
\

. Dos quadrinhospara a tela
Filme "OsVingadores", superproduçãoMarve!/Disney, estreia
nesta sexta-feira no Brasil e promete lotar os cinemas.

o CORREIO 00 povo UilUIA.
DUIIDO A. PA.Rl\R DE

f;��:��:�OVÁVElS PRESERVA.NDO
(l.5 flORES1A.S NO MUNDO.

Rt{\CLE A \NFORMAÇ�O. Ptt�i6R �J-
ESIE JORNAL PARA OUtRO .

armácia Popular
Medicamentos chegam
a ter 900/0·de desconto

Em Jaraguá do Sul, são 30 unidades conveniadas à Farmácia Popular 'do Brasil.
Além dos descontos, medicamentos para hipertensos e diabéticos são disponibilizados

gratuitamente. Para isso, é preciso estarcom a receita médica em mâos..

Página 17

Toda sexta-feira encartaefãâquini;'OCP

Fu.tebol

Mais três nomes
no Juventus
Moleque Travesso
anuncia três reforços
para o time que estreia no

Campeonato Catarinense
daDivisão Especial no
dia Iode julho, no Estádio
João Marcatto. Sete atletas
da base também serão

aproveitados no grupo
principal. Página 21

t s
-

ecém-nascidos
Eleições' 201

Cenário de
EDUARDO MONTECINO Guaramirim

o Banco de Leite do_Hospital eMaternidade Jaraguá recebeu a� de 40 litros'do alimento nomês

passado. Evento dia 19 demaiow.i_ asmães doadoras e incentiw.r a amamentação. Página 19.

começaase
definir com a

fi
. •.

,..

o eia lzaçaG

,

da pré
candidatura

doPSD

·ePSDB.

Daiana Constantino

Páginas

Férias

Prefeitavai
deixaro Paço
Cecília Konell (PSD)
confirma sua saída da

administração a partir
do dia 11 de maio. Mas,
antes ela quer tomar conta
de alguns serviços que
já estão em andamento
e inaugurar as Casas da
Cidadania. Caminho fica
aberto para o vice Irineu
Pasold (PSDB). Página 4
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Roupa do Senai

OS alunos das unidades do Senai em Ja

raguá do Sul e Schroeder vão produzir,
voluntariamente, jogos de roupa de cama

para mães com carência financeira. Serão

produzidos aproximadamente 60 kits.com

lençóis, sobrelençóis e fronhas para a Casa

daAmizade (sociedade beneficente forma
da por senhoras), que irá distribuir os pro
dutos para mães no Hospital Jaraguá. Para
fabricar o material, os alunos dos cursos de

aprendizagem industrial de confecciona-

.

dor demoldes de roupas (Senai Schroeder)
e de confeccionador de moldes industriais

(Senai Jaraguá do Sul) vão aplicar os co

nhecimentos adquiridos. Ao todo, 62 jo
vens vão participar do trabalho social. "Os
alunos serão instruídos a produzir peças
de excelente qualidade, já que serão usa-

das por bebês e precisamos evitar que uma
costura inadequada, por exemplo, agrida a

pele sensível", explica Karin Bisoni, coor
denadora dos cursos de aprendizagem no

núcleo têxtil. A produção começa amanhã,
com previsão de entrega em ummês. Outro

trabalho social desenvolvido pelos alunos

da unidade do Senai em Jaraguá do sul será
o desenvolvimento de novos uniformes

para a banda marcial de Schroeder. Os es

tudantes vão produzir desenhos de moda

para apresentar diversas opções de unifor
mes e, posteriormente, vão confeccionar

os moldes das roupas, com especificações
técnicas e previsões .de custos.' Participam
desse projeto alunos dos cursos técnicos

em produção de moda e técnico emmode

lagem do vestuário.

Soja

LOlrEltlAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04651
10 62.499 250.000,00
2° 80.073 23.000,00
3° 15.352 13.000,00
4° 20.055 11.800,00
5° 26.664 10.765,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1238
06 _ 14 - 15 - 22 - 24
27 - 35 - 43 - 53 - 54
60 - 61 - 63 - 78 - 80

87 - 89 - 98 - 99 - 00

Prêmio Sesi

de qualidade
no trabalho·
Iniciaram as inscrições para
a 15° Edição do Prêmio Sesi

de Qualidade no Trabalho,
o PSQT. Além das empresas
que já participaram de outras

edições - e que estão convidadas

novamente -

, o convite do Sesi

vai também para as empresas

que ainda não participaram. Para
conhecer melhor a premiação
e observar o quando podem
melhorar suas práticas, acesse
wwwsesi.org.br/psqt. Este é

um convite especial de Jefferson
Galdíno, gerente regional dó Sesi.

Mutirão para
. -

renegoclaçao
Por iniciativa da BoaVista

Serviços - administradora do
SCPC da Associação Comercial
de São Paulo - inicia esta semana

em São Paulo um mutirão entre

clientes de empresas e bancos

para a renegociação das dívidas.
Embora esta seja umaação que já
foi realizada em outras ocasiões,
a mesma chama a atenção pelo
fato de que acabamos de ter
uma redução nas taxas de juros
e poucos se arriscam a estimar

em quanto será a redução que os

consumidores conseguirão.
MEGASENA
SORTEIO N° 1382
05 - 13 - 16 - 17 - 27 - 55
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Visita a feira

em Milão
A arquiteta Caroline Obenaus, da
Proma Construções, de Iaraguã
do Sul, participou entre os dias
17 e 22 de abril da 51 a edição do
Salão Internacional do Móvel
de Milão, na Itália. O evento

é uma dasmais importantes
feiras de design do mundo,
pois influencia diretamente
o trabalho de decoradores,
designers e arquitetos, que têm
a oportunidade de conhecer,
interagir e se aperfeiçoar pará a

próxima temporada de criações.

. Produto de maior peso na pauta de exportações do Brasil, os produtores do grão
enfrentam uma quebramuito grande na safra deste ano e ainda correm o risco

de verem os preços internacionais desabarem caso sejam confirmadas previsões
de especialistas. Isto se deve às expectativas em relação à próxima safra nos EUA
e à queda no consumo, em função da crise. Caso isto aconteça, nossa balança
comercial poderá sofrer um forte abalo pois o reflexo não será apenas do complexo
sojamas também no setor de aves. Na a inflação, no entanto, o impacto é positivo.

Cr:.dt-lA KONELL
?refehn Muni,Q.tp�d

PERÍODO

.s..�:l.-�.ç. 9% 18.ABRIL.2012

TR 'ó,á2ào;�"" 25·.Ái3iúL·:20·iz
.. · ..
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: .':::::::::::
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ÁçÓES·········
··

PETá4
· ..

2i3á
· ····

�6:·52·o;�
· ..

VALE5 41,09 .. -1,46%
BVMF3 10,85 t- 0,74%

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

PO�PANÇA
. 0,5'889 26.ABRIL.2012

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

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT .. -0,25%
.

.

OURO .. 0%

US$ 117,460
US$ 1644,980

................................................................ ·· .. ·····i··················
.. ··· .. ·· ·········· .. · .. ···· , , , , , .
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Uma homenagem a quem doa amor
OBanco de Leite doHospital eMaternidade Ja

raguá realizará no dia 19 demaio uma home

nagem às mães doadoras de leite. Será um café que
vai reunir também asmães que já receberam doações
para darem seus. depoimentos, contarem suas histó
rias. Uma delas é Rosângela Fenner Rodonf, 34 anos.

No ano passado, sua filha Isabela nasceu prematura
de seis meses, frágil e mais do que nunca precisando
do leite matemo. Porém, Rosângela não tinha leite o

suficiente para alimentar sua filhinha e foram as do

ações que ajudaramna recuperação da pequena (leia
reportagemna página 19 desta edição do OCP).

de Leite do Hospital e Maternidade Jaraguá existe

desde 2007. A coordenadora do projeto, Marisa Ho
ffmeister, comenta que o evento do dia 19, além de
ser uma homenagem, também servirá para mostrar

a importância da doação e do aleitamento materno
que, entre outros beneffcios, previne doenças, aler
gias e fortalece o vinculo entre amãe e o bebê.

Atualmente, a maternidade do Hospital Ia-
Muitas vezes, quando ocorre um parto prematu- raguá conta com 13 doadoras, que no mês pas-

ro, pode haver dificuldades na hora de amamentar sado chegaram a doar cerca de :40 litros de leite.

até por razões psicológicas. Nesta hora, é impor-' Esta homenagem às "mães de leite" é mais do que
tante que se possa contar com doações. O Banco .' merecida e oincentívo deve ser permanente.

Atualmente, a maternidade do

Hospital Jaraguá conta com 13 doadoras,

que no mês passado chegaram a doar

cerca de 40 litros de leite.

Charge
CAFÉ PARA DOADORAS

DO BANCO DE LEITE

E,S'\'AS S I�'l
�Ão AM'GAS

.

k 1)0 Pe,tiO!

Do leitor

Drogas e criminalidade, omal
da sociedade contemporânea

Criminalidade não é apenas .

problema de polícia. Isto já
está demonstrado por estudos
realizados em todo o mundo por
cientistas dasmais diversas áreas
do pensamento. Crime é conse

quência da falta de educação, da
falta de envolvimento integral de
todas as forças da comunidade,
da falta de emprego e - também,
mas não só isso - da falta de uma

polícia treinada, bem estrutura

da, bem equipada e numerosa.

Os crimes contra pessoa são

os que mais chocam e revoltam.

Assassinatos, mortes no trânsi

to, latrocínios, estupros, abuso
contra crianças e tantos outros

alimentam a lista crescente de
vítimas. Este espaço é reduzido

para tratar com profundidade a

questão tão complexa, mas su

ficiente para uma proposta: va
mos fazer alguma coisa.

Considero que as drogas, seu
uso e comércio, respondem por
uma fatia imensa dos delitos.

Logo, é necessário deter o crimi-

noso, tratar o viciado e evitar que
nossos filhos, irmãos, amigos e pa
rentes se tomem presa e alimenta-

.

dor deste nefando comércio.
Uma antiga lei comercial diz

que onde existir uma pessoa de

sejando' comprar alguma coisa
certamente aparecerá alguém
para vender. Temos que atacar

este problema em todas as suas

vertentes. Duas medidas reque
rem implementação imediata:

primeiro - adequar a polícia com
recursos técnicos modernos, um
eficiente serviço de informações
e especialização constante. Em

segundo lugar, temos de investir
de forma intensiva no compro
metimento de pais e educadores

para que eduquem, vigiem, pro
tejam e cuidemdas crianças para
que não tenham sequer curiosi
dade sobre drogas. Sejam elas de

uso permitido ou as ilícitas.

Emerson Santos

Alves, estudante

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o grande equívoco
Ter os pés no chão faz bem à saúde. Ter os pés

no chão é não ser um arvoado existencial. Eu
disse arvoado. Quando escrevi a palavra, o corre
tor de texto do computador fez um sublinhado

em vermelho, agradeci mas persisti, estou certo, é
arvoado mesmo. Arvoado é um cabeça frouxa, um
tonto, muitos costumam dizer avoado, coitados ...

Diachos, perco tempo e não entro no assunto.

É que acabei de ler, mais uma vez, sobre felicida- ,

de, assunto inesgotável. Era um texto do Lou Ma

rinoff, autor do livro Mais Platão, Menos Prozac.
Nesse texto, Marinoff diz que o que hoje mais

aparece na raiz das crises de depressão e ansie

dade é o excesso de expectativa em relação à feli
cidade e ao amor. Ele tem toda a razão. Andamos
furiosos em busca da felicidade incondicional, é

preciso ser feliz a qualquer custo, 'já, sem demo

ras. E muita gente pensa que amar e casar é atar
a felicidade na porta do quarto. Formidável e ir

reparável engano.
Costumo dizer nas minhas palestras que

nada, nem ninguém, nos pode fazer felizes.

Nada, nem ninguém, sem exceção. Quem pensar
diferente vai-se dar mal. E é o que mais aconte

ce. Imaginar uma felicidade contínua é tão tolo

quanto uma vida sem fim.
A felicidade dura momentos, pequenos e es

cassos momentos, o mais deve ser a vivência de
um tipo especial de felicidade que 'se assenta so

bre o bastante e o aqui e agora. Aqui e agora por
que ninguém pode ser feliz lá e então, isto é, em
outro lugar e em outro momento. E feliz com o

"bastante" significa ser feliz com o que nos bas

ta, e o que' nos basta é muito pouco, Triste é que
só descobrimos isso quanto a vida nos coloca
uma corda, a corda do sofrimento, no pescoço.

Os sábios, os que têm os pés no chão, sempre
souberam disso.

Felicidade
Às vezes quero mudar de assunto, não me

deixam .. Há sempre uma nova provocação, e

lá vem o assunto de novo, a felicidade. Quando
digo que nada, nem ninguém, nos pode fazer

felizes, há quem torça o bico. Mas é claro, você
não pode colocar a sua felicidade nos ombros
de uma pessoa, ele ou ela, achando que .essa

pessoa' vai fazer você feliz, não vai. Felicidade é

.

uma decisão pessoal, quem hoje me faz feliz
me pode fazer infeliz amanhã. A decisão será

sempre minha. É só pensar.

Coração
O pior dos conselhos que pode ser dado a

uma pessoa aflita é - sigaseu coração. O coração
é ummagnífico trapaceiro, vive nos empurrando
no abismo das emoções e dos falsos amores.

Quem melhor nos aconselha é a razão, mas a

razão tem cara feia, é ranzinza, nada popular.
Contudo, é ela que quase sempre tem razão,
quando ela não tem, ninguémmais tem ...

Falta dizer
É preciso dizer aos filhos (os adultos já estão

perdidos) que "entrar nas redes sociais é como

estar num apartamento de vidro, em que o jo
vem acende a luz sem nem perceber que pode
ser visto de fora". Entrou na rede, por mais que a

pessoa se cuide, deixar-se-á revelar sem defesas.
Saberão tudo dela, pelo que é dito, como é dito e

muito pelo que não é dito. Sem saída.

,ii' "I!.' I

Fale COI10SCO '
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Férias
.

Prefeita anuncia provável data
tre ela e Pasold, Cecília, disse
que já havia conversado com o

vice-prefeito "há algum tempo
atrás" e que ele provavelmen
te irá ser convocado. "Paz dois
meses que a prefeita comen

tou comigo sobre sua intenção,
mas até o momento nada foi
oficializado. Como vice, minha
função é de assumir durante o

tempo em que ela estiver fora.
Se eu for convocado, estarei lá",
garantiu Pasold.

APrefeita de Jaraguá do Sul, A respeito dos projetos que
Cecília Konell (PSD), deve tem mantido a líder do Execu

se afastar temporariamente da tivo em gabinete, alguns ainda
administração a partir do dia 11 precisam ser "deixados em an

de maio, em razão de suas fé- damento" e outros já estariam
rias, durante cerca de 30 dias. A em fase de finalização" permi-
'líder do Executivo acredita que tindo a saída da prefeita na data

,

seu Vice, Irineu Pasold (PSDB), pretendida. Entre eles, as obras'
"�:':iráassumir-a frente dogoverno. d� pavimentação asfáltica, as

'úEu pretendo sair no dia II,
-,

ampliaçõese reformas depos
mas-não depende 'só de mim; tos de saúde e a inauguração de

.. ',":te�o projetos em andamen- cinco Casas da Cidadania, pro
�'1�JO é��enho q�e deixar t�do em jeto aprovado' pela Câmara na

;;.;{,ord�W", explicou a prefeita, que sessão de terça.
',,��\.:ain��" deverá confirmar a data'. Com relação à volta do ma-

';Sobre a possível transição en- rido da prefeita, Ivo Konell

Cecília Konell deve
deixar comando da

prefeitura no dia 11

de maio, depois que
cumprir agenda de

.

compromissos

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

I."

