotores, www.chevrolet.com.br·SAC: 0800' 702 4200, Ouvidoria GMAC - 0800 7226022.

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tirinhas

C ema

PROGRAMAÇÃO DE 10/8 A 16/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -

14h20,17h30, 20h40
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• Valente - Dub. - 14h20, 16h20
• Os Vingadores - Leg. - 18h20, 21 h

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h20, 15h30, 17h30, 19h40
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h40

.GNC2
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -14h15

,17h50,21h
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

13h10,17h20
.GNC4
Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -15h,
18h20, 21h30

.GNC5
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 21 h
• À Beira do Caminho - Dub. -14h30, 16h40, 19h, 21h15
li GNC 6
• Katy Perry: Part of me (3D) - Leg. - 20h, 22h
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. - 18h
• Valente (3D) - Dub. - 14h, 16h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 14h30h
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 17h45, 21 h
.GNC2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h15, 15h15, 17h15
• À Beira do Caminho - Dub. - 14h, 16h20 18h50 21 h30 .

• GNC3
• Valente - Dub. - 13h1 0, 17h1 °

SHOPPING NEUMARKT
.GNC1
A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h10
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 15h1 °
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -18h20,
21h30
.GNC2
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 15h20, 17h30,
Katy Perry: Part of me (3D) - Leg. - Documentário - 19h40,
21h50

• Valente (3D) - Dub. - 13h20
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 16h,
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 8h,
21 nro
.GNC4
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 14h,
17h20,20h45

• Valente - Dub. - 14h

Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -14h10,
17h20,20h45
.GNC5
À Beira do Caminho - Dub. - 14h30, 16h40, 19h, 21 h20
• SALA VIP

• Na Estrada - Dub. - 13h30, 18h45
• O Que EsperarQuando Você Está Esperando - Leg. -

16h15, 21h40
BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 14h,
17h30,21h
• CINÉPOLlS 2
• À Beira do Caminho -14h30, 17h10, 19h30, 22h05
• CINÉPOLlS 3
• A Era do Gelo 4 (3D - Dub. -13h20, 15h40, 18h, 20h10
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 22h20
• CINÉPOLlS 4
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 13h1 0,
16h25,20h
• CINÉPOLlS 5
·Valente - Dub. -14h20, 16h45, 19h10
• O que EsperarQuando Você Está Esperando - Leg. - 21 h50
• CINÉPOLlS 6
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

18h30,22h
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h50, 16h
• CINÉPOLlS 7
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. -17h50
• Katy Perry: Part of Me - O Filme (3D) - Leg. - 13h,
15h20,22h10

SHOPPING PARK EUROPEU BLUMENAU
.ARCOPLEX 1
• Os Vingadores 3D/Dub. - 18h20, 21 h
• Outback: uma galera animal - 3D/Dub. - 14h20
• Valente - 3D/Dub. - 16h20
.ARCOPLEX 2
• Batman: Ressurge- Dub. -13h30, 16�40, 20h
.ARCOPLEX3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h20, 16h20
• Na Estrada - Leg. - 18h20, 21 h
.ARCOPLEX4
• O Que esperar quando voce está esperando - Leg. - 16h50,.
19h, 21h10

• Valente - 3D/Dub. - 14h40
.ARCOPLEX5
• Batman: Ressurge/Leg. - 14h20, 17h30, 20h40

....,..

Em "À Beira do Caminho" para fugir dos traumas
do passado, o caminhoneiro João (JoãoMiguel)
resolve deixar sua cidade natal para trás e cruzar

o país. Ele dirige Brasil afora, sempre solitário, até
que numa de suas viagens descobre que o menino

Duda (Vinicius Nascimento) se escondeu em seu

caminhão. Duda é órfão de mãe e está à procura
do pai, que fugiu para São Paulo antes mesmo
dele nascer. A contragosto, João aceita levá-lo até
a cidade mais próxima. Entretanto, durante a
viagem nascem elos entre os dois, que faz com que
João tenha coragem para enfrentar seu passado.

ui!
Quer publicar sua foto?

É só mandar para eontato@beatrizsasse.eom.br.

o senhor Delagnolo (E),
coordenador da feijoada

realizada sábado no
Morro das Antenas, em
benefício à constnlção

doMonwnento Histórico
dos Imigrantes, agradece
a equipe de trabalho e a

todos que participaram
ajudando a tornar esse

sonho realidade. Em breve

haverá nova ação em favor

da chiesetta alpina

Miguel
Eduardo

Floriano

completa
2 aninhos
neste dia

15,para
alegria dos
pais Daniel
e Schennia

e de toda a
família

Marlon Lange completou 23 anos dià
14. Quem envia os parabéns e votos de

felicidades é a sua namorada Jéssica,
o pai, a mãe e as irmãs. "Te amamos!"

FlÁVIO JOSÉ BRUGNAGOIASSOCIAZIONE BELLUNESI

ÁRIES
Na área profissional, assuma suas responsabilidades
e demonstre boa vontade diante de obstáculos. Hoje,
seus familiares poderão exigirmais d� você do que de
costume. O romance estará mais maduro, fortalecendo
os laços de afeto. Cor. branco.

.n. UBRA
- No serviço, terá que batalhar para conseguir aumentar

suas finanças. Nada cairá do céu, então terá que se
empenhar mais. Conte com a colaboração dos colegas
para atingir seus objetivos. Na paixão, demonstre seu
amor com ações concretas. Cor. creme.

TOURO
Poderá presenciar conflitos no trabalho. Em casa,
confusões também podem surgir. HOje, seu desafio
será mediar os desentendimentos ao seu redor. tente
amenizar as situações! No amor, não tente apressar o
rumo dos acontecimentos. Cor. branco.

m ESCORPIÃO

111. O astraJ é de conquistas no setor profissional,mas
cobranças não estão descartadas. AProveite o seu
prestígiO para assumir novas re5J)Onsabilidades. Não
deixe a família e o par em segundo plano. Demonstre o
que sente às pessoas que estima Cor. roxo.

GÊMEOS
Hoje, pode não ouvir o que gostaria dos parentes e
amigos mais velhos. Analise o que eles dizem antes

de tomar decisões importantes. Siga sua intuição nas
coisas do coração. Em um relacionamento estável, o
clima será de total harmonia Cor. branco.

.. '" SAGrrÁRlo
)(.

-

Trabalho em equipe pode sermuito produtivo neste
dia. Procure concluir as tarefas atrasadas antes de
assumir novas responsabilidades. Seja determinado(a)
e evite se distrair com conversas improdutivas. Na
paixão, aproxime-se de quem ama. Cor. cinza.

II

º Õ CÂNCER
No trabalho, atividades que estimulem o raciocínio são

as mais favorecidas. Reflita sobre seus gastos e trace
estratégias para fazer um pé-de-meia Sua cara-metade

tem disposição para ajudar você a resolver seus
problemas, confie mais! Cor. branco.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Há indícios de discussões ao longo do dia Mantenha a

calma e resolva divergências de maneira pacífica. No
contato com o par, você encontrará o apoio que precisa
para aliviar o estresse. Abra-se ao diálogo e não vai se

arrepender. Cor. creme.

LEÃo
Uvre-se dos problemas comqoeros e dê mais al!;lgria
às suas atividades diárias. As relações estáveis
precisam de um novo ânimo. Reinvente o clima de início
de namoro. Saia com a pessoa amada e divirta-se em

sua companhia Cor. tons escuros.

� AQUÁRIO .

� Neste dia, mantepha a paciência se você não quiser
se envolver em conflitos no emprego. Seja gentil e
conseguirá evitar aborrecimentos. No relacionamento
afetivo, ouça sua cara-metade antes de tomar
qualquer decisão que a envolva. ·Cor. creme.

nn VIRGEM

11,.l' Mantenha a calma neste dia e não se envolva em
discussões. É melhor ser discreto(a) em seus afazeres,
especialmente no ambiente de trabalho.A dois, curta
cada minuto ao lado do par. Momentos de forte erotismo

na intimidade. Cor. tons pastel.

PEIXES

Hoje, você pode não conseguir conciliar os seus
interesses profissionais com os familiares. Mantenha
a calma e tente não responsabilizar os outros por algo
que não deu certo. No campo afetivo, sua cara-metade
vai exigir mais proximidade. Cor. rosa.

-----�-----------
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Lunende

1972

Companhia Melhoramentos
de Jaraguá Do Sul

Em agosto de 1972, O Correio do
Povo Publicou a matéria que dizia:
"O ItajaraClube já foi transformado
em Companhia de Melhoramentos
de Iaraguá do Sul, através de escri

tura pública, devidamente arqui
vada na Junta Comercial do Esta

do, devendo aos atos constitutivos
.

serem publicados no órgão oficial.
O conselho administrativo de 7 de

julho de 1972 aprovou aplanta e es

pecificações do prédio que servirá

de. hotel, devendo a construção ser

iniciada em setembro do corrente

ano e a conclusão deverá dar-se en
tre maio/junho de 1973, de acordo
com a informação prestada pelo Sr.
VicenteDonini, presidente do Con
selho deAdministração.A área total
de 3.720 m2 do prédio conterá as

seguintes dependências: 2 suítes,
28 apartamentos com banho, 2 cor
redores de circulação, 1 recepção, 1
salaa de estar, 1 sala de café, 1 cozi

nha, 3 áreas fechadas para rouparia
e 1 garagem para 30 automóveis".