,"

(PSD), ao cargo de secretário
de administração - pasta acu

mulada pela chefe de gabinete
Pedra, filha da mandatária - no

mesmo período em que deixa
rá o comando do governo, Ce
cília esclarece que, sendo Ivo
um administrador, ela contará
com o trabalho dele e de toda
a equipe para dar continuidade
a seu governo. "Assim como em

qualquer empresa as pessoas
dependem de um administra
dor, eu como prefeita também

preciso dessa equipe", justifica.

Faz dois meses

que a prefeita
comentou comigo
sobre sua intenção,
mas até o momento

nada foi'
oficializado.

Irineu Pasold,
vice-prefeito

EDUARDO MONTECINO ARQUIVOOCP

SUBSTITUTO _O vice hineu-Pasold deve· substituir
a prefeita Cecília, durante seu período de férias

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma entidade sem fins

lucrativos, fundada em 14 de setembro de 1998, oom sua

Cornunidade Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora, bairro
Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul, SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar, prevenir,
reabilitar e ressocializaro dependente de álcool e outras drogas, bem
como orientar os familiares em particular e a sociedade em geral.

APOIO: o CORREIO no I)OVO
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Prefeita
recebeu

intimação
A respeito da representação
encaminhada emmarço pela
subseção da OAB de Jaraguá
e da Comissão da Moralidade
Pública da entidade à
Procuradoria Geral de Justiça,
em Florianópolis, a prefeita
Cecília Konell confirmou o

recebimento da intimação,
enviada pela 6a Promotoria da
Comarca no dia 16 de abril,
para que compareça' ao Tribunal
de Iustiça, na Capital. 'Agente
recebeu alguma coisa, mas não
fui até Florianópolis", afirmou,
alegando que o ex-secretário e

a chefe de gabinete, Ivo e Fedra
Konell, estariam amparados
pela Súmula 13 e que, por isso,
estariam dentro do seu direito
de serem nomeados a "cargos,
políticos, e não de confiança".

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Colaborou Verônica Lemus

3275-0065

Composição partidária
. QcenáriO pré-eleitoral de Guarami-

rim começa a se formar com a pré
candidatura de Laura Frõhlich (PSD) a

prefeito e de Paulo Veloso (PSDB) a vice.
A oficialização acontece em um evento

marcado para esta sexta-feira, dia 27, às
19h30, em um restaurante, às margens
da rodovia BR-280, - conforme já havia
sido anunciado pela coluna.

A decisão pelo nome dos dois foi feita
com base em duas pesquisas de opinião,
nas quais eles tiveram maior aceitação
dos moradores. E agora, segundo Frõhli
eh, o trabalho dos partidos será voltado

para a candidatura dos vereadores. Na

composição PSD e PSDB, entram tam

bém o PR, PSB, PC do B e um grupo do

Um vice mais
cuidadoso
Depois do comunicado
da desistência de Antídio
LÚnelli (PMDB) do pleito
eleitoral, o vice-prefeito de
Massaranduba, Armindo
Sésar Tassi (PMDB),
prefere manter o discurso
da pré-campanha mais
prudente. "É melhor
falar menos agora e se

pronunciar mais perto das

convenções. Olha o que
aconteceu com o PMDB
de Jaraguá", analisou.

Ação popular
Para a presidente da Ujam
(União Iaraguaense das

Associações de Moradores),
Andrea Ziehlsdorff,
a manifestação da
comunidade realizada para
reivindicar a construção
do viaduto naAvenida
'Waldemar Grubba, no
bairro Centenário, teve
resultado, com a entrega
do projeto da prefeitura
para o Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes), em
Florianópolis. Os moradores
da localidade estão
bastante esperançosos,
segundo a líder

comunitária, que relembrou
que o problema no local
é o congestionamento
de trânsito.

PDT. Outra parte dos integrantes do PDT
apoia a manutenção,da administração '

de Nilson Bylaardt (PMDB), que já fe
chou parceria com o PPS.

Com esse racha no PDT, o vereador
Caubi Pinheiro (PDT) diz que está "que
nem bombeiro, tentando apagar o incên
dia". O parlamentar não quer tomar lado
e busca uma solução para'o entendimen
to da legenda. "Conto com a presença do

presidente estadual do partido (Manoel
Dias) para resolver a situação", declarou.
'Nos bastidores, o ex-prefeitoMário Sérgio
Peixer (DEM), o Dego, estaria se aproxi
mando do PP e do PT, que terá de decidir
entre Evaristo Cavíquiolí e Evaldo João Iun
ckes para pré-candidato namajoritária.

EDUARDO MONTECINO

DO POVO

Derrota catarinense
'� Resolução 72 vai trazer um prejuízo
monstruoso de R$ 1 bilhão por ano,
queda de-empregos na região dos

portos de São Francisco e Itapoá ...",
comentou o senador Paulo Bauer,
sobre a aprovação da alíquota única
de 4% do ICMS sobre os produtos
importados, que passa vigorar a partir
do dia Iode janeiro de 2013.

" .

---·-·C n I a

Lauro Prõhlich (foto) foi 0- terceiro
colocado na eleição para prefeito em

2008, com 5.658 votos, ficando atrás
de Evaldo João e Junckes (PT) e Nilson

Bylaardt (PMDB). Ele agora aposta
todas as fichas nesta disputa por estar

preparando o campo desde o ano

passado, junto com outros partidos.

Encarte publicitário
O'promotor daMoralidade Pública, RicardoViviani, aguarda
o despacho da ação civil pública, ajuizada pelo Ministério
Público de Santa Catarina, a respeito do encarte "Construir

para Crescer", produzido e distribuído pelo governo de

Jaraguá. Segundo o promotor, a publicação faz propaganda
enganosa, usa símbolo e nome da prefeitura e utiliza serviços
públicos, "já que foi editado pela Secretaria de Habitação",
-sendo que esse tipo de publicidade não é oficial e serviu para
promover o nome da prefeita. "Como a revista não foi paga
com recurso público nem foi feita pelas empresas habilitadas
para isso, trata-se de propaganda ilegal". A prefeita Cecília
Konell e demais envolvidos ainda não foram.notifícados.

Aprovado
A proposta de incluir

açõesàs Casas da
Cidadania no PPA

(Plano Plurianual)
foi aprovada por
unanimidade pelo
plenário da'Câmara
nesta terça-feira. Foi
a última votação do
projeto, que segue
agora para sanção
do Executivo."

--
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IF-SC pode entrar em greve emmaio
Após .paralísação,
professores esperam
resposta de Brasília

para decidir se vão'

suspender atividades
\

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Professores. do Instituto Fe
deral de Santa Catarina

(IF-SC) realizaram ontem pa
ralisação para chamar a aten

ção do governo federal sobre as

reivindicações da categoria. A
medida integra o Dia Nacional
da Mobilização do Servidor PÚ
blico Federal, organizado pelo
Sindicato Nacional dos Servi
dores Federais da Educação Bá
sica, Profissional e Tecnológica
(Sinasefe). De acordo com o

coordenador do Sindicato dos
Trabalhadores do IF-SC, Mar
cos Aurélio Neves, 90% dos tra
balhadores do Estado aderiram
à paralisação. Eles querem a de-

finição da data-base e o reajus
te salarial anual de acordo com

os índices da inflação.
Agora, Neves aguarda resul

tado de reunião com o Ministé
rio de Planejamento e do fórum
interno dos funcionários pú
blicos para saber se a categoria
realizará paralisação por tempo
indeterminado em maio. De
acordo com ele, toda essa dis
cussão seguirá até julho, que é
o limite para que' o governo en-

,vie para aprovação na Câmara
dos Deputados o orçamento da
União previsto para 2013, onde
devem constar a data-base e os

reajustes dos funcionários.
Segundo o professor do IF

SC de Jaraguá do Sul, Mario Ce
sar Sedrez, do Campus Geraldo
Werninghaus, o último reajuste
salarial aconteceu em 2008 e foi

pago em três parcelas, com a úl
tima recebida apenas em 2010.
Em 2011, foi firmado acordo
entre o governo e a categoria
que previa o reajuste salarial de
4% a serem pagos em março de
2012, o que, segundo o Sindica
to, ainda não aconteceu.

MARCELE GOUCHE

PROTESII"JrO Estudantes se reuniram·em frente
à Escola Julius KarsteÍl, no bairro R8u

Sinte quer reabl"ir Il�
,..,

oes

MaIlifestação

Alunos'

pedem a volta
das aulas

Aproximadamente 20 estu
dantes da Escola de Educa

ção Básica Julius Karsten,
no bairro Rau, reuniram-se
ontem à noite para solicitar o
fim da greve dos professores

� e a reabertura das negocia
ções por parte do governo es

tadual. Os organizadores da
manifestação, Ana Carolina
Nora e Humberto Kappaun,
ambos de 16 anos, resumem
o objetivo do grupo: "Que
remos aula". De acordo com .

Humberto, os 62 dias de
. paralisação dos professores
no ano passado foram preju
diciais aos alunos, sobretu
do àqueles que, como eles,
estavam no terceiro ano do
Ensino Médio e em prepara-
ção para vestibular e ENEM.

./

III>

Cl

Na noite de ontem, o comando de greve dos professores da rede
estadual de ensino tentou protocolar pedido de audiência para
retomar as negociações com o governo. Sem conseguir protoco
lar a ação através da Secretaria de Educação, hoje pela manhã,
a executiva do Sinte deverá encaminhar o pedido diretamente à
Secretaria Estadual daAdministração e assim propor ao gover
nador Raimundo Colombo a reabertura das negociações.
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auuoanaproxnna semana
No sábado, as 17
unidades de saúde
estarão abertas em
horário estendido,
das 8h às 17h, sem
fechar para almoço

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Atendendo ao calendário
do Ministério da Saúde, a

Prefeitura de Jaraguá do. Sul
promove no próximo dia 5, o

Dia D, para a Vacinação con

tra a Gripe. Segundo o diretor
de Vigilância em Saúde, Walter
Clavera, devem procurar uma
unidade de saúde' as pessoas
que se enquadram na área de
risco, como idosos, gestantes,
crianças de seis meses a menor

de dois anos e os profissionais
de saúde.

Para Clavera, a vacinação
é fundamental, já que no mo

mento é a melhor forma de

prevenir a gripe e complicações
que a doença pode causar. Ele
ressalta que a expectativa para
este ano é atender o maior nú-

,

mero de pessoas possível. "São

cerca de 18mil pessoas na área
de risco, que devem se servaci
nadas até final de maio" afirma.

Segundo o diretor, a vacina
protege contra a gripe comum

e a gripe H1N1, de forma segura
e eficaz, não oferecendo risco

algum para a saúde das pesso
as. Para a aplicação da vacina
o paciente deve ter em mãos a

carteira de vacina e um docu
menta de identidade,

No sábado, as 17 unidades
de saúde estarão abertas em

horário estendido, das 8h às

17h, sem fechar para o almoço.
Quem' não puder comparecer
neste dia, pode receber a vacina
até o dia 25 de maio, nos postos
de saúde, das 7h às 16h30.

"
São cerca de 18 mil

pessoas na área de

risco, que devem
ser vacinadas até
rmal de maio.

Walter Clavera,
diretor de

Vigilância
em Saúde

EDUARDO MONTECINO

AMP...IAçÃO Estacionamento rotativo vai
oferecer novas vagas no Centro de Jaraguá

EDUARDO MONTECINO

CAMPANHA Período de vacinação começa DO dia 5 e, segue a�é 25 de maio

Dois a cinco anos'

Crianças também recebem vacina,
A Prefeitura de Iaragua do Sul, através da Se- panha nacional. Segundo Clavera, a compra da

cretaria da Saúde, vai oferecer também vacina vacina já foi realizada, e a empresa que vericeu

para as crianças de dois anos a cinco anos in- .

a licitação deve entregar o material em dez dias.

completos, que não são contemplados na cam- O investimento do município foi de R$190 mil.

Confira os postos de atendimento n� site www.ocorreiodopovo.com.br ,

Estacionamento rotativo

éampliado no Centro
A CDL (Câmara de Diri

gentes Lojistas) em reunião
a com a Prefeitura de Jaraguá
do Sul e Secretaria de Trânsito
e Transporte voltam a analisar
o projeto para a ampliaçã� de

vagas no estacionamento ro

tativo da cidade.

Segundo o diretor de Trân
sito e Transportes, Marcia
Roberto Ribas estão sendo re

avaliadas áreas de fuga do es
tacionamento, incluindo o pá
tio da Igreja Matriz, no Centro,

,

e terrenos, baldios da' região.
"Estamos avaliando situações,
para que os motoristas não fu

jam daZonaAzul e atrapalhem
outros locais" afirma.

Outra melhoria é o au

menta das vagas. Ribas ex-

plica que a pedido de lojis
tas, serão implantadas áreas
de rotatividade em algumas
vias, para não prejudicar o co
mércio local. Até o momento

está confirmada a ampliação
para as ruas Henrique Piaze

ra, Francisco Fischer, e a rua

Expedicionário João Zapella,
todas no Centro.

Serão implantadas 60 va

gas normais, dez para motos,

quatro para idosos, duas para
deficientes,' uma de carga e

descarga, e uma para veículos
oficiais. Algumas ruas tam

bém serão sinalizadas para o

não estacionamento em um

lado da via. A previsão é que
essas mudanças ocorram até
final de junho.

Ruas que terão
estacionamento pago
em um lado da via:
• Rua 29 de Outubro,
• Rua Expedicionário
João Zapella;

• Rua Clemente Barato;
• RuaWillyManhke;
• Rua Frederico Bartel;
• RuaMal Deodoro
da Fonseca;

• Rua Luiz Kienen;
• Rua GuilhermeWeege, ;
• Rua João Picolli;
• Rua Exp. Cabo
Harry Hadlich;

• Rua Ex. Gumercindo
da Silva.
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TroféuMurillo
arreto de Azevedo

Justa homenagem
A contece no periodo de 18 a 27 deste mês, o .8° Campeonato.

.rlEscolar - TroféuMurilio Barreto deAzevedo. São mais de 1,3
mil alunos atletas com idades entre 12 e 14 anos que competem,
representando 32 unidades escolares, nas mais variadas
modalidades esportivas. O evento, que reúne os adolescentes dos

quatro cantos do município, homenageia um dos maiores ícones
do esporte catarinense:Murillo Barreto deAzevedo. O desporto
olímpicofoi introduzido em nossa Iaraguâ Relo professorAdolf
Hermann Schultze, na década de 30, no SportClub Germânia.
Nosanos 50, o Dr.Murillo normatizou e o propagou na região.

Boas vindas
o jornal O Correio do Povo, na edição n° 1677, de 27 de janeiro de

19.52, dava as boas-vindas ao advogado recém-formado dr. Murillo
Barreto de Azevedo, que acabara de se instalar nesta cidade.

Iaraguá do Sul e Santa Catarina nuncamais foram as mesmas.

Baependi Campeão da LJF década de 50- Em pé: Samir,
Haroldo Ristow, Bolli, OctacíJio,Walter Hornburg, Schwedtner,
Baloquinho, Zépi Rocha, Piazera, ArthurMüller, Alfredó Krause

eMwillo Barreto de Azevedo - Agachados: ReinerWiele,
Horst Verch, Americano, JorgeMattar, Schadeck,.
Tunõio, Norberto lIafermann e Ivo Bramorski

Atuação
_

Este causídico, que também era formado em Educação Física, instigou
os jovens jaraguaenses a praticar as mais variadas modalidades
esportivas. Na área jurídica, advogou ao longo de 51 anos, e atuou

emmais de uma centena de júris, em toda Santa Catarina.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
-

Lunenaer �Z!�
I GlUpo lu". li

. Aventureiro
Adepto de esportes
radicais praticou rafking
e canoagem. Em 1953,
juntamente com Amadeus
Mahfud, Adolpho Mahfud
e José Fructuoso, a bordo
da canoa "Macaca II",
percorreram o caminho
inverso que fizera o

desbravador Emílio Carlos
. Jourdan, isso é, desceram
o Rio Itapocu até Barra

Velha, e retornaram
a Jaraguá do Sul.

Voleibol- Baependi x Ginástico de JoinviDe (1954) -

Os jaraguaenses com ca·misas claras - Em pé: SamirMattar,
EduardoMano e Asseph. - Agaehados: AdolphoMahfud,

Walmor Silva eMwillo Barreto de Azevedo
.

Esporte e educação
o esp.orte e a educação marcaram de formamítica a sua passagem
terrena. Foi atleta, professor, treinador, dirigente, árbitro e

comendador. A partir da 3a edição dos Jogos Abertos de Santa
Catarina, passou a integrar o "Cardinalato", que até hoje comanda
o destino do desporto estadual. Foi membro do Conselho de

Julgamento dos logos-Abertos e presidente de julgamento da

Confederação Brasileira de Automobilismo. Fundou a Escola Superior
de Educação Física e Desporto de Joinville e foi seu primeiro diretor.

Participou da fundação da Furb, de Blumenàu, e da Udesc de
Florianópolis. Foi condecorado: Comendador da Ordem do Mérito
Esportivo de SC e Medalha do Mérito Municipal de Jaraguá do Sul.
Ganhou também o Troféu Jornaleiro, conferido pelo JornalA Notícia,
além de inúmeras homenagens em vários Estados brasileiros. .

Cantínho
da saudade
Emmarço de 2003, o
mestre partiu para a

eternidade. Deixou-nos o

legado de que o impossível
não existe, e que-através da
educação e dos esportes
podemos forjar uma
grande nação. O homem

partiu, ficou a lenda, e esta
é maior do que amorte.

o mestre
Conheci-o no início dos anos 60. Era um otimista
desvairado. Um grupo de meninos jogava futebol no
campo do Colégio Marista São Luís de nossa cidade.
Atento ao jogo, um "menino-jogador" chamou sua

atenção, não pelo futebol que jogava, mas pela
velocidade com que se deslocava no gramado:
- Hei, menino corredor, queres fazer atletismo?
Serás campeão!
- Posso jogar futebol também?
- Pode.
- Negócio fechado.
E o menino passou a treinar atletismo diariamente. Muitas

vezes, o escritório de advocacia do mestre estava lotado de

clientes, então ele saía de fininho pela porta dos fundos para
ministrar os treinos domenino corredor. "Só podes competir.
em alto nível quando estiveres pronto", dizia ele aomenino.
Um dia, às vésperas de uma grande competição, o mestre

. trouxe as suas sapatilhas de corrida, era do tempo 'em que,
fora campeão paranaense universitário nas provas de 400

,

e 800m rasos. Deu-a ao "menino" (agora já crescido), mas
para o mestre ele sempre era o menino, e lhe disse: "chegou
a hora, vai, corre, aposte em você mesmo, dobre a parada e

pague pra ver"! O menino foi, correu e venceu. Durante 1t
anos compartilharam vitórias e derrotas. Quando o

menino encerrou a carreira de atleta devolveu as sapatilhas
para o mestre. Surrada e desbotada é verdade, porém
testemunha de um tempo mágico e inesquecível.

�Dr.Mwillo Barreto de Azevedo e

Cagtioni - condecorados com aMedalha
doMéritoMunicipal- O garotinho

é Gabriel H. Cagtioni

o político
Eleito vereador em 1956, exerceu
o mandato de forma brilhante. Foi
presidente da Câmara e apresentou
projetos de leis, resoluções e emendas,
participando, ainda, de comissões e

importantes interposições no plenário.
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Estreia de filme

"OS Vi Ilgadores"
chegaram·

Nesta sexta-feira, programa obrigatório para quem gosta de quadrinhos e cinema entra em
cartaz com a nova produção da Disney que reúne os grandes super-heróis da Marvel

filme "Os Vingadores" estreia nesta
sexta-feira (com pré-estreia hoje,
meia-noite) em mais de 900 salas

espalhadas pelo Brasil. A superpro
dução Marvel/Disney, que reúne
vários super-heróis dos quadri

nhos, deve levar umamultidão de fãs aos cinemas.
Homem de Ferro (Robert Downey Ir.), Incrível Hulk
(Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth), Capitão
América (Chris Evans), Gavião Arqueiro (Jeremy
Renner) eViúva Negra (Scarlett Johansson) estão no
elenco. A direção é de IossWhedon.

.

"OsVingadores" tem tudo que se pode esperar
de um filme com os maiores heróis da editora de

quadrinhos - muita ação, efeitos especiais capri
chados-e 'sequências de luta a rodo, com direito a

cenas de destruição em Nova York e até referên
cias ao 11' de Setembro - em especial aos policiais
e bombeiros da cidade.

A reunião dos heróis é o ponto alto da emprei
tada de construção de um cenário cinematográfi
co para os personagens da Marvel, iniciada quan
do a editora produziu "O Homem de Ferro" (2008),
primeiro filme inteiramente financiado pelos es

túdios criados pela MarveI.
Cada novo filme introduzia personagens que

seriam resgatados na próxima produção, criando "virgem" e, como o conflito principal diz respeito à

um universo repleto de interligações: a presença relaçãoentreThor, isto pode ser um problema, espe
da S.H.I.E.L.D. é prenunciada pela aparição de cialmente para quem não viu o filme sobre o semi

NickFury (Samuel L. Jackson) em "Homem de Fer - .deus. Se você é uma dessas pessoas, é recomendável

ro"; Tony Stark faz uma ponta em "Hulk" (2008); o que você veja os outros filmes antes deste.
martelo deThor é encontrado no final de "Homem No entanto, a presença de Robert Downey Ir,
de Ferro 2" (2010); o cientista Erik Selvig (Stellan assegura a volta do humor ácido que ficou de fora

Skarsgard) menciona Bruce Banner (alterego do em "Thor" e "Capitão América". A direção até tenta

Hulk) em "Thor" (2011); em "Capitão América: O o dar peso semelhante a todos os heróis, mas Dow

Primeiro Vingador" (2011), Steve Rogers conhece ney rouba a cena, favorecido por um roteiro que lhe

o pai do Homem de Ferro e a arma secreta do vilão deixa com as melhores piadas e sacadas, com direi
do filme, tem ligação com uma relíquia guardada to a uma entrada triunfal na aeronave em que os

no reino de Thor - e terá papel importante em "Os Vingadores se reúnem, ao som de suamúsica tema,

Vingadores" - entre outras. "Shoot toThrill", doACIDe.
Esse universo é ao mesmo tempo a força e a Referências pop também não faltam no filme: o

fraqueza de "OsVingadores" - enquanto os espec- quadrinista Stan Lee faz uma pequena participação,
tadores que viram todos os filmes da Marvel vão "O Senhor dosAnéis" é lembrado quando o Homem

se divertir bastante reconhecendo as ligações e de Ferro chama o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner)
referências,. de Legolas, e até o Capitão América, que ficou con-

A parcela do público que entra em contato gelado por 70 anos, tem seu momento quando al
com os personagens pela primeira vez pode ficar guém finalmente solta uma referência de sua época
bastante confusa. Não é preciso conhecer os qua - - os "macacos voadores" de "OMágico de Oz" (1939).
drinhos. Mas não ter assistido aos outros filmes E não é preciso dizer que, não custa nada você

pode tirar muito da graça. esperar um pouquinho só o desenrolar dos crédi-
, .

A nova produção da Marvel gasta pouco tempo tos finais, para assistir a uma cena que vai deixar
em explicar a origem dos heróis para um público os fãs Marvel eufóricos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I QUINTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

.
'

Canoínhas
....

. 140 19°

São Miguel
do Oeste
....
15° 20°

Chapecó
....
12° 20°

Temperatura
voltará a subir
Tempo instável com chuva'
melhorando no decorrer do
dia no Oeste, Meio Oeste
e Planalto Sul. Nas outras

regiões, céu encoberto
alternando com períodos
de aberturas e chuva.

Temperatura amenana
madrugada e em elevação
durante do dia.A tendência de
29 a 9/5 é de chuva frequente
no litoral de SC, mas de forma
isoladaTemperaturas tendem a

subirumpouco no fim de abril.

�nsolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nubíado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Norte 3km/h Vento favorável em'
• 12h Vento não favorável Norte 3km/h nehum horário,

• 15h Vento não favorável Noroeste 6km/h 90%
• 18h Vento não favorável Noroeste 2km/h

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

Humor
No cinema
Depois de uma tarde inteira no cinema, a adolescente chega em casa

emburrada e bate a porta com toda força.
- O que foi, Camilinha? - pergunta a mãe, aflita - O filme não foi bom?
- Ai, mãe! Foi horrível., Eu tive que trocar de lugar cinco vezes no cinema!
'- Por quê, minha filha?Algum rapaz se meteu a engraçadinho com você?
- Sim! - respondeu ela - Mas só naminha quinta tentativa!

SUdoku
,>

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
ICU
C>
:s
-

O
cn

Leve guarda-chuva,
ainda

ie
chover

HOJE

Jaraguádo S
e Região

Joinville
....
18° 240

Jaragwí. do Sul
, ....

,'--'" 150 200

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 21°C

Ma.fra '

... .
15° 20°

Blumenau
... .
150 21 °

Rio do Sul
....
14° 17° SÁBADO

MíN: 14°C
MÁX: 21°C

Florianópolis
... Ji.
16° 23° #

DOMINGO
MíN: 12°C
MÁX: 22°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 4h54: O,9m
• 19h41: 1,3m
• Baixamar
• 11 h06: O,4m
• 23h17: O,7m

Itajaí
• Preamar
• 4h40: o.sm
• 17h44: O,9m
• Baixamar
• 4h40: o.sm
• 21 h42: O,6m

Florianópolis
• Preamar
• 5h06: O,9m
• 17h45: 1m

•• Baixamar
• 9h04: O,3m
• 21 h2a: O,6m

Imbituba
• Preamar
• 3h06:0,5m
• 16h56: O,5m
• Baixamar
• 9h49:0,2m
• 19h19: O,5m

São Joaquim
....
9° 13°

CRESCENTE 1/3

CHEIA 8/3
Tábua

das marés

MINGUANTE 15/3

NOVA 22/3

Palavras Cruzadas

1 9HORIZONTAIS
1. Parcerias Público-Privadas / As letras entre o A
eoE

2. Pôr (empregado) no olho da rua

3. Fazer presente, levar ao conhecimento de todos
4. Que tem o sangue empobrecido
5. O ator, cantor e comediante Ivan (1928-1995) / A

capital da República de Azerbaidjão, às margens
do mar Cáspio

6. Ordem Verbal / (Fig.) Resultado de grandes fa-

digas'
.

7. Levar por violência / Um lado do ... muro
8. Grito que expressa dor física ou moral / Desmo

ronar

9. (Pop.) Paixão amorosa intensa/ A sambista Bran
dão

,10. Quem penetra, através de força, em propriedade
particular

11. Espécie de salame de grande diâmetro, feito de 10

carne de porco ou de boi, temperado e seco

12. (Pop.) Ferimento com instrumento perfurante
13. Escola Superior de Agricultura / Braço, em in-

glês.
12

234 5 6 l 8

2

II II
II II

II
I

II
II II

II
II II

, '

II
- ,

3

4

5

6

7

8

VERTICAIS
1. Ato de lançar ferro (o návio)
2. Partido Democrático Social/Arbusto de frutos

amarelos, com polpa aromática e comestível /
Interjeição usada na correção de um engano

3. Desgosto / Tipo de resina usada em perfumaria
e farmácia

4. Que exerce algum cargo
5. (Red.) Uma grande sala de espetáculos / Inter

jeição que indica admiração ou surpresa / Não
bem definido "

'

6. Em tom pejorativo, música enfadonha, desarmo
niosa, sem beleza artística

7. Relativo a substância amarelo-esverdeada secre
,tada pelo fígado tíos vertebrados / Flor pequena
muito perfumada

8. Um dos narcóticos mais problemáticos da atuali
dade / Um artigo de bijuteira ou joalharia

9. Alteração da voz por inflamação das cordas vc
cais.

'El!anbn0tl '6 'lelOa 'lPE1:J '8 'EpaSatl 'Jem8 i 'epel!JoQwEl '9 'o5eA 'nEn 'aula
'9 'alUB11S!U!1iIl '\7 'B1J!V'J JeSad 8 'sdo '2!eAn 'SOd 'Z 'wa5IU03U\f '� :Sl\t:J1183A

,

'WJ\f 'I1S3 'S � 'ep-eBald
U 'l!jap2lJOIill H '10Sl!AUj 'O� '!�al 'EW-e9 '6 'J!nH '!'If '8 'nlill 'Jelde}l 'i 'JOOS 'AO
'9 'n�e8 '!ln!) 'S 'OO!WgU\f 'v JeIBUISS\f 'S 'J!l!wao 'z 'O:J8 ddd '� :SJltlNOZIl:JOH

,

oy)nlOS

A ECREATlVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIl!

1950 . 2012
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contato@poraeaso.com @poraeaso lporaeaso

Franquia Container em Jaraguá
Agora estámais do que óbvio omotivo das obras naquele terreno
(hámuito tempo intocado) vizinho ao Edifício Market Place,
no final da Reinaldo Rau. Mais uma opção de compras na via
fashion da cidade, sem dúvidas abrirá uma das franquias práticas

I

e alternativas da Container Ecology Store no endereço. Logo
entraremos em contato com os proprietários para saber quais
marcas encontraremos nas prateleiras, por hora o que vocês

podem fazer paramatar a curiosidade é conhecer o conceito
.

dando uma passada �a URL lojacontainer.com.br.
DIEGO JARSCHEL

Vera (e), Lorival e a 6lha Taty Pasquali,
no registro da celebração dos 5 anos do
estúdio Zoom Hair Design
..................... :

.