Personagem histórico

Bernardo Joaquim da SOva Guimarães
Nascido em Ouro Preto, em

10 de março de 1884, Bernardo

Joaquim da Silva Guimarães foi
um romancista e poeta brasileiro,
conhecido por ter escrito o livro A
Escrava Isaura. Filho de João Joa
quim da Silva Guimarães, também

poeta, e de Constança Beatriz de
Oliveira Guimarães, Bernardo ca

sou-se com Teresa Maria Gomes

de Lima Guimarães, com quem
teve oito filhos: João Nabor, Ho
rácio, Constança, Isabel, Affonso,
José, Bernardo e Pedro. Formado
na Faculdade de Direito de São
Paulo em 1847, ele e outros três
estudantes fundaram a Sociedade

Epicureia. Na época em que par
ticipou da criação da Sociedade

Epicureia, Bernardo Guimarães

teria introduzido no Brasil o bes

tialógico, que se tratava de poesia

cujos versos não tinham nenhum

sentido, embora bem metrifica
dos. Usando do burlesco, o satí

rico, esta poesia faz de Bernardo
Guimarães um precursor brasilei
ro do Surrealismo.

. FOTOS DIVULGAÇÃO
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Pelo Mundo

1939

Lançamento de

O Mágico de OzMiguelVIII Paleólogo foi imperador
bizantino de 1259 a 1282. Sua coroação
aconteceu em 15 de agosto de 1259. Em

1253, casou comTeodoraVatatzaina,
sobrinha-neta do antigo imperador João
IIIDucasVatatzes, que lhe deu cinco
filhos. Aprincipal ambição deMiguelVIII
era ficar no Império Bizantino. Durante

.

o reinado, aboliu todos os costumes
introduzidos pelos conquistadores
latinos e restabeleceumuitas das antigas
instituições e cerimônias bizantinas de

antigamente. Estabeleceu acordos de paz
com o Principado daAcaia (1263). Esta

aliança vem com um preço, todavia: as
cadeias de Constantinopla enchem-se de
gente descontente com a união. União essa

que será algo efêmero: o papaMartinho
Iv, com uma pequena ajuda de Carlos de
Anjou, rei da Sicília, excomungaMiguel.
Como vingança, o basileus bizantino
manipula aCompanhiaCatalã demodo
a que ataquem a Sicília, o que corta o
reino de Carlos nametade.Ao reconstruir
o Império Bizantino, Miguel restaurou
a velha administração, porém sem se

esforçarpor corrigir os seus abusos, e ao
reduzir a cunhagem demoeda apressou a
decadência do comércio bizantino. Miguel
morreu naTrácia, em dezembro de 1282,
mas a sua dinastia continuou durante

quase dois séculos,mais do que
qualquer outra dinastia romana.

O conto infantil "TheWonderfulW1Zard ofOz"

(OMaravilhosoMágico de Oz) foi escrito por L.
FrankBaum. É o primeiro de uma série de catorze
livros que relata as aventuras dameninaDorothy
Ventania, do Kansas, na fantásticaTerra de Oz. O

lançamento aconteceu em 15 de agosto de 1939.

Desde o final do século 19, naEuropa, alguns
dos autores infantis vinham questionando o teor
das histórias infantis: pregavam que deveriam
sermenos violentas e apresentar personagens
mais criativos - já que as velhas figuras dos contos
de fadas tinham se tomado desinteressantes.

Defendiam, ainda, que a função dessa literatura
era divertir e entreter - nãomoralizar, pois esse
papel caberia à família e à escola.A esta corrente

adere o americano L. FrankBaum. O Maravilhoso

Mágico de Oz logo se transformanum dosmaiores
sucessos editoriais daHistória. Sua obramarcou

de tal forma que o autor viu-se obrigado a produzir
sucessivas continuações, dando início a uma
série que, continuadapor outros

'autores, longe está
de encontrar um
desfecho.

1\,

j 'r

Invenção do lápis
cordel. Àmedida que a mina se ia gastando, o
cordel era desenrolado. Com o lápis começa
mos a nos expressar, criamos formas de co

municações- que influenciam muito na nossa

vida. O lápis pode ter surgido, numa versão ru
dimentar' durante o Império Romano, consis
tindo um pedaço de metal fino utilizado para
escrever nos papiros, habitualmente feito a

partir de chumbo.

Os primeiros lápis de grafite surgem no

século 16, após a descoberta de uma fonte de

grafite pura na Inglaterra. As barras de grafite
eram cortadas em pedaços e posteriormente
embrulhadas em peles de ovelha ou cordeiro,
ou ainda em cordões. O mineral eramisturado
com gomas, resinas e colas. Esta mistura era

então colocada numa ranhura de um pedaço
de Tadeira, geralmente cedro e atado com um

-----_-
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Hospital São J é

Apenas ummédico
no Pronto-Socorro

Atendimento a pacientes das cinco cidades
da região sobrecarrega ainda mais o setor

.,��.���... �.�...��.� ...

Débora Remor

Quem procurou atendimen
to no Pronto-Socorro do

Hospital São José no início da
semana precisou de dose extra

de paciência. Vários pacientes
relataram que tiveram que es

perar mais de seis horas para
ver o médico, aliás o único, já
que no hospital apenas um

profissional estava atendendo

no Pronto Socorro.

Andrielly Manzani estava

na fila do Pronto-Atendimento

(PA) do Hospital São José des

de às 8h da manhã para resol
ver um problema. psiquiátrico
e até às l8h não havia sido cha
mada. "Vim cedo pois achei

que teria menos gente, e já es

tava lotado, e fiquei sem comer

o dia inteiro para não perder a
vez", reclamou Andrielly.

Pouco depois, um enfer
meiro começa a chamar os pa
cientes mais urgentes. Anuncia

quatro nomes, mas ninguém
se manifesta. "Agora já foi todo
mundo embora, desde cedo já
estava lotado e o pessoal não
era atendido. Disseram que só
tinha um médico para o hospi
tal inteiro e muitos desistiram",
comentou Olivete Moterle.

Olivete veio acompanhar a

filha Iéssica, que estava com fe

bre, diarréia e dores de garganta.
"Geralmente procuro o posto de
saúde para não vir ao hospital,
mas hoje era uma emergência
e o atendente do posto do Viei
ra mesmo quem encaminhou",
conta ela. O enfermeiro chama

mais quatro nomes, e apenas

uma pessoa se levanta.

Harry Auerhahn veio com o

encaminhamento dos médicos

de Corupá para a internação do
filhoAnderson, de 15 anos, com

suspeita de uma pneumonia.
"Há seis semanas ele tem essa

tosse assim feia e hoje não con
segue nem sentar de tanta dor
nos pulmões. Chegamos aqui
às l4h e até agora estamos es

perando", conta o aposentado.
Outros quatro pacientes

são chamados às l8h30, e An

derson entra acompanhado da
mãe Ivone. "O movimento está

realmente muito grande e nas

terças-feiras temos apenas um

médico para os atendimentos

de emergência e para a consul

ta. O hospital precisa de mais

médico, mas na cidade não tem

profissional que se disponibilize
a trabalhar no Pronto-Atendi

mento",
.

explicou a enfermeira

chefe, Glória Guimarães. "Sa

bemos que existe essa demora,
mas estamos demãos atadas."

FABIO MOREIRA

FTLAS Sala de espera lotada e pessoas desesperadas por atendimento médico

Trânsito

"Racha"
Um jovem de 18 anos foi

detido na manhã de ontem,
acusado de participar de
uma corrida de carros,. no

Centro de Iaraguá do Sul. Ele

dirigia um Golf e foi aborda
do na rua Marechal Deodoro
da Fonseca, por volta de Ih.
Omotorista teve a carteira de

habilitação recolhida e o car

ro apreendido. O outro con

dutor conseguiu fugir.

Tribunal

Condenado em liberdade
O júri popular condenou

Vanderlei José Fogaça a oito

anos de prisão, na tarde de on

tem, em Iaraguã do Sul, mas o

réu vai recorrer da decisão em

liberdade.

Fogaça está responden
do por tentativa de homicí
dio qualificado. contra Mário

Braier. O crime aconteceu em

novembro de 2003, quando
Fogaça teria atirado duas vezes

contra o vizinho por causa de
uma briga de crianças. .

Os jurados não se conven

ceram da alegação de legítima
defesa e nem da desistência do

crime, e o réu foi condenado.
A juíza Anna Finke Suszek

entendeu que Fogaça pode re

correr em liberdade, pois com
pareceu' a todas as audiências,
mantém o endereço atualiza
do e nunca chegou a ser preso.

EXTRAVIO DE NOTAS

Plenus Representações Comerciais Ltda - ME, CNPJ:
12.999.535/0001-05,declara que os blocos das notas fis

cais de numeração n051 á 100,de sua empresa foram

extraviados em data desconhecida.

Jaraguá do Sul, 14 de agosto de 2012.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2012

TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ginástica para academias ao ar livre, em con

formidade com as quantidades e especificações contidas no item 01 do Edital e

minuta de contrato ..

REGIMENTO: Lei Federal. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal
nO 4.698/2002 de 03 de outubro de 2002 .