Dead Fish no Curupira
Para quem acha que a cena rock está enfraquecida noVale,
lá vem bomba. Nos dias 7, 8 e 9 de junho o lendário palco do

Curupira Club, em Guaraniirim, irá sediar o 7° Festival da Cultura
Underground. Baú do Rock Produções quem promove o evento, e
vai trazer ninguém menos que a banda Dead Fish para incendiar
o local. Mostrando que o Festival vêm à toda, ainda completam Ó
line-up outras 18 bandas! Segura essa agora...

DIVULGAÇÃO

Azedo e rançoso
Há um ponto "maldito" em nosso calçadão, logo à frente do Shopping
Fall. Mas não dápra ver. Trata-se de uma armadilha invisível, exalada
de uma boca-de-lobo nãomenos tímida que o ralo do próprio infer
no. O cheiro é podre, insuportavelmente azedo, tira a noção de que
algo um dia já foi belo nessa vida...Alguémmais aí já sentiu? Se sim,
também sabe que não é de ontem que isso acontece.A questão "6 que
é preciso para que essa lástima deixe de ocorrer" foi encaminhada à
ouvidoria da Prefeitura. Estamos aguardando uma resposta.

As gatinhas Viviane Lessmann
e Thais Vent, alegrando o

ambiente do Sacramentum Pub
..
/

................ : ,

.

esto
•

ouvln O
Bullet Bane -

Combustio

..

]essin TainaraXavier,·
20 anos, assistente de
arte e redatora jr.

Dose dupla
Se liga galera, amanhã estreia
nossa primeira coluna aqui

.

no OCP! Ganhamosmais uma
página para compartilhar
novidades com vocês, deixem
marcado que agora o PorAcaso
terá publicação duas vezes po�
semana, sempre às quintas e

sextas-feiras. Cheers!

Para as

am

Amanhã, em homenagem às

mães, rolamais um daqueles
jantares fartos e estupendos
do Círculo Italiano de Iaraguá
do Sul. O evento começa às

20h, custando R$ 18, e o acesso
adulto é de R$ 12 para crianças.
São poucos os lugares, é preciso
fazer reserva com antecedência.
O telefone é 3370 8636.

DIVULGAÇÃO

Foto enviada ontem da galera a caminho do show
de Sir Paul McCartDey em Floripa! QG do Por Acaso i
e O Correio do Povomarcaram presença
.

.

DIEGO JARSCHEL

Ve a no S e a!t
,

As quartas-feiras estão se tomando imperdíveis no
pubmais badalado da cidade...A ideia do PalcoAberto
vingou, e a gerência do SacramentumPub agora bota

para frente o projeto chamando você para
tocar o próximo hit na casa.Anote o horário,
todas as quartas feiras, apartir das 20h,
equipamento e palco estão disponíveis no
point para quem quiser chegar lá e tirar um

s0!ll. O repertório, por questões "práticas'; é
limitado a rock e punk-rock, sendo umMPB
tambémbem-vindo vez ou outra. Mais
infos? Liguem no (47) 3370 1727.

• 22h - Shaw com James eMaurício Sacra
Local: SacramentumPub 147 8832 1524 .
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Qual é a

função?
Dse assunto que rola sobre

Dqual a função da mãe e da
babá é interessante. Quem tem

filho sabe, independentemente
do que possam dizer educadores,
psicólogos, analistas do compor
tamento humano e outros tais,
tiaminha opinião de analfabeto
declarado, mas não juramenta
do, basta que cada uma cumpra
seupapel.Mãe, devesermãe.Eàs
vezes,pai.Ebabá, seforsó isso; 'tâ
debom tamanho.

Teu sorriso
Nesta quinta-feira à noite tem

pagodedbsbonsnaLond�n
Pub, com a presença do grupo
Teu Sorriso, da Santa e Bela

Ilha, Floripa. Arnulherada
não paga entrada, que é por
conta do amigo João, dono do
babado.

Calados
Cá pra nós, já não se fazem
mais escoteiros como

antigamente. Terça, quando
transcorreu o DiaMundial do
Escoteiro, nada foi visto de

festejos por estas bandas
doVale do Itapocu, POI que
será, hein? Será que ando tão

desinformado assim?

Ninguém pode fazer com que
você se sinta inferior sem seu

consentimento.

Eleanor Roosevelt

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

/ Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

FOTOS DIVULGAÇÃO
�

r------------
- .. _- ------ --------.. -

I�SP��f7: C> fl>, í? ix»
I

:Troféus e Medalhas
I

l,3275-4044_

� .. -

Lucélia Russi e Thiana Bertoldi conferindo o Kantan

CASAL Cr_istovão e Lurdes Baptista, na Confraria do Churrasco
I I

·Pasteis
No próximo dia 5, vai rolar
na Comunidade Evangélica
Luterana, na Ilha da Figueira,
a tradicional Noite dos Pasteis.

.
(

NAS RODAS O bonito

casal Chico e Tânia

Pie�,conferindo
os lugares da moda

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o grande David Correa, que ontem
trocou idade e sempre lê esta coluna para ficar por dentro das

novidades de nossa sociedade. Valeu mesmo, amigo!

Humor
Político Famoso
Numa festa, amadame é

apresentada a uni eminente

político.
- Muito prazer! - diz ele.
- Prazer! Saiba que já ouvi
muito falar do senhor!
- É possível, minha senhora,
mas ninguém tem provas!

Um qualquer.
Ontem, um militante bem
conhecido Partido dos

Trabalhadores, no bar do

Sérgio, se gabava: o PT não
fará coligação com qualquer
um.Pará, sim. A não ser

_

que ninguém mais saiba o

significado de 'qualquer um'.

NIVER Iriane Vieira Porto, da Agência
Avante Esportes, é a grande aniversariante

de hoje, felicidades!

Onde comer bem

em Jaraguá
No Restaurante Costela
& Cia. Nos domingos, é
servido o melhor frango

assado da cidade.

Passeio
Na última terça-feira, a
CaraguáAuto Elite, brindou
clientes e imprensa com
uma visita a fábrica da

Volkswagen em São José
dos Pinhais, no PR. O
atendimento foi vip, com
direito a delicioso almoço no

Restaurante do Paraná Golfe
Clube e um espécial serviço
de bordo. A Revista Nossa
esteve representada pela
jornalista Silvia Legnaghi
que ficou maravilhada com
a tecnologia utilizada na

empresa. Valeu!

,

Niver do
Márcio
Não ousem esquecê-
lo: o empresário Márcio
Mauro Marcatto é o grande
aniversariante de hoje na

cidade e vai adorar saber

que foi lembrado. Parabéns.
O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.

Metro?
Saiu na internet: 110
lutador Anderson Silva
deu uma declaração
dizendo que é 'meio
metrossexual"'. Ué ... deu

para entender? Será que a

dúvida é devido a sua voz?

VENDA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA -

GASTRONOMIA

Tel.: (47) 3376-3915
E-mail: compras1@gastrotop.com.br

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

:.W$ábado, a partir das 10h
'

da manhã, tem reabertura
da Garage. Na ocasião
Igue Ioestin, Tato Branco,
David Correa elucélui
Planincheck abrem
a mão e pagam uma

rodada de petiscos.
,

).1
'

•A Vinícola Pericó está

participando em São
-

.1 : xRq lçén�lfr .

, ti; Expovin(s - a

.maiotfeira internacional
devinha.

,1..

•As bolsas personalizadas
da Serimaq são um show.
Como c(J1Í�eguir?
Fone: 3276-1510

\Iºç� pElfierg f'@F{hê€3er €)
(qPr/cqçõo. Ff1f1f1IdCY' tios çri§tf]i§.

28/04 a 06/05
das 10h às 20h

R�8 21 dê Jgm�lrEl, 2��H?
C€mtro I f3omerode I §ç

-

'

-

www.oxfordporcelanas.com.br
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AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R .

Miriam comenta com Gabriel que Rodrigo sentiu fortes dores de cabeça.
Rodrigo não dá o anel de noivado de sua família para Valéria. Dimas se preocu
pa com o sumiço de Melissa. Teresa comenta com Antônio a desconfiança que
tem de Melissa. Melissa arma para Valéria perder seu bebê. Miriam se esforça
para parar de pensar em Rodrigo. Melissa elogia Valéria para o sobrinho e finge
apoiar sua decisão de se casar com ela. Divina leva Junior para seu quarto.
Pedro começa a fazer as entrevistas para sua matéria sobre o desaparecimento
de Rodrigo. Valéria acorda passando mal e pede ajuda a Rodrigo.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 198
Conrado reata com Cida e ela desiste de contar que é trabalhadora domés

tica. Máslova acredita que a menina é filha de Sarmento e sugere que o neto

entre para a família. Fabian impõe condições para manter seu falso namoro com
Chayene. Socorro e Marvan inventam que haverá um show de Chayene em

Sobradinho. Rosário pede a Fabian que não conte para Chayene sobre o beijo
entre eles. Cida, Penha e Rosário se encontram. Malaquias anuncia que ven

derá o bufê e Inácio fica interessado. Brunessa e Rodinei trocam provocações.
Rosário ouve o CD de Fabian e pensa no cantor. Sônia e Sarmento oferecem
um jantar para os padrinhos de Ariela. Naldo deixa Sobradinho e leva o caderno
de receitas da mãe. Cida pega uma roupa de Isadora para sair com o namo

rado. Humberto suspeita de que os sogros estejam passando por dificuldades
financeiras e alerta Ariela. Elano calcula o montante das dívidas da irmã e ela se

desespera. Brunessa vê Cida e Conrado juntos na boate.

AVENIDA BRIlSIL - GLOBO - 21H

Jorginho cuida de Débora. Nina sai apressada da mansão assim que Jana
ína chega. Carminha fica nervosa com o início da apresentação de Ágata. Tufão
recebe um bilhete anônimo avisando do sequestro de sua esposa, mas não dá

atenção. Carminha é levada por Serjão e Tubarão e todos se apavoram. Zezé
desconfia de que Nina esteja envolvida no sequestro de Carminha. Moreira liga
para Tufão. Carminha reclama do cativeiro. Nina procura Lucinda. Jorginho vai

para a casa de Tufão ao saber do sequestro da mãe. Carminha exige que Max
leve suas coisas para o cativeiro. Nina segue Max. Leleco leva Zenon, seu amigo
policial, para ajudar nas investigações do sequestro. Zezé reforça as suspeitas
de Muricy contra a cozinheira. Nina encontra o suposto cativeiro de Carminha.

�CARAS-RECORD-22R
Martim se aproxima de Manuela e Caio. Nameless associa a ordem de

matar Martin ao GPS que recebeu de Nameless. Big Blond diz não poder
. revelar a Nameless o esquema completo. Big Blond afirma que ela precisa
rá encontrar Martim quando ele desembarcar em Búzios. Educonvida Luma

para almoçar e Tônia se oferece para acompanhá-los. Edu explica para Zezé
e Zezé como um navio não afunda. Geraldine conta para Cláudia o que acon
teceu com Otávio. Cláudia suspeita que Geraldine tenha sonhado. Marina
fica magoada com Cláudia por ter dito que ela é mal casada.

.

CORllÇÓES FERIDOS - SBT - 20H30
O médico sai do centro cirúrgico e conta a Vera que Olavo sofreu um infarto

e terá que usar um marcapasso. Regina pergunta a Michel se ele pensou sobre a

adoção de José. O médico informa Vera que correu tudo bem com a cirurgia de Ola
vo. Heloisa pede para Glauco hospedá-Ia em sua fazenda. Vera e Vrtor entram no

.

quarto em que Olavo está internado. Vrtor pergunta ao pai se o infarto que ele teve
tem a ver com a conversa com Saulo. Olavo revela a Vrtor que descobriu que Aline

está envolvida com um traficante intemacional. Aline telefona para Flávio e conta.
que descobriu que Saulo é um detetive particular. Dinho recebe a visita de seus pais
na dínica de reabilitaçao. Ele conta que recebeu a visita de um deteti�e.
* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

,�

Clique animal

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

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

Esses quatro cães foram retirados de maus tratos e agora
procw-am um lar. Teo, Tedy, Bob e Keiti, todos castrados,vacinados e

vermifugados, estão esperando um lar. Caso queira adotá-los entre
em contato com aMaria 3376-6400 ouMarisa pelo 9602-7934

Aniversariantes
Hildegard Piazera
IIse Laube

Inge Stalke
Ivanir H. Cardoso
Jeane M. Bussarello
Johann Bruch
Jose O. Gneiding
Julia Hornung
Juliano Goedert
Leonice T. D. de Souza
Mailes Stein
Marcos A. Pedrotti
Mario Peggau
Maristela Engel

Maysa Amorim.
Michelli Marquardt
Monalisa P. Michalak
Monica C. Greppner
Nelsa K. Flohr
Paulo R. Rosa
Sirlene A. Siebert
Susana S. Catafesta
Valzita Sasse
Veara L. Andrade
Waldemar P. Baader
Walli Blank
Walmira Blank
Wolney Wolinger

26/4
Angelita A. Miotto
Antonio de Souza
Blasio Besen
Carmelo Pasqualli
Caroline Wotmeyer L. Pinto
Cícero Stenger Sanches
Ederson Ricardo Bublitz

Egon Engel
Emerson L. Poglia
Fabiana Fernandes
Flávia Fernandes
Gislene Lopes
Harry Wulf

\

Especial

Saúde da mulher

Nesta sexta-feira
saiba como cuidar
do seu coração!

Noel Gallagher -
High Flying Birds
Depois tle vendermais de "

70milllões de álbun� em

todo o mundo ao lado de
seu irmão Liam,na lendária
baRqa Oasis, Noel Gª-llagl).er
produz seu primeiro projeto
solo chamado,"High Flying
Birds". Noel Gallagher s
High Flyipg Birds decola em
direções que o Oasis nunca

poderia ter ido. Do ragtime
de NovaOrleans de "The
DeathOfYouAnd Me" ao
drama repleto de cordas,
a LaEnnloMorricone,
"Everybody s On The Run"

. e o coro ínflâdo de '.1 (l
Wanna Live InADream In

=
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Tirinhas

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHez

P��510,
voce vela
T�A8ALHA�
De CUeCA!!

DeVO eSTA� TeNDO MAIS UM DA
QUeLeS peSADeLOS ONDe SAIO
De CASA COM p�eSSA e eSQue

ÇO De Me veSTIR

Cinema

JARAGUÁ DO SUL· SHOPPING BREITHAUPT
• Cine Arcoiris 1
• Guerra é Guerra - Dub. - segunda, terça e quinta às
15h, e diariamente às 17h, 19h, 21h

• O Lorax - Dub. - sábado, domingo e quarta às
14h10
• Cine Arcoiris 2
• A Mulher de Preto - Leg. - 21h10
• Espelho, Espelho Meu - Dub .. -14h40, 17h, 19h10
• Cine Arcoiris 3
• Drive - Leg. -19h15, 21h15
• Fúria de Titãs 2 - Leg. -15h15, 17h15

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• American Pie: o Reencontro - 14h, 16h30, 19h,
21h30 - Dub.
.GNC2
• Xingu - 13h20 15h20 - Dub
• Guerra é Guerra - 19h15 - Dub.
·12 Horas 17h20, 21h10 - Dub.
.GNC3
• Jogos Vorazes - 13h45 - Leg.
• Fúria de Titãs 2 (3D) - 16h45, 19h30, 21 h45 - Dub.

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
·Titanic (3D) -17h30, 21h10 - Leg.
• Titanic (3D) - 14h - Dub.
.GNC2
• American Pie: o Reencontro - 13h40, 16h20, 19h,
21h30 - Leg.
.GNC3
• Espelho, Espelho Meu - 13h30, 15h40, 17h50 - Dub.
• Xingu - 20h, 22h10 - Dub.

.

• GNC4
• Fúria de Titãs 2 -14h30, 16h30, 19h10, 21h20-
Dub.
.GNC5
• Projeto X - 19h45 - Leg.
• O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida - 13h50,
15h50 - Dub..

• Área Q - 17h40, 21 h40 - Dub.
• SALA VIP
• O Homem Que Mudou o Jogo -14:1016:4519:20
21 :50 - LEG

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Titanic - 12 anos - Leg. - 13h, 16h50
• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - OhOO (A)
• Cinepolis 2
• Espelho, Espelho Meu - Livre - Dub. -14h15, 16h35,
18h55,21h20
• Cinepolis 3
• American Pie: O Reencontro - 16 anos - Leg. -

13h45, 16h15, 19hOO, 21h45
• Cinepolis 4
• Area Q - 10 anos - 14h30, 17hOO, 19h30, 22h
• Cinepolis 5
• Xingu -12 anos - 14h20, 17h05, 19h15, 21h30
• Cinepolis 6
• Heleno -14 anos � 13h10, 15h50, 18h20, 20h55
• Cinepolis' 7
·0 Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida - Livre - Dub.

- 13h30
• Fúria de Titãs 2 -12 anos - Dub. -15h45, 20h, 22h15
• Fúria de Titãs 2 - 12 anos - Leg. - 17h55
A - Somente quinta (26/4).

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• American Pie: o Reencontro - 14h10, 16h40, 19h15,
21h45 - Leg.

• Jogos Vorazes - 21 h - Leg.
• Espelho, Espelho Meu - 14h20 16h30 18h45 - Dub.
.GNC3
• Xingu - 14h30, 19h30 - Dub.
• Área Q - 16h50, 21 h30 - Dub.
.GNC4
• Guerra é Guerra - 20h, 22h - Leg.
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida - 13h50,
15h50, 17h50 - Dub.
.GNC5
• Fúria de Titãs 2 - 14h45, 17h, 19h, 21 h20 - Leg.
• GNC6
• Titanic (3D) - 17h30j 21 h10- Leg.
• Titanic (3D) - j 4h - Dub.

Na comédiaAmerican Pie: OReencontro, todos
os personagens deAmerican Pie que conhece
mos um pouco mais de uma década trás-retor
nam para uma reunião do colégio. No fim de

.

semana há muito aguardado, eles vão descobrir
o que mudou, quem não mudou e que o tempo
e a distância não são capazes de destruir os

laços da amizade.
III

Acusada de ofend"er
"

pessoas com cancer
A brincadeira do programa "Pânico" de

raspar o cabelo da panicat Babi Rossi aca
bou ofendendo muita gente que acredita

que a atitude soou como ofensa às pessoas
com câncer. EBabi está enfrentandomuitas
críticas por ter concordado emparticipar da
brincadeira de mau gosto. Irritada, a pani
cat se defendeu. "Vão àm* todos que dizem

que ganhei diriheiro. Fíz porque quis e uma

carecanão fazmalpraninguém!", completou.

Hickmann e Galisteu
continuam brigadas
o clima tenso continua. Após várias

alfinetadas, Adriane Galisteu pegou pe
sado e declarou queAna Hickmann seria
uma pessoamelhor se tivesse urn filho. E
Hickmann magoada declarou: "Eu acho

que ela perdeu a chance de ficar de boca
fechada. Ela foi muito má nessa decla

ração. Ela não sabe o que acontece na

minha intimidade .. Eu nunca fizmal ne
nhum a ela", desabafou.

Gianecchini se emociona
ao faze� foto co;m a mãe
Reynaldo Gíanecchini é uma das estrelas que
integram a exposição "EternamenteMãe", no

ShoppingVilla lobos, em São Paulo. O ator, que
recentemente se recuperou de urn câncer lin

fático, emocionou-se enquantó era fotografado
ao lado damãe, Heloisa. Aproposta damostra

� retrat .cum:Rlicidade en�re,":rnães e filhos.

fama . Haverá um leilão �ás imagens e o
valor arrecadado será doado para urna
ONG indicada pelo famoso retratado.

Bieber faz mÚSica
sobre paternidade
Iustín Bieber resolveuse pronunciar so-

bre o caso de ter sido acusado, de ser pai do
filho de uma fã, quando ainda tinhamenos
de 18 anos. Depois ficou comprovado que a
moça estava inventando toda a história por
causa de dinheiro. Agora o astro teen escre
veu uma música sobre o assunto para seu

novo disco, "Believe', que será lançado em
junho. "Há músicas sobre as coisas pelas
quais eu estou passando", revelou.

Autor da Globo
alfineta Ivete

Aguinaldo Silvausou oTwitterpara co
mentar a escalação de Ivete Sangalo para
o elenco de "Gabriela". "Alguém pergunta
o que espero de Ivete Sangalo em 'Gabrie
la': espero que ela cante uma daquelas
músicas dela e depois se retire com dig
nidade", escreveu o autor de "Fina Estam
pa'. Silva continuou: "Como cadamacaco
deve ficar no seu galho, espero que Julia
na Paes não resolva cantoricar". Climão!

Horóscopo
CVl ÁRIES

�

I·· Nao delxe suas responsabilidades pera depoIS. Ola
favorável pam organizarmelhor a sua casa e deixar o
ambiente mais alegre. Aproveite pera dar mais atenção
à famma e ajudar nas tarefas domésticas. Na paixão,
demonstre mais carinho a quem ama Cor: cinza.

U'TOURO
U No trabalho, foque sua atenção nos problemas pera

resolvê-los de modo definitivo. As questões familiares
exigirão mais tempo que de costume, converse com o

pessoal e dê um fim às brigas. A dois, ótimo astral. Se
está só, já é tempo de se declarar. Cor: bege.

II GÊMEOS
Cuidado com os gastos, evite mexer em suas economias
caso esteja em um período de aperto. Em famma,
ofereça mais carinho e proteção. Na vida a dois, atitudes
carinhosas vão trazer benefícios ao romance. Demonstre
seus sentimentos a quem ama. Cor: branco ..

� CÂNCER
� Demonstre sua autoconfiança se quiser que os

demais acreditem no que faz. Se precisa melhorar sua
autoestima, mude o visual! Ótimo dia pala começar uma
dieta ou um programa de exercícios físicos. No amor, use
seu channe para envolver o par. Cor: pink.

...() LEÃo .

UL Dedique-se a tarefas que possa desenvolver sozinho(a).
Manter a discrição em suas ações será importante.
Ofereça o apoio que seus familiares precisam, atitudes
amorosas vão aproximar vocês. A dois, aproveite para
resolver mal-entendidos. Cor: tons claros.

'Yrk VIRGEM

11..f O dia é indicado pera fazer as contas e colocar suas

finanças em ordem. O contato com amigos de longa da1a
estará favorecido neste dia Conte com eles se precisar
desabafar ou ouvir algum conselho. Na área sentimental,
o astral é de equilíbrio. Cor: bege.

.o, UBRA
- O dia favorece o contato com pessoas influentes e

chefes. Não tenha receio de expor seus projetos.
Cuidado pera não deixar o pessoal de casa em segundo
plano. Nos assuntos do coração, não perca a chance de
se aproximar ainda mais da pessoa amada. Cor: branco.

m.
ESCORPIÃO
É hora de divulgar os projetos no quais trabalha há
algum tempo. Assim, terá apoio e ajuda dos COlegas /

para colocar tudo em prática. Em familia, não permita
interferências em sua vida Na paixão, cuidado com
situações malresolvidas. C9r: tons claros.

.. /\ SAGITÁRIO
)(..

-

Mantenha-se no controle da situação para evitar

divergências, principalmente no campo profissional.
Assuntos familiares podem ser trazidrn? à tona e tomar
mais tempo que o esperado. Dê a devida atenção aos
problemas e se esforce para resolvê-los. Cor: creme.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'.}J Se deseja conquistar objetivos pessoais e profissionais,
é melhor falar menos e agirmais. O reconhecimento

que tanto deseja virá através de seus esforços. Exercite
sua paciência e acabe com os desentendimentç>s em
seu lar e com quem ama Cor: pink.

AQUÁRIO'
No trabalho, dedique-se mais e não se esqueça das
suas responsabilidades. Tente ser firme em seus

propósitos e ouça a sua intuição. Nos assuntos do
coração, demonstre carinho ao seu amor. Dessa forma,
vai passar mais segurança ao seu par. Cor: verde.

PEIXES
Assuntos relacionados à famma e que envolvam
sentimentos vão ocupar um lugar de destaque em

li
.

sua vida Mas não deixe que isso interfira em seu

desempenho profissional. Na área sentimental, guie-se
pelos seus sonhos, mas aja com praticidade. Cor: cinza.
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É só mandar para contato@beatrizsasse.com�br. �

A esposa Edeultraud envia

homenagem ao marido Volney
KIettenberg pelo aniversário
comemorado em março. "Que
DeuS traga mais saúde para que
possamos ficar sempre jW1tos.
Feliz aniversário, querido amado".

o Bruno KIettenberg fez
aniversário em abril e a
avó Edeultraud e o avô

Volneyenviammuitos

beijos a este neto querido

Karine e Rodrigo
eomemeram seis meses de
namoro nesta sexta-feira.
Ele que reside em Sorocaba,
no Estado de Sp, vem
sempre para Jaraguá visitar
a amada, '�or que nasceu
em Jaraguá e se fortalece
a cada novo encontro e

aumentamais ainda a

esperança de que um dia a
distância não existirámais".

Cami1IY
Vitória
Kreutzfeld
fez 9 anos

no dia 22 e

quem deseja
felicidades
são os pais
Adilson e

Sandreia

que a amam
muito.
"Que Deus
continua
ilwninando
a nossa

estrela!"

Caio Carlini Habeck

completa um aninho

hoje. Quem enVia os

parabéns com carinho
são os pais Edson
de Souza Habeck e

Tatiane Carlini

Os avós Orandi e Arnelda Langer
. e demais familiares parabenizam
o pequeno Gustavo Langer
Schütze, que completou o primeiro
aninho no dia 25. Desejammuita
saúde e alegria para sua vida

........ �" -'"�
..... , _ ...�-" , ... ,

-- _ .... _,_.-
- .......,..

__ ""MP"'
�"�_P"

iPhoneNano \---
Além dos rumores de um possí - \vel iPad Mini chegando' as lojas no

final do ano, parece que o iPhone \
5 chegará acompanhado de um ir- \1
mão menor. O jornal "Chine Times" \
conta que fontes de dentro de um \
dos distribuidores de .hardware da

\Apple confirmou que a produção
de peças para um smartphone, que \será mais barato que o iPhone 5, .

está chegando as lojas juntamente L.
com seu irmão mais poderoso no usada até agora para os lançamentos e

outono do Hemisfério Norte. De- se o iPhone Nano for real, esse prova
pois dessa notícia acho que pode- velmente terá um preço intermediário
mos esperar por um iPhone 5 com entre o iPhone 4 e o 4S, mas quem sabe
um preço mais alto do que a tabela isso é só a Apple mesmo.

Um·e
cada cinco

computadores
Macte
aware

tr p saa o Goo I em

Um em cada cinco computadores
Mac, da Apple, abriga algum tipo de
malware, de acordo com um estudo

divulgado pela empresa inglesa de

segurança da informação Sophos.
Em uma amostra de 100 mil compu
tadores, 20% continham no mínimo
um programa malicioso. O tipo de
malware mais encontrado, no en

tanto, afeta apenas computadores
com sistemaWindows.
O Mac é imune aos programas
danosos feitos para o Windows -

pode ser usado para espalhar ví
rus, mas não sofre os sintomas da

infecção; O tipo de malware capaz

Facebook
e

O Facebook chegou pela primeira
vez em abril deste ano ao topo do

ranking de acessos no Brasil, supe
rando o Google, tradicional líder
de visitas. No dia primeiro deste
mês, um domingo, a rede recebeu
10,52% dos cliques dos internautas
brasileiros, enquanto o buscador

permaneceu na segunda colocação,
com 10,42% do volume de acessos.

O fenômeno se repetiu nos dias 6,

de afetar computadores Mac só foi
encontrado em 2,7% das máquinas
vendidas pela Apple. Isso significa
que, quando um malware se aloja
em um computador Mac, a proba-

. bilidade de que ele ataque apenas
o sistemaWindows é sete vezes

maior do que a chance de que ele

seja danoso ao aparelho da Apple.
Programas maliciosos se alastram
através de saídas USB, anexos de
e-mail e' downloads. Cibercrimino
sos veem usuários da Apple como

um alvo fácil, pois são menos pro
pensos a usar sistemas antivírus
do que os adeptos doWindows.

8, 14 e 15 de abril. Nos últimos seis
meses, o Facebook registrou um
crescimento de 5,3% em volume
de visitas, de acordo com dados da

Experian Hitwise. De maneira geral,'
os picos de participação em visitas

apresentados pelo Facebook em re

lação aos demais sites ocorrem aos

fins de semana e feriados, fato que
coincide com o aumento das visitas
às redes sociais e aos fóruvs.
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• Furosemida 4o.mg comp.
• Hidroclorotiazida 25mg comp:
• Isossorbida 2o.mg comp.
• Isossorbida, Dinitrato 5mg
sublingual comp.
• Losartan Potássica 5o.mg comp.
• Maleato de Enalapril zümg comp.
• Maleato de EnalaprillOmg comp.
• Maleato de Enalapril5mg comp.
•Metildopa 25o.mg comp.
• Nifedipina lümg comp.
• Propatilnitrato lOmg comp.
• Propranolol sümg comp.
•Varfarina Sódica lmg comp.
•Varfarina Sódica 5mg comp.
•Verapamíl Bümg comp.
•Verapamil lzümg comp.

Antiparasitários/FUngicidas
•Albendazol éümg/ml Susp. Oral -

• Albendazol ãnomg comp.
• Fluconazol lõümg comp.
• Pluconazol lüümg comp.
• Itraconazol íüomg comp.
• Mebendazol íõümg comp.
• Mebendazol zümg/rnl
Susp. Oral ôüml
• Metronídazol zôümg comp .

•Metronidazol düümg cornp,
•Metronidazol4% Susp. Oral, 80. rnl
• Metronidazol CremeVago Bisn
5o.o.mg/5g 50. g
• Nistatina CremeVago
250.0.0.UIIg 60. g
• Nistatina Susp. Oral-íü rnl
• Nitrato de Miconazol Creme
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Farmácia Popular

Preços chegam a ser

90% mais baixos
Conveniadas também oferecem remédios

gratuitos para hipertensose diabéticos
AFarmácia Popular do Brasil

funciona junto à Unidade Sani
tária Central, no posto de saúde
da rua Reinoldo Rau. O horário
de atendimento é das 8h às 18h,
de segunda a sexta-feira e, aos

sábados, das 8h às 12 h. O tele
fone é o (47) 3276-8940.