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do

dia 28 de agosto de 2012, na Coordenadoria Administrativa da Fundação Municipal
de Esportes, sito na Rua Gustavo Haqedorn 636 - Arena Jaraguá, bairro: Vila Lenzi.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Será às 14:00 horas do mesmo dia, no auditório

da Fundação Municipal de Esportes.
CREDENCIAMENTO, disputa de preço e abertura dos envelopes, serão às 14:00

horas do mesmo dia na sala de reuniões da Fundação Municipal de Esportes no

endereço acima.
VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 173.251,00 (cento e setenta

e três mil duzentos e cinquenta e um reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via

Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. Dúvidas e esclarecimentos po

derão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelo Fax (0**47) 3370-9797,
ou ainda pelo e-mail id2737@jaraguadosul.sc.gov.br.JaraguádoSul.Se. 14 de

agosto de 2012.
Márcio Porfírio Feltrin

Presidente da Fundação Municipal de Esportes

REPúBUCA FEDERATIVADO BRASIL- FSTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - CHRISTAINGEHllLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

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

devedores intimados apartir da publicação deste edital a os aceitar ou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde

já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato dea(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou

pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)
foradaCircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porqueninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 33890 Sacado:ANTONIO MARCOS ENGEIMANN CPF: 730.076.339-15 Endereço: RuaArmide DelaiWeber n°

sln, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONFORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS lIDA CNPJ: 10.663.510/0001-00
Número do Título: 011552-06 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA

DataVencimento: 13/07/2012 Valor: 290,01 liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução:R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34481 Sacado: ASSOCIACAO FRATERNA MENSAGEIROS DA LUZ CNPJ: 05.360.773/0001-00 Endereço: Rua

Agostinho Kraisch nO sino, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: PAlAVRA E PRECE EDITORA TIDA CNPJ:
03.963.751/0001-00 Número do Título: 6208-0 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU
UNIBANCO SA Data Vencimento: 09/06/2012 Valor: 132,65 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,

Diligência: R$ 23,20, Edital:R$15,00
Protocolo: 34488 Endereço: Rua Agostinho Kraisch nO sinO, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: PAlAVRA

E PRECE EDITORA ITDA CNPJ: 03.963.751/0001-00 Número do Título: 6493-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por

IndicaçãoApresentante:!TAUUNIBANCO SADataVencimento: 01/07/2012 Valor: 301,19 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33357 Sacado: CB BIZATTOTRANSPORTES lIDAME CNP): 12.959.690/0001-90 Endereço: Rua Dolores Bernar
di nO 220, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITORIO CONTABILMARI1AN LIDA CNP): 84.436.096/0001-25
Número do Título: 94240 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data

Vencimento: 20/06/2012 Valor: 441,87 liquidação após a intimação: R$11,60,Condução: R$ 5,00,Diligência: R$23,20, Edital:
R$15,00

Protocolo: 33484 Sacado: FREITAS E UNAEMPREENDIl\1ENTOS IMOBILARIOS ITDA CNPJ: 09.463.578/0001-59 Endere

ço:AvenidaA-6n° 54,3,Itapiruba, 88780-000, Imbituba Cedente: G.MAl0ClllECIAlIDACNP): 84.091.974/0001-18Número
doTítulo: 4/4 Espécie:NotaPromissóriaApresentante: G.MAl0ClllECIALIDADataVencimento: 29/12/2011 Valor: 495,99

liquidação após a intimação: R$ 11,60, PortePostal: R$ 1,00, Edital: R$15,00

Protocolo: 34471 Sacado: )OARP FERRAGENS ELETRICAS lIDACNPJ: 02.769.575/0002-80Endereço: Rodovia BR280,Km 55

n° eltv,Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente:TAVARESFOMENTO COMERCIALLIDA CNPJ: 81.514.473/0001-09Número
doTítulo: 519 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO S.A.DataVencimento:

31/07/2012 Valor: 1.362,50 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 34476 Sacado: JOELCIO SAlAMUCl-IA CPF: 043.760.259-17 Endereço: Estrada Iacu-Açu n° s/n, Iacu-Açu,
89270·000, Guaramirim Cedente: GR3 COMERCIO DE FERRAGENS TIDA ME CNP): 11.510.538/0001-62 Número do Títu
lo: 0108/12 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:

25/07/2012 Valor: 4.664,72 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60.Edital: R$15,00

Protocolo: 34388 Sacado: LUCIANA MAXIMO MAFRA CPF: 052.045.989-01 Endereço: Rua TUa Haack n° sln, Guarani

Açu, 8910B-000,MassarandubaCedente: CCRETlQUEIAS LIDAEPP CNPJ: 01.294.796/0001-03Número doTítulo: 01131009

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMData

Vencimento: 25/07/2012 Valor: 1.000,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 52,9B, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 34056 Sacado:MAIARARONClll MELCHIOREITO CPF: 091.481.079-05 Endereço: Rua BatistaMelchioretto nu

77, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: EMERSON COMERCIO DEMAQUINAS TIDA ME CNPJ: 10.945.510/0001-
95,Número do Título: 2283C/8 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data

Vencimento: 16/07/2012 Valor: 28lJ,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33881 Sacado: MARCIO PEREIRA SAVERO CPF: 815.199.661-72 Endereço: Rodovia SC 413 nO sn, Rio Bran

co, 89270-000, Guaramirim Cedente: RKHINOKUMA COM. EQUlPAMENIDS EPP CNPJ: 03.022.836/0001-85 Número do

Título: 000009-06 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:

10107/2012 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação:R$1l,60, Condução: R$10,88,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 34385 Endereço: Rua JacóReinert nO sn, Rio Branco, 89270-000, GuaramirimCedente: NIPOCENTER COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS lIDACNPJ: 09.187.947/0001-28Número doTítulo: 000480 - 04 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 25/07/2012 Valor: 500,00 liquidação após a intimação: R$
11,60,Condução: Il.$10,88,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34394 Sacado:ROGERIOZAPEUlNI CPF: 867.451.589-49 Endereço: EstradaMassarandubinhan= sino, Massa
randubinha, 89108-000,MassarandubaCedente:WBREITKOPF COMERCIOE INDUSTRIAlIDACNPJ: 82.636.754/0001-05
Número do Título: 0000018837 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 27/07/2012 Valor: 966,67 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:
R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 34445 Sacado:TRANSBOGO TRANSPORTES lIDA CNPJ: 81.863.029/0001-07 Endereço: Rua 11 de Novembro nO

864, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: POSTO DE MOlAS GUARAMIRIM CNPJ: 00.804.148/0001-89 Número do

Título: 545,4046 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Venci

mento: 30/07/2012 Valor: 154,50 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00
Guaramirim, 15 de agosto de 2012.

CHRISfA INGEHILLEWAGNER, Interventora
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Dias atrás minha filha ad

quiriu um produto, desses
que mulher usa para mudar

o cabelo. Se está liso, querem
crespo ou cacheado e vice-ver

sa. Até aí tudo bem. Desde que
me conheço por gente, as mu
lheres fazem isso.

O que incomodou foi o co

mentário do funcionário do es

tabelecimento: "Você tem 48 ho

ras para trocar o produto aqui na
loja se não funcionar. Depois só

na assistência técnica." Quarenta
e oito horas o que, cara-pálida? E

este procedimento não é exclusi

vidade deste supermercado. Boa

parte do comércio simplesmen
te desconsidera o Código de De

fesa do Consumidor (CDC) que
repousa sobre seus balcões.

O art. 18 do CDC estabelece

que lias fornecedores de produ
tos de consumo duráveis ou não

PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

VARA FEDERAL E JEF CRIMINAL ADJUNTO

DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JARAGUÁ DO SUL

Travessa Ministro Luiz Gallotti, n° 60 - Centro CEP 89253.{135

47.3274.1000, Ramal: 1044 Fax 1053. scjar01@jfsc.gov.br
Horário de atendimento ao público: 13 às 18 horas

www.ocorreiodopovo.com.br

Ponto de Vista
. Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

duráveis respondem solidaria

mente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem

impróprios ou inadequados ao

consumo a que se destinam ou

lhes diminuam o valor ...
" O pra

zo para reclamar, se não houver

garantia contratual maior, é de

30 dias se forem produtos não

duráveis e 90 se forem duráveis.

Em nenhum lugar a Lei diz

que o consumidor que comprou
o produto na lojaX tem que levá

lo na assistência técnica Y. Ou

seja, quem vendeu tem que res

ponder pelos defeitos do pro
duto. Imaginem, os senhores,
se o produto adquirido só tiver

assistência técnica em outra ci

dade ou Estado. O consumidor

terá que se deslocar até lá? É
óbvio que não!

Uma ressalva, porém, deve

ser feita. O estabelecimento

48 horas eR$ 0,99
não é obrigado a trocar imedia

tamente o produto quando o

consumidor o apresenta com

algum defeito (a não ser que seja
essencial, e sobre isso há dúvida

de interpretação nos Procons e

na jurisprudência). O estabele

cimento é obrigado a receber

o produto e solucionar o pro
blema em até 30 dias. Se assim

não o fizer, então será obrigado
a devolver o dinheiro, a trocar o

produto por um novo ou a dar

um desconto. E quem escolhe a

opção é o consumidor e não o

fornecedor.

E que fique claro: fazer afir

mação falsa é considerado crime

pelo CDC.
Outra coisa extremamente

irritante no comércio é a falta

de troco nas lojas que costu

mam terminar com 99 centa

vos seus preços.

Há algum tempo em uma

loja de departamentos do sho

pping minha compra resultou

em alguma coisa e sete centavos.
Paguei em dinheiro. O atendente

do caixame deu o troco faltando

três centavos. Eu fiquei parado
na sua frente esperando os ób

vios três centavos. O diálogo que
se seguru:

- Já lhe dei o troco.
- Sim, mas deve ter ocorri-

do um equívoco. Faltaram três

centavos.

- O senhor VaI querer três

centavos?
- Sim.

(Com cara de espanto e já
metendo a mão num pote) -

Pode ser em bala?
- Não. A não ser que vocês

aceitem que eu pague em bala

também.
O rapaz ligou para alguém

que muito tempo depois apare
ceu e fez praticamente as mes

masperguntas. Questionei se em
vez de eu perder três centavos,

eles não poderiam perder dois,
devolvendo-me uma moeda de

cinco centavos, afinal, eu já de

veria ter um crédito de alguns
reais tantas as vezes que eles não

tinham troco. A resposta foi um

"não" beirando a agressividade.
Depois demais umbom tem

po andando para lá e para cá, o

possível supervisor, com amaior

cara de poucos amigos, jogou
uma moeda de cinco centavos

no balcão.Agradeci e fui embora.
E fiquei tentando calcular

quantos milhares de reais são

arrecadados sem tributação por
dia nessa rede de lojas, já que
esses centavos não devolvidos

simplesmente não aparecem
nas notas fiscais...

de 5% do valor da arrematação, bem como os honorários do leiloeiro e a custas judiciais, nos

termos do § único do art. 14 do CPC.

Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o Juiz impor-lhe-á,

em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a nova praça ou leilão, dos

quais não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador
remissos. (Art. 695 do Código

de Processo Civil).
Não serão admitidos parcelamentos aos bens móveis, relacionados neste edital.

Em caso de extinção da demanda face ao pagamento do débito exeqüendo; suspensão do

feito face eventual parcelamento, impugnação a (re)avaliação, após a publicação do edital,

fará jus o leiloeiro à remuneração equivalente a 1 % (um por cento), calculada sobre o valor

atualizado da execução ou da avaliação judicial, o que for menor.

Antes de adjudicados ou alienados os bens, pode o executado, a todo tempo,
remir a execu

ção, pagando ou consignando a importância atualizada da divida, mais juros, custas e honorá

rios advocatícios (art. 651 do CPC, com redação dada pela Lei nO 11.382/2006).

Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação
considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes

os embargos do executado. (art. 694 do CPC, com redação dada pela Lei n° 11.382/2006).

As arrematações nos processos em que constar como ônus recurso pendente de julgamento

nos tribunais estão sujeitas a desfazimento, a depender do conteúdo do julgado.
Nesses

processos, a arrematação permitirá a transferência do domínio ao arrematante, permanecen

do os valores do preço e os pagos a título de honorários de leiloeiro depositados em juízo, em

garantia á arrematação, até que os recursos transitem em julgado. Havendo desfazimento da

arrematação, serão devolvidos ao arrematante os valores depositados.

Em caso de desistência da arrematação em virtude do oferecimento de embargos á arremata

ção, o leiloeiro será obrigado a devolver o valor da comissão paga pelo arrematante, no prazo
de 15 (quinze) dias.

Certas informações nos processos, como Depositário/Localização do bem, ônus e valor da

arrematação passível de parcelamento, estão sujeitas a modificação, em função das peculiari
dades do processo e da juntada aos autos de novas informações relativas aos bens. Informa

ções atualizadas podem ser obtidas na Secretaria da Vara, no site http://www.jfsc.gov.br/. ou

com o próprio leiloeiro, no momento em que for apregoado o bem.

Na alienação judicial de coisa comum, o condômino que desejar exercer a preferência a que

se refere o art. 1.118 do Código de Processo Civil, o fará no momento logo a seguir ao bater

do martelo. Exercida a preferência, o condômino será havido, para todos os efeitos, como

arrematante.

Da Venda Direta:

Não ocorrendo a arrematação dos bens em hasta pública, fica autorizada a VENDA DIRETA

a particular, nos termos do art. 358, do Provimento nO 02. de 01.06.2005, da Corregedoria

Geral da Justiça Federal da 4" Região, nos 30 (trinta) dias após a realização da última Praça!
Leilão negativo, por valor não inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, nas mesmas

condições para este definidas, desde que as partes não hajam manifestado dissentimento

expresso e justificado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da intimação da realização

dos leilões. As partes que não foram intimadas pessoalmente, caso nâo concordem com essa

providência, devem apresentarmanifestação em 5 (cinco) dias, contados da publicação oeste

Edital.

Na hipótese de venda direta, ao leiloeiro nomeado caberá intermediar a alienação, com

comissão máxima fixada em 5% (cinco por cento). Em se tratando de venda direta, a intenção

de pagamento parcelado deverá ser dirigida ao Juiz.
-

Da Arrematação: (regras pós-arrematação).

Em se tratando de pessoa jurídica, por ocasião da arrematação deverá apresentar cópia de

seu ato constitutivo, devidamente atualizado, em que conste a quem cabe a sua representa

ção com os poderes inerentes ao ato de arrematação ou no prazo de 15 (quinze) dias.

A Carta de Arrematação/ordem de entrega será expedida após:

O decurso do prazo para oposição de embargos á arrematação;

A comprovação do pagamento do lance (para arrematação à vista);

O pagamento das custas e dos honorários do leiloeiro; e

O decurso de prazo de 30 dias para as partes se manifestarem, quando se tratar de
venda

direta.

O depositário entregará o bem ao arrematante, quando se tratar de bem móvel, somente com

a apresentação da ordem de entrega pelo arrematante.

O arrematante providenciará os meios para a remoção dos bens arrematados.

Processos:

01) Cumprimento de Sentença nO 5000477-41.2010.404.7209

Exequente: Caixa Econômica Federal - CEF

Executado: Ataíde Peres Camacho e Outro

Bem(ns) penhorado(s): 01 (um) veículo tipo reboque, Marca/Modelo REB/BUMERANGUE

TRAICOM, ano/modelo 2002/2002, cor branca, placa MEM-2458,
RENAVAM 899282431, em

bom estado de conservação.

Valor da avaliação: R$ 20.000,00 (vinte mi reais) em 09/05/2012.

Ônus: Débitos de licenciamento anual dos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012junto ao

DETRAN/SC no valor de R$ 249,26.

Localização do(s) bem(ns): Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 777, Centro, Jaraguá do Sul/

SC.
.

Depositário(a): Ataíde Peres Camacho.

02) Execução de Título ExtrajudiciaI5000533-40.2011.404.7209

Exequente: Caixa Econômica Federal - CEF

Executado: MCR Comércio de Veículos LIda e Outros

Bem(ns) penhorado(s): 01 (um) veículo GM/BLAZER DLX 2-8 4x4 nacional, placas MBS-

5467, RENAVAM 766303772, ano/modelo 2001/2001.

Total da avaliação R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Onus: Débitos junto ao DETRAN/SC no valor de R$ 3.653,38.

Localização do(s) bem(ns): Av. Getúlio Vargas, 58, Corupá/SC.

Depositário(a): Fabio Espindola lzidoro.

Recursos: Embargos á execução 5002269-93.2011.404.7;209

03) Execução de Título Extrajudicial nO 5000112-50.2011.404.7209

Exequente: Caixa Econômica Federal - CEF

Executados: Milton Rogério Grutzmacher.

Bem(ns) penhorado(s): 01 (um) veículo VW/GOL 1000 16v, ano/modelo 2000/2000, a gasoli

na, cor branca, placas 'MBI6612, RENAVAM 735279373.

Valor da avaliação: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Onus: Nada consta.

Localização do(s) bem(ns): Rua Frederico Bartel, 326, Centro, Jaraguá do Sul.

Depositário(a): Milton Rogério Grutzmacher.

04) Execução de Título Extrajudicial n? 5000025-94.2011.404.7209

Exequente: Caixa Econômica Federal- CEF

Executados: Kaira Confecção deArtigos do Vestuário LIda eMarlene Kosloski

Bem(ns) penhorado(s): 1) 01 Máquina de Costura Industrial Marbor, Mod. MRB842-3, pespon

to, 2 agulhas, barra fixa, lançadeira pequena, com gabinete, valor da avaliação R$ 2.200,00

(dois mil e duzentos reais); 2) 01 Máquina de Costura Industrial Marbor, Mod. MRB154, reta

leve, com gabinete, valor da avaliação R$ 1.000,00 (um mil reais); 3) 01 Máquina de Costura

Industrial Overlock, Marbor, Mod. MRB280-3/BK, 3 fios, com embutidor de correntinha, com

gabinente, valor da avaliação R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 4) 01 Máquina de Cos

tura Industrial Marbor, galoneira plana aberta, Mod. MRB362P, 3 agulhas, com gabinete, valor

da avaliação R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 5) 01 Máquina de Costura Industrial

Marbor, galoneira plana fechada, Mod, MRB361 P, 3 agulhas, com gabinete, valor da avaliação

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Total da avaliação R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais).

Ônus: nada costa.

Localização do(s) bem(ns): Rua Paulo Leoni, 270, bairro Tifa Martins, Jaraguá do Sul/SC.

Depositário(a): Marlene Kosloski.

05) Carta Precatória nO 5008330-91.2011.404.7201

Autor: Wiest SA

Réu: Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Bem(ns) penhorado(s): 01 (uma) Máquina serra de corte para tubos de ferro de 1 a 4 po

legadas, Marca Pedrazzoli, Modelo Super Brown 350, em bom estado de conservação e

funcionamento.

Valor da Avaliação: R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Onus: nada costa.