Veja a relação completa das
farmácias conveniadas, me

dicamentos e preços da Far
mácia Popular do Brasil e Far
mácia Básica no site do OCP:

wwwocorreíodopovo.com.br,

JARAGUÁ DO SUL tem o selo "Aqui tem Farmácia

Popular", no Centro da cidade,
e se surpreendeu com a des
coberta: "Há dois anos, minha
mãe toma remédios para con

trolar a pressão alta. Agora que
sei da possibilidade de gratui
dade e descontos, vou indicar

para ela", conta.
Para receber omedicamento

na Farmácia Popular do Brasil,
cujos remédios são financiados

. pelo governo federal, é preciso
portar a receita médica, que
tem validade de quatro meses,
carteira de identidade e CPR

Segundo a' Secretaria Munici

pal da Saúde (Semsa), o farma
cêutico disponibiliza apenas a

quantidade necessária para um
mês e, no mês seguinte, o pa
ciente deve retornar à farmácia

para receber outra remessa.

Rousemery
de Angeles

Tita Pretti

v:OCê sabia que anticoncep
cionais, remédios contra

asma, rinite, doença de Parkin -

.

son, osteoporose podem ser

comprados com até 90% de
desconto em comparação ao

preço normal em 30 farmácias
de ]araguá do Sul, conveniadas
à Farmácia Popular do Brasil?

A curitibana Rousemery
Prosdóscimo de. Angeles, 28

anos, é uma das pessoas domu

nicípio que ainda não conhecia
o sistema de convênio que ga
rante, inclusive, a gratuidade de
determinados medicamentos,
como os contra hipertensão' e
diabetes.

Na manhã de ontem, ela vi
sitou uma dessas farmácias que

Agora que sei dos
descontos e da

gTatuidade, vou
indicar para
minha mãe.

EDUARDO MONTECINO

. �

SURPRESA Rousemery desconhecia a diferença de preços nas farmácias

Farmácia Básica

Oferta demedicamentos gratuitos
A Farmácia Básica, localiza

da nos fundos da Secretaria da

Educação, também oferece me

dicamentos gratuitos a toda a

comunidade. Para solicitar o me
dicamento, é preciso ter emmãos

receita médica e cartão munici

pal de saúde (com letras verdes).
A Secretaria da Saúde ressalta

que a receita do medicamento,
que não precisa ser do SUS, deve
possuir data, assinatura e carim-

bo do médico. A Farmácia Básica
ficana rua Isidoro Pedri, no bairro
Barra do Rio Molha. O horário de
atendimento é das 7h30 às 16h45,
sem fechar para o almoço. O tele
fone é 0(47) 2106-8507.

Medicamentos da
Farmácia Básica*

Analgésicos/Antitérmicos
•MS lüümg comp.
•MS 5o.o.mg comp.
• Dípirona 50.0. mg comp.
• Dipirona gts 5o.o.mg/ rnl fr /gt 10 rnl
• Brometo de N-butilescopolamina
lOmgcomp.
• Paracetamol Süümg cornp,
• Paracetamol Sol. Oral I o. rnl

Antibióticos e

Quimioterápicos
•Amoxicilina + Acido Clavulâmico

25o.ll25mg Susp. Oral ISO. rnl
•Amoxicilina + Acido Clavulâmico

5o.o.ll25mg comp.
• Amoxicilina 25o.mg/rnl susp. Oral
15o.rnl
•Amoxicilina 5o.o.mg comp.
•Azitromicina 40mg/rnl Susp. Oral
•Azitromicina 5o.o.mg comp.
• Cefalexina 25o.mg Susp. Oral

ôü rnl
• Cefalexina 5o.o.mg comp.
• Ciprofloxacim 5o.o.mg comp.
• Claritromicina 25o.mg comp.
• Clindamicina 30.0.mg comp.
• Colagenase-Cloranfenicol

,

pomada Sü g
•Eritromicina 125mg Susp. Oral60ml
• Eritromicina 25o.mg comp.
• Espiramicina 1,5mU comp.
•Neomicína-Bacitracinapomada lOg
• Nitrofurantoína lüümg comp.
•Nitrofurantoína Susp. Oral5mg/rnl
• Penicilina Benzatina 1.2o.o..o.o.o.UI
frasco / amp.
• Penicilina Benzatina 60o..o.o.o.UI

frasco/amp.
• PenicilinaProc.Krisn 4o..o.o.o.UI

frasco/amp.
..Pirirnetarnina 25mg comp.
• Sulfa+Trirnetoprima (400+80.) comp.
• Sulfa+Trimetoprima (40.0.+80.)
Susp. • Oral ôüml
• Sulfadiazida 50.0. mg comp.
• Sulfadiazina de Prata Pasta 1%

Cardiovasculares
e Diuréticos
•Amiodarona 2o.o.mg comp.
•Anlodipino lOrng comp.
•Anlodipino 5mg comp.
•Atenolollo.o.mg comp.
• Arenolol õumg comp.
• Captopril25mg comp.
• Carvedilol12,5mg comp.
• Carvedilol25mg comp.
• Carvedilol3, 125mg comp.
• Carvedilol6,25mg comp.
• Cinarizina 75mg comp.
• Clopidogrel 75mg
• Digoxina o.,25mg comp.
• Espironolactona lo.o.mg comp.
• Espironolactona 25mg comp.

Dermatológico
• Nitrato deMiconazol
CremeVaginal
• Nitrato de Miconazol Gel Oral
• Permanganato de Potássio lo.o.mg
comp.
• Permetrina Creme 5%
• Permetrina Loção 1%

Antidiabéticos
• Clorproparnida 25o.mg co�p.
• Glibenclarnida 5mg comp.
• Gliclazida 3o.mg comp.
• Gliclazida Bümg comp.
• Insulina NPH lo.o.UI 10 rnl
• Insulina Regular 10 rnl
•Metformina 5o.o.mg comp.
•Metformina 85o.mg comp.
• Seringas de Insulina 1 rnl

AntünDamatórios
• Diclofenaco Sódico 5o.mg comp.
• Diclofenaco Potássico 5o.mg comp.
• Diclofenaco Resinato gotas 20. rnl
• Ibuprofeno Sol. Oralõnmg/ml
• Ibuprofeno 3o.o.mg comp.
• Ibuprofeno 6o.o.mg comp.
• Nirnesulide lo.o.mg comp.

*Veja lista completa demedicamentos no www.ocorreiodopovo.com.br
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Oll"tO de i.s"ta
Cristiano Mabfud Watzko, escritor

o sentido 'da vida e o destino!
Na semanapassada, enquan

to lia as notícias esportivas
diárias na quinta-feira, li uma
que me fez lembrar aminha in
fância e adolescência. A notícia
era sobre amorte do avô de Na
vak Djokovic, o tenista número
1 do ranking daATP atualmente.

Enquanto lia a pequena repor
tagem' me chamou a atenção
que Djokovic diz que lembra ter
passado bons momentos com

seu avô. Também me lembrei
dos momentos com meu opa
Watzko, enquanto brincava no

galinheiro do lado dele, ou na

minha adolescência quando jo
guei algumas vezes bocha com

ele. A sensação de perda de al

guém que amamos é única para
cada um, e com certeza para o

Djoko também está sendo. As
sim como para o Djoko, um dos
meus avôs, já está "caçando nas

eternas campinas", porém, ter
meu outro avô ainda comigo é
muito bom, pois a cada dia que
passaposso aprender um pouco

. da sabedoria e humildade, do
meu exemplo de homem Ínte

gro e honesto.

Djokovic estava participan
do do torneio de Monte Carla,
em Mônaco, e enquanto fazia
seu treino diário, um dosmem
bras de sua equipe lhe infor
mou damorte do seu avô. Faço
questão de citar as palavras de

Djoko, sobre seu avô: "Eu era

muito próximo dele, então foi
uma. grande perda para mim
e toda a família. Mas ele está

Fone:3375-0500
www.bandfm99.com.br

comigo em espírito, sei disso.
Lembro apenas dos bons mo

mentos e isso que me deu for

ças para jogar ontem e hoje".
No domingo que passou,

Djokovic fez a final do torneio
de Monte Carla contra Rafael
Nadal, acabou perdendo o jogo,
mas suas palavras após o jogo
nos mostram a razão da der
rota: "Não quero diminuir em
nada a vitória de Rafa. Ele foi o
melhor tenista em quadra. Mas
é um fato que eu não tinhamais
nenhuma energia emocional.
Jamais tinha passado por uma

situação emocional como esta.

Estou muito satisfeito por ter

alcançado a final sob tais cir
cunstâncias. Foi uma semana

bem difícil para mim na parte
mental. Preciso ir visitar o tú
mula do meu avô, porque não

pude.estar lá no funeral (de sá
bado). Então voltarei para casa

nos próximos dias".

Saiba que o

magnífico da vida
é a diversidade de

opiniões e crenças,
é isto que faz o
mundo ser o

que ele é.

Penso que vocês devem es

tar se perguntando, porque es

colhi o título acima. Vou expli
car. No último sábado meu avô

me perguntou se eu tinha lido
o artigo do Prates de sexta-feira
(dia 40 de abril) deste Jornal,
minha resposta foi um sincero
"não". Então ele me pediu para
ler, o que o fiz e faço questão
de reproduzir trechos do mes

mo em seguida: "Tudo bem,
não posso provar que não exis
ta destino. Nem ninguém me

pode provar que exista. Mas de
uma coisa tenho certeza: quem
inventou essa história de desti
no foi um frouxo, um derrotado
da vida, um preguiçoso, um va

dia. [ ... ] Acaso é como acredi
tar em destino, uma desculpa,
uma acomodação de quem não

quer ver .a verdade anterior e

que produziu os maus resulta
dos agora vividos. Acreditar em
acaso e acreditar em destino
retira das pessoas as responsa
bilidades, as culpas".

Todo ser humano tem direi
to de acreditar no que melhor
lhe convém, e é uma pena saber
que existem pe§soas que dizem
e pensam que que� acredita
em destino é um frouxo, um
derrotado na vida, um pregui
çoso e outras conotações pe
jorativas. Acredite no que você

quiser, e saiba que o magnífico
da vida é a diversidade de opi
niões e crenças, é isto que faz o
mundo ser o que ele é.

Deixo para vocês refletirem
uma frase de um dos maiores

gênios da humanidade, Albert
Einstein: "Estudar o·Universo é
acreditar em Deus".

Apresentação Tim Francisco

A Hora do Ronco - Das 07:00 as 09:00 h
Humor e irreverencia na sua manhã

Manhã Show - Das 09:00 h as 12:00 h

Apresentação -Iran Guerra

� Programa da Tarde - Das 14:00 h as 17:00 h

,i,J Apresentação· Jaque Rebouças

Show de Bandas- aos Sábados - Das 14:00 as 17:00 h

Apresentação • Flavio Ludero

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

AVISO DE LICITAÇÃO

---------.-- -----

--------:---------.------.-
--.--------.--------------.--.-.---.-.------ ---- __o -- --.----.-----

--lJornal da Band - Das 06:00 h as 07:00 h

I
I

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licita

ção abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 72/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE CONEXÕES DE PVC E VÁLVULA DE
GAVETA'
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 26/4/2012, das 8h às 11h30 e das
13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 17/5/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

ComeOOmção da� e Pecuária do &uH I�IFederação da Agricultura e Pecuária do Estado ___
de Santa Catarina FAESC

EDITAL

CONTRIBUiÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FíSICA - EXERCíCIO DE 2012
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com li Federação da

Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina - FAESC e o Sindicato do Produtor Rural deAbdon
Batista; Sindicato Rural de Abelardo Luz; Sindicato Rural de Agrolândia; Sindicato Rural de

Agronômica; Sindicato Rural de Água Doce; Sindicato do Produtor Rural deAlfredo Wagner; Sindicato
Rural. deAngelina; SindicatoRural deAnita Garibaldi; Sindicato Rural deAraranguá; Sindicato Rural de
Armazém; Sindicato Rural de Aurora; Sindicato dos Produtores Rurais Bela Vista do Toldo; Sindicato
Rural de Benedito Novo ; Sindicato Rural de Blumenau; Sindicato Rural de Bom Jardim da. Serra;
Sindicato Rural de Bom Retiro; Sindicato Rural de Braço do Norte; Sindicato Rural de Campo Alegre;
Sindicato Rural de Campo Belo do Sul; Sindicato dos Produtores Rurais de Campo Erê; Sindicato dos
Produtores Rurais de Campos Novos; Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas; SindicatoRural de
Capíuzal; Sindicato Rural de Catanduvas; Sindicato Rural de Caçador; Sindicato Sincravesc; Sindicato
Rural de Chapecó; Sindicato dos Produtores Rurais de Concórdia; Sindicato Rural de Correia Pinto;
Sindicato Rural de Curitibanos; Sindicato dos Produtores Rurais de Dionísio Cerqueira; Sindicato Rural
de Faxinal dos Guedes; Sindicato Rural de Florianópolis; Sindicato dosProdutores Rurais de Fraiburgo;
Sindicato Rural de Galvão; Sindicato Rural de Ilhota; Sindicato Rural de lmarui; Sindicato dos
Produtores Rurais de Imbuia; Sindicato Rural de Ipumirim; Sindicato Rural de Irani; Sindicato dos
Produtores Rurais de Irineopolis; Sindicato Rural de Itaiópolis; Sindicato 'dos Produtores Rurais de

Itapiranga; Sindicato Rural de Ituporanga; Sindicato dos Produtores Rurais de Jacinto Machado;
Sindicato Rural de Jaguaruna; Sindicato Rural de Joaçaba; Sindicato Rural de Joinvílle; Sindicato Rural
de Lages; Sindicato Rural de Lebon Regis; Sindicato dos Produtores Rurais de Mafra; Sindicato do
Produtor Rura.1 de Major Vieira; Sindicato dos Produtores Rurais de Massaranduba; Sindicato dos
Produtores Rurais de Meleiro; Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Castelo; Sindicato Rural de
Nova Veneza; Sindicato Rural de Orleans; Sindicato Rural de Otacilio Costa; Sindicato Rural de Ouro
Verde; Sindicato dos Produtores Rurais Palmitos; Sindicato dos Produtores Rurais de Papanduva;
Sindicato dos Produtores Rurais de Paraíso; Sindicato Rural de Petrolândia; Sindicato Rural de