Localização do(s) bem(ns): Rua Erwino Menegotti, 588, 1° andar, bairro Chico de Paula,

Jaraguá do Sul/SC.

Depositàrio(a): Jamiro Wiest.

06) Cumprimento de Sentença nO 20.02.72.09.000210-9

Exequente: União Federal - PFN

Executados: RioAssessoria e Locação de Mão de obra LIda. e Posto Petromil LIda.

Bem(ns) penhorado(s): 1) 01 (um) Caminhão VOLVO/N10, ano/modelo 1987/1988, cor

brancaplacas IDU-5255, RENAVAN 145924890, valor da avaliação R$ 54.000,00 (cinqüenta
e quatro mil reais); 2) 01 (um) Reboque RANDON tanque, ano/modelo 1992, cor branca, placa

LZY-8355, RENAVAM 557007089, valor da avaliação R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais);

3) 01 (um) veículo HONDAlBIZ 125 KS, tipo motoneta, ano/modelo 2006/2006, cor prata, a

gasolina, placas MGL-0702, RENAVAM 883485869, valor da avaliação R$ 3.500,00 (três mil

e quinhentos reais).
Total da avaliação R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais).

Ônus: nada costa.

Localização do(s) bem(ns): Rua Joaquim Francisco de Paula, 360, bairro Chico de Paula,

Jaraguá do Sul/SC.
.

Depositàrio(a): Josemar Fontana.

E para que cheque ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente edital,

que será publicado na forma da lei, e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, que

funciona Travessa Ministro Luiz Gallotti, nO 60 - Centro, Jaraguá do SuVSC, no horário das

13 às 18 horas. Jaraguá do Sul(SC), 07 de agosto de 2012. Eu, __ Dalton Cleber Mohr,
.

Técnico Judiciário digitei e eu, Rodrigo Costa Medeiros Diretor de Secreta-

ria, conferi e subscrevo.

SERGIO EDUARDO CARDOSO - Juiz Federal SANDRO NUNES VIEIRA - Juiz Federal Substituto

EDITAL DE 1° E 2" LEILÕES E INTIMAÇÃO
O EXCELENTíSSIMO DOUTOR SÉRGIO EDUARDO CARDOSO, JUIZ FEDERAL E O

EXCELENTíSSIMO DOUTOR SANDRO NUNES VIEIRA, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO,

DAVARA FEDERAL E JEF CRIMINALADJUNTO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JA

RAGUÁ DO SUL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NA FORMA

DA LEI,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que a

Vara Federal e JEF Criminal Adjunto da Subseção Judiciária de Jaraguá do Sul/SC levará à

venda em arrematação pública, nas datas, local, horário e sob as condições adiante descritas,

os bens penhorados nos processos abaixo relacionados:

1° Leilão: Dia 28/08/2012, às 13:30 horas, por preço igualou superior á avaliação de cada

bem.

2° Leilão: Dia 11/09/2012, ás.13:30 horas, a quem mais der, se no 1 ° leilão o bem não alcançar

lanço iguai ou superior á importância da avaliação, desde que não seja preço vil, entendendo

se como talo valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 692 do CPC).

Local do Leilão: Hotel Etalan, Rua Max Wilhelm, 39 - Centro, Jaraguá do Sul /SC

Leiloeiro Nomeado: Rodrigo Schmitz - Leiloeiro Oficial- Matrícula AARC-071 - JUCESC, com

endereço na Rua Gralha Azul, nO 25, em Balneário Camboriú/SC, fone (47) 3360-9121 (e-mail:

contatosc@clicleiloes.com.br- site: www.clicleiloes.com.br).

ónus dos Arrematantes: Cabe aos arrematantes o pagamento de:

Comissão do leiloeiro, estabelecida em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação.

Custas judiciais, no montante de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do lanço, nos termos da

Lei 9.289/96 (Regimento de Custas da Justiça Federal) respeitados os limites mínimo de R$

10,64 (Dez reais e sessenta e quatro centavos) e máximo de R$ 1.915,38 (Um mil novecentos

e quinze reais e trinta e oito centavos).

Cabe, ainda, ao arrematante verificar e /ou quitar débitos referentes ao
condomínio do imóvel.

Em caso de arrematação de bem imóvel, após expedida a carta de arrematação, deverá o

arrematante pagar o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis-ITBI e entregar o comprovante

juntamente com a carta para o registrador de imóveis, a teor do inciso III do artigo 703 do

Código de Processo Civil.

Custas cartorárias, que produzam ou cancelam atos notariais ou registrais, serão suportadas

pejo arrematante, nos termos do Provimento 14/2008 da Corregedoria Geral de Justiça do

Estado de Santa Catarina.

Despesas relativas à remoção dos bens arrematados.

Advertências Especiais:

Fica(m) intimado(s) pelo presente Edital o(�) SI(S). Executado(s), cônjuge do(a) executado(a),
senhorio direto, condômino, usufrutuário, credor hipotecáriolfiduciário, demais

credores com

garantia real, que porventura não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal, acerca do

feilão designado, bem como das datas, horários e local acima mencionados (§ 5° do artigo 687

e artigo 698, ambos do Código de Processo Civil, com a redação da Lei n.? 11.382/2006).

No caso de bens imóveis, os arrematantes recebem tais bens livres de hipotecas, penhoras e

débitos anteriores relativos ao IPTU, (arts. 130, § único, do CTN, e 1.116 do CPC), sujeitando

se, entretanto, a eventuais outros ônus existentes sobre cada bem, inclusive taxas e outras

custas necessárias á averbação de eventuais benfeitorias não averbadas no registro próprio.

No caso de automóveis, os arrematantes recebem tais bens livres de débitos de licenciamen

to, IPVAe multas, (arts. 130, § único, do CTN, e 1.116 do CPC), sujeitando-se, entretanto, a

eventuais outros ônus existentes sobre cada bem.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou em 15 (quinze) dias, mediante caução idônea

(art. 690 do Código de Processo Civil).
Tratando-se de bem imóvel, é permitido o parcelamento do valor da arrematação, devendo

a proposta ser apresentada pelo eventual interessado por escrito, a qual
nunca poderá ser

inferior à avaliação, com oferta de pelo menos 30% à vista, sendo o restante garantido por

hipoteca sobre o próprio imóvel. (§§ 1 ° do artigo 690 do CPC, com a redação da Lei n."

11.382/2006).
O pagamento do preço se fará por depósito bancário na Caixa Econômica Federal, agência
2714 - PAB Justiça Federal de Jaraguá do Sul/SC, em conta a ser aberta pelo arrematante

com esse fim.
.

Os bens encontram-se nos locais indicados no edital legal e ou, no auto de penhora.

Compete ao interessado na arrematação a verificação do estado de conservação dos bens,

bem como de eventuais restrições para construção averbadas ou não na matrícula, ou para

construções futuras, quando se tratar de bens imóveis.
.

Os bens podem ser arrematados separadamente (desde que isso não implique, por ventura, a

violação de embalagens dos produtos); dar-se-á preferência, entretanto, ao lance que englo

bar todo o lote.

No caso de a arrematação vier a ser tornada sem efeito por não haver o arrematante pago o

preço ou nâo haver prestado caução idônea, o ato será considerado como atentatório ao exer

cício da jurisdição, nos termos do inc. V do art. 14 do CPC, e arcará o arrematante com multa
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DESCASO Canalização precária revolta parte de moradores da Dha da Figueira. Prefeitura diz que não tem verba para término

Jaraguá do Sul

Buraco,mosquitos emau cheiro
Obra inacabada na rua Olímpio [unkes,
na Ilha da Figueira, não agrada moradores

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

Carolina Veiga

"""

Eimpossível ficar poucos
minutos na rua Olímpio

Iunkes, na Ilha da Figueira, sem
sentir na pele os transtornos

enfrentados diariamente pelos
moradores com a não conclu

são das obras de canalização do

córrego que percorre a exten-
.

são lateral direita da rua.

O mau cheiro é quase tão

palpável quando os mosqui
tos que pousam na pele e as

ratazanas que transitam tran

quilamente pelas calçadas das

residências. O risco de quedas

e acidentes com veículos e pe
destres é eminente.

Em março foram instaladas 46

galerias no local. Só que elas não

foram suficientes para solucionar

o problema da rua. Ainda restam

45metros para serem canalizados

e que, segundo o diretor de obras

da Secretarias de Obras e Serviços
daprefeitura de Iaraguá do Sul,Al
cides Donat, demanda um inves

timento de aproximadamente R$
800 mil. A verba não está prevista
no orçamento da pasta para esse

ano. Essa situação anula as expec
tativas de que amelhoria seja con
cluída. Segundo Donat, a partir
do valor destinado à Secretaria no

ano que vem será analisada a pos
sibilidade de conclusão da canali

zação da ruaOlímpio Junkes.
Enquanto isso, os mora

dores da região como os me

talúrgicos Edegar Zabel, 32,
Adalberto Preis, 41, continuam

preocupados com a situação
da rua onde moram. Além da

possibilidade de alagamentos
devido ao fato de não ter sido

finalizada a instalação da gale
ria sobre o córrego, a atenção é

com os riscos às crianças.
Durante as brincadeiras, elas

costumam utilizar a inclinação
da via para realizarmanobras de

bicicletas e skates. Zabel disse

que teve casos de crianças que
caíram dentro do córrego. "Uma
delas, no final da rua, chegou a

ter perfuração no pulmão e fi

cou meses internada", recorda.

Riscos à saúde

Caso a prefeitura não

apresente solução para o

problema, voudenunciar a

situação no Ministério Público.

Edegar Zabel, morador

INSALUBRIDADE Moradores são surpreendidos

com a pres-ença de ratos passeando nas
casas

Ratos e insetos são atraídos pelo esgoto que cai no córrego
Outra preocupação dos mo

radores da rua Olímpio Iunkes é

a proliferação de ratos e insetos

e o risco de deslizamento das

encostas dos terrenos..É fácil en
contrar ratazanas por perto. Uma

parte da canalização realizada

em março que, segundo Preis,
não foi alinhada com as demais,
desvia o curso do córrego e leva

a pressão da águapara os fundos
de um dos terrenos, que já apre-

senta sinais de deslizamentos.

De acordo com o morador,
o volume de água e a largura do

córrego aumentaram após o des

vio realizado no rio localizado no

morro da Vila Antônio Bernardo

Schimidt. "Depois que desviaram

o leito, aágua começou aembocar

aqui e a transbordar", conclui.
Segundo aSecretariadeObras,

a melhoria parcial foi realizada

pela Prefeitura de Iaraguá do Sul

com recursos do governo do Esta

do para ações de prevenção de en
chentes. Com o montante foram

adquiridas aproximadamente 850

galerias, utilizadas na canalização
de 19 vias da cidade.
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Ami cionaltoso Intern

De ressaca, Brasil
enfrenta aSuécia

uma maior movimentação em

campo, além de toques rápidos
para envolver o adversário.

O comandante ainda se res

sente do desempenho da Sele

ção Brasileira na final olímpica,
classificando algumas críticas

como "bobagens". Mano afir

mou que muitas das declara

ções não servem de parâmetro
para o trabalho realizado.

"Você precisa assimilar as

coisas como elas são. Ter um

bom botão de deletar, porque
nessa hora se fala muita boba

gem. Estando na Seleção, você
não pode achar que vai ser elo
giado sempre. Não pode deixar

de saber que vai existir crítica

injusta", afirmou o treinador.

Partidamarca a despedida do estádio Rasunda,
onde o Brasil foi campeão doMundo em 1958

JARAGUÁ DO SUL a perda da medalha de ouro

olímpica, Mano Menezes levou

para o amistoso a mesma base

que disputou os Jogos de Lon

dres.Ao grupo foram integrados
Daniel Alves, David Luiz, Jonas,
Ramires, Dedé e Paulinho.

Nos treinos em solo sueco,

o técnico experimentou a for

mação que poderá entrar em

campo, com Gabriel; DanielAl

ves, Thiago Silva, David
I Luiz e

Alex Sandra; Rômulo, Paulinho,
Oscar e Ramires; Neymar e Le

andro Damião. O time reserva

atuou com Neto; Lucas, Dedé,
Juan e Rafael; Sandra e Danilo;
Hulk, Jonas e Alexandre Pato.

. Durante as atividades de on

tem, Mano trabalhou as saídas

de bola da defesa para o ataque.
O treinador cobrou também

Agência Avante! AlVIEAçADO Depois da derrota na f"mal olímpica,
Mano Menezes vê seu cargo em risco na Seleção

A Seleção Brasileira realiza

.li.às 15h de hoje um amisto

so contra a Suécia, no lendário

estádio Rasunda, em Estocol

mo. Depois de mais de 75 anos

de história, a casa do AIK e da

seleção sueca fechará suas por
tas. A arena atual será demoli

da, sendo substituída por uma

mais moderna.

o duelo é uma homenagem
ao principal jogo realizado no

campo localizado na cidade de

Solna, na região metropolitana
de Estocolmo. Em 1958, as duas

seleções nacionais decidiram

a Copa do Mundo, que acabou

nas mãos do Brasil.
Com o cargo em risco, após

F'E()r�AT() BRASilEIRO .,""� SÉRIE 8,
CLASSIFICAÇÃO 178RODADA

Ontem
Joinville x Bragantino*
Criciúma x América-RN*

Ipatinga x Paraná*
Vitória x Guaratinguetá:*
ABC-RN x América-MG*

Boa-MG x São Caetano=

5 São Caetano
Atlético-PR x ASA-AL*

Barueri x Goiás*

6 América-RN 27 16 20 5 .56,3% Guarani-SP x Avaí*

7 América-MG 26 16 8 :2 21 4 54,2% CRB x Ceará*

8 Paraná 25 16 7 4 5 25 20 5 52,1% *encerrados após o fechamento da edição

9 Avaí 24 16 7 3 6 119, 18 :1 50,0%

10 Atlético-PR 23 16 7 2 7 19 15 ,4 47,9%

11 CRB 21 16 6 3 7 ,21 26 -5 43,8%

12 Ceará 21 16 5 6 5 25 25 O 43,8%

13 ABC-RN 20 16 5 5 i6 :24 22 :2 41,7%

14 Boa-MG 19 ; 16: 4 :7 i5 :20 21 -1 39,6%

15 Guarani-SP 18 16 4,6 6 16 17 -1 37,5%

16 ASA-AL 17 16 5 2 9 20 25 -5 35,4%
A bola rola para o

amistoso entre

Brasil e Suécia

a partir das 1�h.

17 Bragantino 15 16 3 6 7 19 24 -5 31,3%

18 Guaratinguetá 9 16 2 3 11 12 29 -17 18,8%

19 lpatínga 7 16 2 1 13 11 37 -2614,6%

20 Barueri 7 16 1 4 11 10 32 -22 14,6% Rebaixados para a Séne C

I

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas 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 PROTESTO:

GRUBBA 5249 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: BANCO ABC BRASIL S/A Portador: POU

FORT lND C!M EX PERFIS PCS PIA Espécie: DMI - N° Titulo: 002913203 - Motivo: falta de pagamento

Valor: R$ 449,80 Data para pagamento: 15 de agosto de 2012Valor R$23,88 Descrição dos valores: Valor

do título: R$ 392,33 - Juros: R$ 0,78 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$

23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 218372/2012 Sacado: LEANDROPAUVELS Endereço: RUA LEOPOLDOMULLER 33 - Iara

guá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: AUTO MECANICAKUHLMANN ITDAME Portador: - Espécie:
DMI - N" Titulo: 104060.6 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.756,71 Data para pagamento: 15 de

agosto de 2012ValorR$32,11 Descrição dos valores: Valordo título:R$1.689,44
- Juros:R$9,01 Emolumen

tos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 218210/2012 Sacado: DANIEIAENGELME Endereço:ANGEW RUBINI1256 - JARAGUA

DO SUL - CEP: Credor: PACIFICO SUL INDUSTlUATEXTILE CONFECCOESUDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 01924105 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.116,06 Data para pagamento: 15 de

agosto de 2012Valor R$34,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.046,63 - Juros: R$ 11,17 Emolu

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

Apontamento: 218225/2012 Sacado: A CASA !MOBlLIARIAUDA Endereço: RUAANGEW SCHIOCHET

77 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: EDrrDRA DIARIO DOVALE UDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 0000160/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 83,38Data para pagamento: 15 de agos

to de 2012Valor R$23,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 36,00
- Juros: R$ 0,12 Emolumentos: R$

.

11,60 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 218373/2012 Sacado: LEANDRO PAUVELS Endereço: RUA LEOPOLDOMUllER 33 - Ia

raguá do Sul-SC - CEP: 89250-000Credor:AUTOMECANICAKUHLMANN ll'DAME Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 10407.5 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 647,38Dataparapagamento: 15 de agosto
de 2012Valor R$26,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 586,00 - Juros: R$ 3,12 Emolumentos: R$

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

Apontamento: 218204/2012 Sacado: ELETRO SOL INSTAlACOESElEIll'DA - M Endereço: RUAAVEll

NO FlDRlANO DE BORBA 197 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-600 Credor: SO BOMBAS COMERCIO E

ASSISTENCIATECNICA ll'DA EP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0002.369 - Motivo: falta de paga

mentoValor: R$ 4.071,86Data para pagamento: 15 de agosto de 2012ValorR$32,45 Descrição dos
valores:

Valordo título: R$4.009,75 - Juros:R$ 9,35Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 217865/2012 Sacado: AMIITON LUIZ DO PRADO Endereço: RUAMARIAALVES DE SAL

LE 121- BARRARIOCERRO - JaraguádoSul-SC - CEP: 89256-365Credor: GIBACOMERCIODEAuroPE

CAS ll'DA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1.011-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 176,31 Data

para pagamento: 15 de agosto de 2012ValorR$23,25 Descrição dos valores: Valor
do título: R$117,90 - Ju

ros: R$ 0,15Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$ 20,96

Apontamento: 218444/2012 Sacado: LETICIA SILVA DE SOUZA Endereço: RUA EMMA SCHMIDT 226

- JOAO TOZINI - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: HANSATUR TRANSPORTE E TURISMO UDA

Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 8309 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 132,53 Data para paga

mento: 15 de agosto de 2012ValorR$23,23Descrição dos valores: Valor do título: R$ 43,65
- Juros: R$ 0,13

Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 217869/2012Sacado:ARAPUIANDECASTRO Endereço:RUAOSVALDOGIATZ40AP302

- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-120 Credor: SL SERVICOS DE COBRANCAS UDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo:O4/06-AC - Motivo: faltadepagamentoValor: R$ 293,07Data parapagamento: 15 deagos

to de 2012ValorR$23,60Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00
- Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$

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

Apontamento: 218322/2012 Sacado: FERNANDO RIBEIRO Endereço: R JOSE1HEODORO RIBEIRO 2744

- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-468 Credor: AFONSO JOSE DACUNHA Portador: - Espécie: NP - N°Ti

tulo:01/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.056,76Dataparapagamento: 15 de agosto de2012Valor

R$27,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.000,OO
- Juros: R$ 4,00Emolumentos: R$l1,60 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$15,46

Apontamento: 218228/2012 Sacado: MARA FERNANDA SCHUUZ Endereço: AV MAL DEODORO DA

FONSECA 855 APTO 401 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: ERBE CONsrnuroRA UDA

Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 00066 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.051,26 Data para

pagamento: 15 de agosto de 2012Valor R$27,10 Descrição dos valores: Valor
do título: R$1.000,OO - Juros:

R$ 4,00Emolumentos:R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 218414/2012 Sacado: METALURGlCA RN UDA ME Endereço: RUA EXP RUDI HORN

BURG 70 - VIEIRAS - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-580 Credor: CENTRACO CORREIAS ll'DAME

Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 3 3636/A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 355,75 Data para

pagamento: 15 de agosto de 2012Valor R$23,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 297,00 - Juros:

R$ 0,49 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 218293/2012 Sacado: BPV PROMOCOES E EVENTOS ll'DAME Endereço: RUA PASTOR
.