Pinhalzinho; Sindicato Rural de PonteAlta; Sindicato Rural de Ponte Serrada; Sindicato Rural de Pouso
Redondo; Sindicato do Produtor Rural de Quilombo; Sindicato dos Produtores Rurais de Rancho
Queimado; Sindicato Rural de Rio das Antas; Sindicato Rural de Rio do Campo; Sindicato dos
Produtores Rurais de Rio do Oeste; Sindicato Rural de Rio do Sul; Sindicato Rural de Rio dos Cedros;
Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Fortuna; Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Negrinho;
Sindicato Rural de Santa Cecília; Sindicato dos Produtores:Rurais de Santa Rosa de Lima; Sindicato dos
Produtores Rurais de Santa Terezinha; Sindicato Rural de Seara; Sindicato RlU:aI de São Bento do Sul;
Sindicato dos Pf�utoresRurais de São Bonifácio; Sindicato Rural de São Domingos .SindicatoRural de
São Joaquim; Sindicato Rural de São José; Sindicato dos Produtores Rurais de São Jose do Cedro;
Sindicato Rural de São José do Cerrito; Sindicato dos Produtores Rurais São Lourenço do Oeste;
Sindicato Rural de São Martinho; Sindicato dos Produtores Rurais de São Miguel do Oeste; Sindicato
Rural de Taió; Sindicato Rural de Tangará; Sindicato dos Produtores Rurais de Timbé do Sul; Sindicato
Rural de Três Barras; Sindicato Rural de Tubarão; Sindicato Rural de Turvo; SindicatoRural de Urubici;
Sindicato dos ProdutoresRurais de Uruperna; Sindicato dos ProdutoresRurais deVidal Ramos; Sindicato
dos Produtores Rurais de Videira; Sindicato dos Produtores Rurais de Xanxerê e Sindicato Rural de
Xaxirn com base no Decreto-lei n° 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição
SindicalRural-CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605
da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoa" físicas, que possuem imóvel
rural ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como "Empresários" ou
"Empregadores Rurais", nos termos do artigo l°, inciso 11, alíneas a, b e.c do citado Decreto-lei, para
realizarem o pagamento das Guias deRecolhimento da Contribuição Sindical Rum] do exercício de 2012,
devida por força do que estabelecem o Decreto-lei l.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLl�
aplicáveis à espécie, O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente ate o dia 22 demaio de
2012, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de. compensação bancaria. A falta de
recolhimento da Contribuição Sindica! Rural até a data de vencimento acima indicada, constituirá o

produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no
artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas

Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas a CNA pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com amparo no que"estabelece o artigo 17 da Lei n" 9.393, de 19 de dezembro
de 1.996, e estão sendo remetidas por via postal para os endereços indicados nas respectivas declarações.
Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento das Guias de Recolhimento pela via postal, os
contribuintes deverãe solicitar a emissão da 2" via diretamente à Federação da Agricultura doEstado onde.
têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua

retirada, diretamente, pela internet, no site da eNA: www.cal1aJ.dOlll.odutOl�com.br. Eventuais
impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança da contribuição deverão ser feitas, no prazo
de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da guia, por escrito, perante a eNA, situada Jl(rSGAN

Quadra 601.,Módulo K, Ed.itkio CNA,Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo das

impugnações poderá ser realizado pelo contribuinte na sede da CN.,.,.. ou da federação da. Agricultura do
Estado, podendo ainda, a impugnação ser enviada diretamente à eNA, por correio, no endereço acima
mencionado. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do

Brasil-CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de
Predutores Ruraís,

Brasília, 09 de Abril de 2012.

.Kária Regina l/eAbreu
Presidente CNA

José Zeferino Pedrozo
Presidente R4ESC
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Café para Doadoras
,

Banco de Leite promove encontro
Sem local definido,
o evento quer
homenagear as
mulheres que são

doadoras de leite
materno na cidade

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn .

Com o objetivo de agradecer
e incentivar as doações, o

Banco de Leite do Hospital e

Maternidade Jaraguá, criado
em 2007, promove no próximo
dia 19, às 15h, o Café para Doa
doras. Segundo a coordenadora
do projeto, Marisa Hoffmeister,
o evento quer mostrar a im

portância da doação e do alei
tamento materno. O encontro

não tem local definido ainda.
O café trará depoimentos

de mães que já receberam do

ações. Rosângela Fenner Ro

donf, 34 anos, é uma delas.
No ano passado, quando sua

filha, Isabela Rodonf, nasceu

prematura de seis meses, ela
não tinha leite suficiente. para
alimentá-la, e por isso preci-

. "

sou de doações do banco de
leite. "No início, meu leite não
era suficiente, eu tirava apenas
dois ml por dia". Hoje Isabela

já tem 1 ano, e é saudável. Se

gundo Rosangela, o Banco de
Leite salvou a vida de sua filha,
e ensinou a importância do
aleitamento.

A doadora Fernanda Cape-
, lin, 31 anos, explica que come

çou a doar em fevereiro deste
ano, quando seu filho nasceu.

Ela conta que uma vez por se
mana o hospital vai até a sua

casa e busca o leite, e que se

sente privilegiada em poder
salvar a vida de outras crianças.
"Chego a doar quase dois litros

por semana", diz satisfeita:

No início, meu
\

leite não era

suficiente, eu
tirava apenas
dois mI por dia.

Rosâugela Fenner
Rodonf, 34 anos

DOAÇÕES Mês passado, o banco de leite arrecádou cerca de 40 litros

Maternidade

Duzentos partos pormês
Hoje, o hospital Jaraguá realiza cerca de

duzentos partos por mês, e conta com treze

doadoras, que no mês passado chegaram a

doar cerca de 40 litros de leite. Marisa expli
ca que a doação ajuda, no crescimento dos

recém-nascidos. Ela ainda explica que as in
teressadas em doar precisam se cadastrar no

hospital, fazer exames para detectar possíveis
doenças e, por último, fazer a coleta e pasteu
rização do leite.

EDUARDO MONTECINO

feitas na secretaria da-Comu
nidade Luterana do Centro de

Jaraguá do Sul, pelo telefone
(47) 3371-7226. Há apenas 20

vagas disponíveis.
,

"Convidamos todos que
desejam fazer bem ao próximo
para o curso. O voluntariado é
uma atividade especial, assim'
que fazemos pela primeira vez

nos apaixonamos e queremos
fazer cada vezmais", diz Laube.

ClínicaPastoral realiza curso

para promovervoluntariado
Fazer o bem, sem olhar a

quem. Essa é a intenção do
Curso de Capacitação Cristã

para Voluntários em Assistên
cia Espiritual, Hospitalar e Do
miciliar, que será promovido
pela Clínica Pastoral do Hos

pital e Maternidade Iaraguã, a
partir do dia 3 de maio.

Segundo o capelão hos

pitalar da unidade, pastor
Ivanildo Laube, o objetivo é
formar voluntários para rea

lizar visitas, trabalhando com

a humanização e recuperação
dos pacientes. "As aulas irão

, abranger conteúdos práticos
e teóricos" e qualquer pessoa
pode participar, independen
te de crença, já que iremos
trabalhar o pluralismo religio
so", afirma.

Em parceria com a Comu
nidade Evangélica Luterana,
a capacitação está com ins
crições abertas até a próxima
segunda-feira, dia 30. As au

las serão realizadas na sala
de treinamento do hospital,
localizada no setor adminis
trativo. Os encontros aconte

cerão todas as quintas-feiras,
às 14h, e o curso se estende
até o mês de setembro.

O custo é de R$ 25 por
mês, incluindo despesas com

materiais. Os interessados

podem ligar para o Hospital
e Maternidade Jaraguá no te

lefone (47) 3274-300Q ou en

trar em contato com o pastor
Ivanildo,no celular (47) 9152-
9946. As inscrições são gra-

.

tuitas e também podem' ser

o curso de

formação de
voluntários
acontecerá do

dia 3 de maio até
setembro, todas

as quintas- '

feiras, às 14h.
PARA TODOS Pastor Ivanildo explica que
qualquer pessoa pode participar do cUrso
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Experiência

Quatro décadas atuando na política
Oto Ernesto Weber,
67 anos, foi eleito
vereador em Corupá
aos 22 anos, ainda
na década de 1960

CORUPÁ
Verônica Lemus

A O avaliar o cenário político
I\.atual, o ex-secretárío de Fi

nanças de Corupá, Oto Ernesto

Weber, de 67 anos, é categórico:
"A corrupção tomou conta do
nosso país. Antigamente, há 40

anos, não havia esses fatos que
estão acontecendo hoje". Eleito
vereador em sua primeira can

didatura aos 22 anos, em 1967,
Weber ocupa hoje a cadeira de·

suplente na composição PP e

PT na Câmara de Vereadores.
"Nós, candidatos da época, sa-

bíamos que não íamos ganhar
nada em dinheiro, nós fazía
mos tudo por um ideal".

Com esse sentimento, We-

.
ber foi eleito prefeito de Corupá
em 1973, após seis anos no Le

gislativo. "Naquela época não
tinha nada. Não tinha posto de
saúde, água encanada e o servi

ço de telefonia era à manivela,
a telefonista que completava a

ligação". Orgulhoso, o ex-líder
do Executivo conta que em

apenas meio ano de manda
to trouxe o primeiro posto de
saúde e, antes de encerrar os

quatro anos, instalou as ante

nas do serviço de telefonia:

Sempre contando com a aju
da da comunidade, o ex-prefeito
conseguiu viabilizar - entre re

formas e construções - 45 pon
tes e pontilhões até o final do
mandato. "Hoje não é mais per
mitido qu� a comunidade ceda
material, por exemplo, mas na

época foi como nós consegui-

mos esse resultado". Da mes

ma forma, foram reformadas e

construídas novas escolas com a

ajuda dos pais dos alunos.
Hoje, prestes a finalizarmais

de 40 anos dedicados à política,
Weber encoraja os mais jovens
interessados em se candidatar
a vereador. Mas orienta: "Não

pensem que é como imaginam.
Infelizmehte, nem sempre o or

çamento vai permitir que se re

alizem todos os projetos sonha
dos". Com o ex-secretário fica o

sentimento de dever cumprido
e a felicidade pelo serviço pres-

. tado, e garante: "Estarei presen
te como eleitor".

Prestes a encerrar
sua carreira, o

ex-prefeito garante
que ainda estará

presente, mas
agora como eleitor.

COMPOSTO
TERMOGÊNICO

Pra quem quer dar aquela
acelerada no metabolismo e

perder peso, o composto termogênico
promove um maior gasto de energia pelo
organismo, é diurético e antioxidante,
auxiliando assim na queima de gordura.
Composto por:
Chá verde, branco e vermelho: Extraídos
da planta Camellia Sinensis, tem ação
diurética, termogênica, lipolítica e

.

poderosa ação antioxidante. Aceleram o

metabolismo, favorecem a redução .do
.

colesterol, desintoxicam o 'organismo e

facilitam a digestão. Ajudam na queima
de gordura e combatem o inchaço.
Citrus: Obtido da laranja amarga, agita o

ritmo do seu organismo acelerando o

metabolismo, promovendo um maior

gasto de calorías e,
con,seqüentemente"á queima de'
estoques de gordur()'.

ORGULHO "Saio feliZ comigo mesmo pelo serviço
prestado à comunidade", declara OtoWeber

IRVINGIA GABONENSIS
A Irvingia gabonensis é um fitoterápico obtido
do caroço da manga africana, que ajuda a

prolongar a sensação de saciedade, diminui o.
apetite.
Benefícios:
- As fibras presentes na fruta diminuem a fome

e-estimulam o funcionamento do intestino.

; Possui componentes de ação lipolítica, ou
seja, ajudam na queima de gordura. Além de

ajudar no emagrecimento e controle de peso.
- Estudos comprovaram que a irvingia
gabonenses ajuda no controle de

deslipidemias, reduzindo o colesterol LDL e

triglicerídeos e melhorando os níveis do'
.

colesterol HDL, assim como reduz os níveis de'

glicose nq sangue.

Conheça também:
CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO SLlM

Indicado para melhorar o aspecto da celultte,
bem como ª firmeza e elasticidade da pele,
além de ajudar na redução de medidas em

EDUARDO MONTECINO

áreas de maior concentração de gordura.
Benefíclos do slim:
- Acelera a quebra de gordura nos adipócitos.
Age também sobre o tecido conjuntivo,
estimulando a síntese de colágeno e elastina
na pele.
- Inibidor indireto da lipogênese, uma vez que

� impede que os ácidos graxos livres sejam
reaproveitados na síntese de novas moléculas
de gordura.
- Contém carotenóides, que protegem a pele
do estresse oxidativo, e polissacarídeos que
protegem contra a desidratação cutânea.

.

A farmácia EkUfbrio sempre atenta no que
tem de melhor para seu bem estarl

Faça-nos uma visita e veja qual fórmuía é a ideal para vocêl
Farmácia de Manipulação Ekjlíbrio

fone: 3371 ...829813371 ...6087 .. email contato@farmaciaekilibrlo.com.br
Rua 'l050 PitoUi 110, Ce�t.ro"
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

. . ,.,

VIS

[uventus anuncia
mais três reforços

Clube também já sabe quando entra em
campo pelo Campeonato Catarinense

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus anunciou o nome

demais três atletas que de
fenderão a equipe no Campe
onato Catarinense da Divisão

Especial. Dois deles já defende
ram o clube, no ano passado.

Um é o lateral direito Paulo
César Urnau, o Paulinho. Com
25 anos, se diferencia por atuar
em várias posições. Disputou o

Campeonato Gaúcho no Pelo
tas (RS). Outro que retorna é o

zagueiro Rafael Paria Peixoto, o:
Peixoto, de 28 anos, que estava

no Camboriú (SC).
O experiente Rogério Sou

za' de 34 anos, iniciou a car

reira como lateral direito, mas
atualmente joga no meio de

campo. Campeão brasileiro de
2001 pelo Atlético Paranaense,
estava 'no Operário de Ponta
Grossa (PR).

Além deles, foram anuncia
dos ainda os nomes dos atletas
da base que irão se juntar ao

elenco principal: Dudu (golei
ro)' Fabio (zagueiro), Luan (ata
cante), Alan (volante), Michel

(lateralj.Iohn (meia) e Marquí
nhos (atacante).

Agende-se
Saiba quando o Iuventus jogará
em casa pelo Campeonato
Catarinense da Divisão Especial:
• 1/7, às 15h30, contra o

Atlético Tubarão
• 11/7, às 20h30, contra
o Imbituba

• 22/7, às 15h30, contra
o Hercílio Luz

• 29/7, às 15h30, contra o Porto
• 5/9, às 20h30, contra o

Concórdia
• 16/9, às 15h30, contra
o XV de lndaial

• 23/9, às 15h30, contra
o Biguaçú

• 30/09, às 15h30, contra
o Caxias

• 7/10, às 15h30, contra o

Guarani

Bocha para Casais

De trinta casais, restaram oito'
O 2° Campeonato Guarami

rense de Bocha de Casais (Tro
féu Margarida Mirna da Silva
e Lauro Borges) entrou na reta

final. A competição incomum,
promovida pela Secretaria de

Esporte, e Lazer, nasceu.a par
tir de um pedido dos próprios
casais, que gostam de praticar
o esporte e queriam uma opor
tunidade para competir juntos.. .

Depois de sete semanas de

disputas, foram definidos os

classificados para a fase quartas
de final. Das trinta duplas que
iniciaram o campeonato, ape
nas oito seguem na -briga pelo
título. São elas: José e Bernadete,
Miro e Nina, Tá na Onda, Carlos
e Carla, Chico Pinturas, André e

Ana Caroline, Dinho e Maia, Ge
remias e Catiane.

Dois jogos acontecem no sá �
bado, dia 28. NaAmobimi, o ca
sal Miro e Nina enfrenta André
e Ana Caroline, a partir das 9h,

DNULGAÇÃO/.PMG

por uma vaga na semifinal. No
mesmo horário, mas na can

cha da Corticeira, se enfrentam
os casais Carlos/Carla e Gere
mias /Catiane.

Na manhã de domingo,
dia 29, José/Bernadete e Chi
co Pinturas medem forças na

Amobimi (9h). Fechando as

quartas de finais, o Tá na Onda
aguarda a definição da data e

do local da partida contra o ca

sal Dinho e Maia.