ALBERTOSCHNEIDER 137 - JARAGUADO SUL - CEP: 89260-300Credor: IPEDISTRIBUIDORA Portador:

- Espécie: DMI - N"Titulo: 203288/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 242,90Data para pagamento:

15 de agosto de 2012ValorR$23,94Descrição dosvalores: Valor do título: R$194,80
- Juros: R$ 0,84Emolu

mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 217867/2012 Sacado:GIlMARvrroRINODEBORBA Endereço:RUAALVINAGORGESXA

VIER 335 - lIRAFIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-828 Credor: BELUNO IND DE MOVEIS ll'DA

Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 8316-007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.273,07 Data para

pagamento: 15 de agosto de2012ValorR$33,41 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 2.210,00 - Juros: R$

10,31 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46
• i

Apontamento: 218206/2012 Sacado: CONsrnuroRAAJM ll'DA Endereço: MARECHAL DEODORO DA

FONSECA70 - CENIRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-702Credor: GIlMARMARTINSHENRIQUE
ME Portador: - Espécie:DMI - N"Titulo: 496 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.803,67 Data para

pagamento: 15 de agosto de 2012Valor R$29,51 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 2.750,00 - Juros:

R$ 6,41 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 218235/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUA WRENO AN

TONIO MARCATIO 522 - JARAGUA ESQUERDO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-438 Credor: AJESUL

REPRE COMERCIAIS UDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 953A - Motivo: falta de pagamento

Valor: R$' 428,66 Data para pagamento: 15 de agosto de 2012Valor R$24,76Descrição dos
valores: Valor

do título: R$ 384,43 - Juros: R$ 1,66 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$

23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 218281/2012 Sacado: KRAUSE E ZIMMER ll'DA Endereço: CAMPO ALEGRE 296 - JARA

GUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-100Credor: COMERCIOACOS JARAGUAUDAEPP Portador; - Espécie:
DMI - N°Titulo: 11604/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 207,76Datapara pagamento: 15 deagos
to de 2012ValorR$23,84Descrição dos valores: Valor do título: R$ 159,76 - Juros: R$ 0,74Emolumentos:R$

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$ 9,96

Apontamento: 218254/2012 Sacado:DPRAMAlHAS LIDA Endereço:RJOSETIffiODORORIBEIRO 1061

- Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89258-000 Credor: JARTEX INDUSTRIA TEXT ll'DA EPP Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 10440 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.017,55Data para pagamento: 15 de agosto
de2012ValorR$35,89Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.952,00

- Juros: R$12,79 Emolumentos: R$

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 218446/2012 Sacado: IAND PARIS PECAS E ACESSORIOS 4X4 LDAME Endereço: RO

DOVlABR280 KM 84 N 515 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BFARMACH BRASILll'DA Portador:

- Espécie: DMI - N'Titulo: 1120965 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 711,53Datapara pagamento:

15 de agosto de 2012ValorR$25,58Descrição dos valores: Valor do título: R$ 620,30
- Juros: R$ 2,48 Emolu

mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 218239/2012 Sacado: RAr-AELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: PEDRO GONZAGA

345 - VIlA NOVA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-320 Credor: ATELIERVALVERDE ll'DAME Portador:

- Espécie: DMI - N° Titulo: 1321/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 618,12 Data para pagamento:

15 deagosto de2012ValorR$26,15Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 572,50
- Juros:R$3,05Emolu

rnentõs: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 218319/2012 Sacado: D PRAMAlHAS ITDA Endereço: R JOSETIffiOpORO RIBEIRO 106

SAlA Dl - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: BECHKAUSER COMERCIO DE FIOS ll'DA Por

tador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 6001925C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 6.009,77 Data para

pagamento: 15 de agosto de 2012ValorR$40,91 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 5.939,20 - Juros:

R$17,81 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 218449/2012 Sacado: IAND PARIS PECAS E ACESSORIOS 4X4 LDA ME Endereço: RO

DOVIABR280KM 84N 515 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000Credor:BFARMACHBRASILll'DA Portador:

- Espécie: DMI - N'Tirulo: 113540 1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 440,70Data para pagamento:

15 de agosto de 2012ValorR$24,50Descrição dos valores: Valor do título:R$ 350,55
- Juros: R$1,40Emolu

mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 218141/2012 Sacado: REGIANEAPAREClDADEARRUDA
LEAL - ME Endereço: RUAMA

JORJUUO FERRElRA318 - JARAGUÁ,DO SUL-SC - CEP: 89256-210Credor: SICOOBBWCREDISCCOOP

CRED LIVREADMIS Portador: DORIS FABIANE CORRFAME Espécie:DMI - N'Titulo: 100 - Motivo: falta

de pagamentoValor: R$ 745,61 Data para pagamento: 15 de agosto de 2012Valor R$24,94 Descrição dos

valores: Valor do título: R$ 690,20 - Juros: R$ 1,84 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10

Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 218342/2012 Sacado: DPRAMAll-IAS ITDA Endereço: RJOSETHEODORORIBEIRO 1061

- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: NRAVlAMENTOS ITDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N"

Titulo: 000.000.906B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 840,39Data pala pagamento: 15 de agosto de
2012ValorR$26,23Descrição dos valores: Valor do título: R$ 784,50

- Juros: R$ 3,13 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$15,46

Apontamento: 218479/2012 Sacado: LCEMBAlAGENSUDAEPP Endereço: RUAERWINOMENEGOTIl

1460 SAIA 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: FIXO BRASIL COMERCIO INTENACIO

NALUDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 3532B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 21.485,14

Data para pagamento: 15 de agosto de 2012Valor R$44,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$

21.410,16 - luros: R$ 21,41 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$16,27

Apontamento: 217937/2012 Sacado: SlMAD ALIMENTOS UDA ME Endereço: R 25 DE JULHO 2080 -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor: TAFATACADO DEALIMENTOS E BEBIDAS ll'DA Por

tador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0046670401 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.794,57 Data para

pagamento: 15 de agosto de 2012ValorR$35,85 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.739,25 - Juros:

R$12,75 Emolumentos: R$ '11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 218351/2012 Sacado:DPRAMALHAS ITDA Endereço: R JOSETHEODORORIBEIRO 1061

- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: NATNA FITNESS IND C CONF lIDA Portador: - Espécie:
DMI - N" Titulo: 824 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 220,78 Data para pagamento: 15 de agosto de

2012ValorR$23,82Descrição dos valoresValor do título: R$167,30
- Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$I1.60

- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 218481/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS ITDAEPP Endereço: RUAERWINOMENEGOTIl

1460 SAlA 02 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: EIXOBRASILCOMERCIO INTERNACIO

NALUDA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 3533B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 21.485,14

Data para pagamento: 15 de agosto de 2012Valor R$44,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$

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

ligência: R$16,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de

15/08/2012. Iaraguá do Su](SC), 15 de agosto de 2012.
.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 28

Apontamento: 218460/2012 Sacado: DAlAS CONSTRUTORA ll'DAME Endereço: AV. PREFWALDEMAR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·8Juventus
Almeida, volante

canhoto e pé-quente

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
f' ,

Antes de vir para o Iuventus,
Almeida defendia o Guaratin

guetá (SP), equipe que disputa
o Campeonato Brasileiro da Sé

rie B. Porém, não se arrepende
da decisão. "Por enquanto está

sendo uma boa escolha. Creio

que se conseguirmos o acesso,

aí sim terei a convicção. Ha

viam várias equipes interessa

das, mas nada concreto. Certo

mesmo só aqui e eu fiz questão
de vir defender o Juventus", diz.

Ele confessa não conhecer

muito da cidade, já que nas

folgas viaja para Irati (PR), mas
gostou do pouco que viu. "Meu

primeiro objetivo é subir com

o Juventus. Depois, tenho inte

resse em ficar, pois fui bem aco

lhido e estou a vontade", con
clui o pé-quente do tricolor.

Desde que o maranhense entrou no time, o

tricolor engrenou uma série de três vitórias

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

" .

reira no Vasco da Gama (RJ).
Passou. por diversos clubes do
futebol brasileiro, como o Co

rinthians (SP), onde fez parte
o grupo campeão brasileiro em
2008. Também atuou no futebol

Henrique Porto

Desde que Yvanilton Rai

mundo de Almeida Costa

vestiu a camisa 8 do Grêmio Es-

portivo Iuventus, a equipe não do México.

conheceu outro resultado além Sobre sua invencibilidade,
de vitórias. São três triunfos o atleta prefere enaltecer o de

consecutivos no. Campeonato sempenho de todo o grupo.
Catarinense da Divisão Espe- "Penso que eu trouxe uma dose

cial, sendo dois em casa e um de experiência ao elenco, que
em Biguaçu. é bem novo. O pessoal brinca

Almeida é um volante ca- comigo durante os treinos, que
nhoto, de 28 anos, 1,74m e estou invicto. Mas o time já vi-
74kg. Nasceu em Codó, no Ma- nha jogando bem e todos sa

ranhão, mas iniciou sua car- bem disso", comenta.

EXPERIÊNCIA Com 28 anos, volante tem

passagens pelo Corbtthians e futebol mexicano

Jogos Escolares de se

Seis classificados para a fase estadual
Jiti

Campeões no
General

Jesp
AlbanoKanzler

vence o judôAs escolas de Jaraguá do Sul

cumpriram uma bonita cam

panha na fase regional Leste
Norte dos Jogos Escolares de
Santa Catarina (Jesc) - 15 a 17

anos. Em Rodeio, os jaraguaen
ses venceram seis, das oito mo
dalidades coletivas em disputa,
classificando-se para a fase es

tadual, agendada para Araran

guá, de 26 a 28 de outubro.
O Instituto Educacional Jan

gada faturou os troféus no bas-

quete feminino e no voleibol

masculino. O basquete mascu

lino foi conquistado pelo Colé

gio Evangélico Iaraguá. No fut
sal, domínio da Escola Estadual

Alberto Bauer, campeã nos dois

naipes. E no handebol femini

no, deu Escola Estadual José
Duarte Magalhães.

"É um desempenho signi
ficativo, se levarmos em conta

o potencial da região Leste

Norte, que envolve municípios

como Joinville, Blumenau e Ita

jaí", festeja o integrador espor
tivo da SDR, Arno Deretti.

O técnico de voleibol Gegê
Rocha, do Jangada, é outro que
comemora muito. "Desban

camas Rio do Sul na decisão,
uma equipe que certamente

iria brigar pelo título na etapa
nacional. O mais gratificante é

ver atletas formados na nossa

escola alcançando um resulta
do tão importante".

A Escola Albano Kanzler

conquistou o título na modali

dade de judô, no� JogosEscola
res da Semana da Pátria (Jesp).
Em segundo lugar ficou a Cris

tina Marcatto, com o Bom Je
sus em terceiro. Diferente das

demais, a modalidade teve as

pontuações do naipe masculi

no e feminino somadas. Amo

dalidade foi disputada na se

gunda-feira, naArena Jaraguá.

Os l3°s Jogos Integrativos
da Terceira Idade (Jiti) conhe
ceram na última semana os

campeões da modalidade de

general masculino. O trio Fi

tinto, Lídia e Sebastião, daVila
Nova, foi o melhor no jogo de

dados, seguidos por Beno e

Geraldo, do Rio Cerro II, e Al
vino eAfonso, do Rio da Luz.A
competição é promovida pelo
Centro de Referência do Idoso.

lese
-

Regional em
Guaramirím

Ciclismo

Jaraguaense
no downhill
O ciclista Leonardo José de

Souza, da FME, conquistou no
domingo o título da VI etapa
do Campeonato Catarinen

se de Downhill, realizada em

Schroeder. Além da primeira
colocação, o atleta de 18 anos

também obteve o terceiro

melhor tempo entre os com

petidores (2:03). Seu próximo
compromisso será no fim de

semana, em Ibirama, no Cam

peonato Sul-brasileiro.

Entre os dias 17 e 21, Gua
ramirim sedia a fase regional
da Olimpíada Estudantil de
Santa Catarina, a Olesc. Iara

guá do Sul participa da dispu
ta em quatro modalidades:

futsal (feminino e masculi

no), basquete (masculino) ,
handebol (masculino) e vôlei
(feminino). Os campeões se

classificam para a fase esta

dual, que ocorre no próximo
mês em Criciúma.

SURPRESA Voleibol do Jangada desbancou os favoritos de Rio do Sul
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Os desafios doBrasil

para os Jogos de 2016
Commarca demedalhas superada em Londres,
COBmira Brasil entre os dez primeiros no Rio

RIO DE JANEIRO
...........................................................................................................................

ção brasileira em Londres 2012,
onde o Time Brasil conquistou
um total de 17 medalhas (3 de

ouro, 5 de prata e 9 de bronze) e
terminou na 14a colocação.

O país registrou ainda o

maior número de pódios em

uma mesma edição dos Jogos.
A marca anterior, com 15 me

dalhas, havia sido obtida em

Atlanta 96 e em Pequim 2008. A

meta para o Rio 2016 é colocar

o Brasil entre os dez primeiros.
"Viemos para Londres com

uma exrectativa realista, que
era conquistar um número de

medalhas próximo ao que foi .

obtido em Pequim. O resulta

do final foi dentro do esperado
e está de acordo com o plane-

Comitê Olímpico Brasileiro

Aumentar o número de me

dalhas nas modalidades

em que o Brasil já tem tradição,
conquistar medalhas em novas

modalidades (como ocorreu na

ginástica artística, no boxe e no

pentatlo moderno) e dar aten

ção especial às modalidades

individuais que distribuem um

grande número de medalhas.

A síntese das ações do Co

mitê Olímpico Brasileiro para
os Jogos Olímpicos Rio 2016, e

que integram o mapa estratégi
co da entidade, foi anunciada
durante a entrevista coletiva em

que o COB avaliou a participa-

jamento. Para os Jogos Olím

picos de 2016, temos o desa

fio de colocar o Brasil entre

os dez", afirmou o presidente
Carlos Arthur Nuzman.

Para Londres, foram inves

tidos R$ 11.610.557,06 no pro

jeto, que incluiu a operação no

Centro Esportivo Crystal Pala
ce, que foi a base exclusiva de

preparação dos atletas nas fases
anteriores e durante os Jogos,
consumindo R$ 3.254.159,07.

No Rio' 2016 a base de trei

namento do Time Brasil antes e

durante os Jogos será no Forte

São João, na Urca, além da Es

cola Naval.

Comitê Olímpico
quer deixar o

Brasil entre os dez

melhores em 2016.

DANIELRAMALHO/AGIF/COB

FOCO Para o Rio 2016, COB p�omete investir

mais em modalidades individuais, como o boxe

11JIAI,Sul tEIR(J
JlJW
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CLASSIFICAÇÃO 17"RODADA

15/08
Coi. Times P J V E O GP GC SG A 19:30 Grêmio x Portuguesa

1 Atlético-MG 38 15 122 1 27 8 .19 84,4% 19:30 Cruzeiro x Fluminense

2 FlilmlneAsê 35 i6 lds 1 21 9 18"72,9%
20:30 Ponte Preta x Bahia

20:30 Atlético-GO x Atlético-MG

3 VliSOP 34 ,16 194 2 22 12 10 70,8% 21:50 Náutico x São Paulo
" I·'

• ,

4 Grêmio 31 16 101 5 23 14 9 64,6% 21:50 Palmeiras x Flamengo

5 Internacional 30 31318 ft 2 ,�l,U " ,62,5%. 21:50 Botafogo x Sport
16/08

6 Oruzeífo 26 1.6 8 2 6 2120 1 54,2% 20:30 Vasco x Coritiba

7 São Paulo 25 168 1 7 24 20 4 52,1% 20:30 Corinthians x Internacional

8 Botafogo 24 16 7 3 6 26 21 5 50,0% 20:30 Figueirense x Santos

9 Flamengo 22 15 6 4 5 20 21 -1 48,9%
10 Corinthíans 21 165 6 5 16 15 1 43,8%
11 Ponte Preta 20 16 5 5 6 19 20 -1 41,7%

12 Portuguesa 18 16 4 6 6 13 17 -4 37,5%

13 Náutico 17 16 5 2 9 20 29 -9 35,4%
14 Santos 17 16 3 8 5 1519 -4 35,4%

15 Coritiba 15 16 4 3 9 24 32 -8 31,3%

16 Sport 14 16 3 5 8 13 23 -1029,2%

17 Palmeiras 13 16 3 4 9 15 19 -4 27,1%

18 Bahia . 13 16 2 7 7 12 22 -1027,1%

19 Figueirense 11 16 2 5 9 14 25 -1122,9%

20 Atlético-GO 11 16 2 5 9 16 30 -1422,9%

Classificados Libertadores

Classificados Copa Sul-Americana

Rebaixados para Série B

Apartirâ_
R 25.820

A partir de

R545.51O

A partir de

RS47.930

Faça revisôes ern Sif3;U veiculo regt,�larmt�nte",
www.vw.com.br. Promoções válidas até 15/08/2012 para veiculas 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,OO. CrossFox 1.6, 4 portas, completo, ano modelo 12/13: à vista com redução de

IPI a partir de R$47.930,00. IOF. cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico 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 intemos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização. o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800701 2834. SAC:

0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.�I),A'$
C(:JiIi,�
O'E�
ACt�

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

TECNOLOGIA ALEMÃ

.GrvpoAutoElre ....
4732746000
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