IF RE

Competição
proporciona
momentos de

integTação e

divertimento

RETORNO Paulinho se destacou em 2011,
principalmente pOr honrar o contrato com o clube

Bolá 2

Vitória. campeão
Os bolonistas da Associação Recreativa e Esportiva Vitó

ria de Schroeder conquistaram no fim de semana o título do

Campeonato Catarinense Master de Bolão 23. Foi em Lages,
no Clube de Caça e Tiro IOde Julho, que terminou em segun
do lugar. A competição, promovida pela FCBB, teve a partici
paç�o de 12 equipes do Estado.

Gonçalves
,

e prata
Infantil
lidera

O biker jaraguaense Feli

ppi Gonçalves conquistou a

medalha de prata na segun
da etapa do Campeonato
Paulista de Bicicross, realiza-

.

-- da em larinu (SP). Gonçalves
competiu contra 18 atletas
na categoria boys (16 anos).
Seu próximo compromisso é
o Pan-americano, nos dias 28
e 29 de abril, em Santa Cruz
de La Sierra, na Bolívia.

A equipe Marisol/FME

largou bem no Campeonato
Catarinense de Voleibol In
fantil Masculino. A primeira

.

etapa da competição foi dis
putada no fim de semana,
em Itajaí. Os comandados
de Luiz Carlos Rodrigues da
Silva, o Kadylac, venceram os

dois jogos que disputaram,
contra Itajaí e Rio do Sul, am
bos por três sets a zero.

z_•..,..�._

Mudança de campo
A Fundação Municipal de Esportes alterou o local de dois,

jogos válidos pela quinta rodada do 30° Campeonato Varze
ano. Assim, as partidas Vila Nova/Scheller Imóveis/KSDM
versus Sociedade Barra/Global Pisos (13h30) e Supermercado
Brandemburg/Dutra Água versus Borracharia Senem (15h15)
serão realizadas no Estádio Guilherme Tribess.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Taça Libertadores

Clássico brasileiro foi quente
Jogando no Beira Rio,
Internacional perde
pênalti e fica no O a

O com o Fluminense.
Santos é derrotado
na altitude boliviana

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Internacional e Fluminense
ficaram no zero na primeira

partida das oitavas de finar da

Taça Libertadores da América.
A partida disputada na noite de .

ontem, no Beira Rio, foi bastan
te movimentada, especialmen
te na segunda etapa.

A chance mais clara de gol
aconteceu aos 10' do 2° tempo,
quando Edinho levantou Lean
dro Damião dentro da área. Pê
nalti que Dátolo cobrou aos 12',

.para a defesa de Cavalieri.
Com o empate sem gols, fica

tudo indefinido para o jogo da

volta, no Rio de Janeiro. Quem
vencer, avança. O empate com

gols favorece o Internacional.
Um novo O a O leva a decisão

para os pênaltis.
Em Santa Cruz de La Sierra,

o Santos precisou apenas de l '

para sofrer com os efeitos da al
titude. Campos soltou a bomba
em cobrança de falta, a bola ex

plodiu na trave, voltou nas cos

tas do goleiro Rafael e foi para o

fundo do gol. Bolívar 1 aO.
Usando do mesmo expe

diente, o Santos chegou ao em

pate, aos 34'. Elano cobrou falta
por cima da barreira, o goleiro
Arguello fez grande defesa, a

bola bateu na trave e voltou

para Maranhão, que encheu o

pé para estufar a rede.
O gol da vitória do Bolívar

saiu aos 29' do 2° tempo, nova
mente em cobrança de falta de

Campos..Ele arriscou de longe,
a bola passou por fora da bar
reira e venceu Rafael.

. Mesmo com o derrota, o

Santos joga por uma vitória

simples para avançar.

Chelsea e Bayem fazem
final inédita na Europa

O sonho de uma final espa
nhola na Liga dos Campeões
ficou pelo caminho. Tanto Bar

celona, como Real Madrid, fa
lharam jogando em casa, abrin
do espaço para que Chelsea e

Bayern protagonizem uma final
.

inédita, dia 19 demaio.
Na terça-feira, em Camp

Nau, o Barcelona chegou a abrir
2 a O sobre os ingleses do Chel
sea, que ainda tiveram capitão

.
John Terry expulso. Porém, com

gols de Ramires e Fernando
Torres, os 'Blues' empataram a

partida e ficaram com a vaga.
Ontem, no Santiago Berna

béu, o Real Madrid-abriu 2 a O
.

em quinze minutos, com gols
de Cristiano Ronaldo. Robben,
de pênalti, igualou o placar
agregado e levou a decisão para
a prorrogação. O placar não se

alterou no tempo adicional e a

vaga foi definida nos pênaltis,
com vitória bávara por 3 a 1.

DIVULGAÇÃO/UEFA

DECEPÇÃO Brasileiro Marcelo lamenta a

el.i.minação do Real Madrid na Champions

NELSON PEREZ/FLUMINENSE

SEM GOLS Internacional e Flwninense não
saíram do zero, jogando no Beira Rio

Copa do Brasil

Palmeiras
vence

Catarinense

Vogelsanger
deixaoJEC

Nem mesmo a boa fase
dentro de campo foi capaz
de segurar Márcio Vogel
sanger na presidência
do Joinville. Ontem ele
anunciou que não pre
tende continuar à frente
do clube, abrindo espaço
para NereuMartinelli. "Já
estava tudo planejado há
muito tempo", explica.
Após quatro anos, ele afir
mou estar com a sensação.
de dever cumprido.

Mesmo sem jogar bem, o
Palmeiras venceu o Paraná
Clube em Cúritiba, por
2 a 1. De falta, Marcos
Assunção abriu o placar
naVila Capanema (21'
do l° tempo). Luisinho
empatou para o Paraná
(38' do l° tempo). Henri
que, cobrando pênalti (35'
do 2° tempo), assegurou
a vitória aos comandados
de Felipão, que jogam pelo
empate no jogo de volta.

EDITAL-

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se

lSA MARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala. do Registro de Im6vei.s da Comarca
de Jaraguâ do Sul/Se, toma publl.co pelo presente editai, que HERBERT ARNO
MOHR(ESPÓlIO}, neste ato representado pela

.

Inventariante a Sra. IRMGARD
HELGA NEITZEL. brasileira, viúva, aposentada, Cl n° 139.289, CPF n°
292.. 140, 179-72. �esidente e domiciliada na Rua 18-Quintino Bocalúva nO 42 .. centro,
nesta cidade; REQUER com base no artigo 213, inciso U, da Lei nO 6.015173, com
as modificações introduzidas pela lei n" 10,931, de 02,08.2004, a RETIFICAÇÃO DE
ÁREA do imóvel consistente em um terreno situado oesta cidade, na Rua 13-Vidal
Ramos, transcrição n° 2804081 fls. 32, Livro nO 3-01 a ser retificado conforme planta e
memorial descritivo arquivados neste Registro de Imóvels, sendo que! nos termos dos
§§ 2° e, 3° do mencionado dispositivo legal, FICA NOTIFICA'OO O CONFRONTANTE
A SEGUIR. NOMINADO paraI querendo, se manifestar, no prazo de 15 (qulnze}dlas
(8 contar da presente publicação): CONFRONTANTE· UM8ERTO OE PIAN, Rua
Hercilio Luz nO 1571 centro, (CEP) 89.278-000, Corupâ�SC; Se for o caso. a
manifestação deverâ ser feita· na forma. de impugnação fundamentada, dirigida ao

endereço deste Registro de Imóveis (situado na Rua Barão do Rio Branco nO 414,
sala 02, Centro.. na cidade de Jaragué do Sul-Se, expediente das 09:00hs às 12:00hs
e das 14:00hs às 18:00hs), advertindo�se desde já que presumir-se--à a anuência do
confrontante que não apresentar impugnação no prazo da notíficação

�

••
�/.

Terça-feira, 24 de abri!

• Liga dos Campeões

I1tJ8âta.-l'eira, 2;j dfl abrH
• Real Madrid (1) 2x1 (3) Bayern*
*classificados à final

Qumta-feira, 25 ele abril
• Internacional OxO Fluminense
• Bolivar 2x1 Santos

• Copa do Brasil
Quarta-feira, 25 de abri!
• Portuguesa OxO Bahia

• Goiás 2x0 Atlético-MG
• Paraná Clube 1 x2 Palmeiras

Qllinta-feira, 26 de abril
• 19h30 Coritiba x Paysandu
21 h50 Ponte Preta x São Paulo

• Campeonato Paulista
Sábado, 28 de abril

• 16h Mogi Mirim x Oeste

• 18h30 Bragantino x Mirassol

Domingo, 29 de abril

.16h São Paulo x Santos

• 18h30 Guarani x Ponte Preta

• Campeonato Carioca
Sábado, 28 de abril

• 15h30 Fluminense x Volta Redonda

Domingo, 29 de abril

16h Botafogo x Vasco

• Campeonato Catarinense

Domingo, 29 de abril
'. 16h Chapecoense x Avai
• 18h30 Figueirense x Joinville

1;'" _, Campeonato Gaúcho' 1 ,I:' 1 '/':' ,',.7
,

II�II I II II I
I

Domingo, 2!1 de abril
• 16h Internacional x Grêmio
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EDUARDO MONTECINO

Chuvas

Defesa Civil
faz alerta

li

Veículo fica
A Defesa Civil do Estado,
Epagri Ciram e institutos

meteorológicos estaduais e

federais emitiram um alerta
namanhã de ontem para a

previsão de grande quanti
dade de chuva até domingo,

,
podendo ultrapassar 130mm
na região Norte e Nordeste de
Santa Catarina. A Defesa Civil
recomenda que os moradores

fiquem atentos a qualquer
alteração de solo, rachadura,
pequenos deslizamentos e

até barulhos. A recomenda

ção serve principalmente
para os moradores de áreas
de risco na região. Bombeiros
e Defesa Civil permanecem
em plantão 24 horas.

presoentre
caminhões

o fato ocorreu ontem à tarde, na ponte Maria
Maser Grubba, em frente ao Banco Bradesco

JARAGUÁ DÓ SUL o acontecido e só então perce
beu que o Uno estava esma

gado. Até então, ele lembrava

apenas de ter visto o Uno para
do atrás, aguardando para dar
continuidade à viagem.

Carolina Veiga

Ontem, pouco antes das.
14h, -um veículo Uno de

União da Vitória (PR) foi pren
sado entre dois caminhões no

sinaleiro da rua Epitácio Pes

soa, próximo à ponte Maria
Maser Grubba (em frente ao

Banco Bradesco). O motorista
do Uno, Geriilson Mondirti, 30
anos, saiu praticamente ileso,
apesar do susto, porém, o veí
culo ficou destruído,

Genilson seguia rumo à BR
IOl e freou seu carro ao per
ceber 'que' o caminhão à sua

frente havia parado. Porém,
atrás dele, vinha um segundo
caminhão, dirigido por Paulo

Sérgio da Silva, 25 anos, que
não conseguiu frear, batendo
no Uno. Silva alegou à Polícia
Militar que trafegava á uma ve
locidade média de 25 km/h e

transportava chapas de pape
lão, o que, segundo ele, deixou
o caminhão pesado e difícil de

segurar. Ele não soube dizer se
o freio do veículo falhou.

O motorista do primeiro ca

minhão' Anderson Rodrigues
de Almeida, 27 anos, disse que
pouco após sentir o impacto
da batida, desceu para verificar

SUSTO Motorista do Uno sofreu apeDaS

fe�entos leves, mas o C&lTO ficou destnúdo

Outro acidente
_

EDITAL DE INTIMAÇÃO •

REPUBIJCAFEDERATIVA DO BRASD.. - ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cel, ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro 89251-201- JARAGUADO SUL-se

NovoTelefonelFax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e ProtestoPor volta das 15h, no cruza

menta entre as ruas Fernando
Pradi e Luís Rienem, no Cen
tro de Jaraguá, foi registrado
mais um acidente, desta vez

entre dois veículos. De acordo
com a Polícia Militar, que aten

dia a. ocorrência, Maria Neusa

Sampaio de Araújo. conduzia o

veículo Ford KA pela rua Luís
Rienem e não parou no cruza

menta, invadindo a via prefe
rencial. Volnei Frutuoso, de 46

anos, não conseguiu segurar o
Renault Clio e acabou colidín-

"/

do na lateral do veículo.
Maria Neusa e a passagei

ra Cilene Sampaio Felipe, 45

anos, foram encaminhadas pe
los Bombeiros Voluntários ao

Hospital São José. A motorista
do" veículo apresentava dores
no peito e a passageira tinha

suspeita- de fratura na perna.
O motorista do Clio não sofreu
ferimentos.

EDITALDE INI1MAÇÃODE PRUfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, clc o artigo 995 do código de Normas da CGJ/se,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste
Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) .dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal, FICAM INI1MADOSDO PRUfESTO:
Apontamento: 207291/2012 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC DA lNF I1DA Endereço:
RUAJORGE CZERNIEWlCZ 1098 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: DJ COMUNI
CACOES E EXPLORACAODE SERVlCOS Portador: - Espécie:DMI - N"TItulo: 0000244810 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2,016,84Data parapagamento: 26 de abril de 2012Valor
'

R$27,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.965,00 - Juros: R$ 4,58 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 9,96

Portador: .: Espécie: DMI - N°TItulo: 9010000001121 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
992,37 Data para pagamento: 26 de abril de 2012Valor R$25,92 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 942,29 - Juros: R$2,82 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con-

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
"

Apontamento: 207545/2012 Sacado: HDCOM I1DA EPP Endereço: R LEOPOIDO j\1AHNKE
55 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-510 Credor: DELO INDUSTRIA E COMERCIO I1DA
Portádor: - Espécie: DMI - WTItulo: 9010000001122 - Motivo: falta de pagàmentoValor: R$
589,24 Data para pagamento: 26 de abril de 2012ValorR$24,36Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 540,72 - Juros: R$1,26Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207376/2012 Sacado: HOllYCONTRUCOES 13 EMPREENDIMENTOS I1DA
Endereço: RUA GUIIRERME IGNACIO HRUSCHK1\ 250 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253'
516Credor: HSBC BANK BRASILSIA - BANCOMULTIPLO Portador: COMERCIO DEACOS
JARAGUA I1DA Espécie:DMI - N°TItulo: 10822 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 430,80
Data para pagamento: 26 de abril de 2012ValorR$23,85Descrição dosvalores: Valor do título:
R$376,48 - Juros: R$ 0,75 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27 "

Apontamento: 207554/2012 Sacado: 'BAL MAQ EQUIPAMENTOS I1DA Endereço: RUA
HENRIQUE PIAZERA 103 ,JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: URANO INDUSTRIA DE BA
IANCAS E EQUIPAMENTOS ELEfR Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 16685 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 643,55 Bata para pagamento: 26 de abril de 2012ValorR$23,89
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 595,50 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 9,96 ,

------------------------_----------------------------------------------------_ .. _---------------------------

Apontamento: 207289/2012 Sacado: CARLOS ALBERrO DOS SANTOS Endereço: RUA EXP.
CABO HARRYHADUCH 326APID 02 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-380 Credor: BVFI
NANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVFSI'IMENTO Portador: - Espécie: CHI
- N°TItulo: 540230254 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 39,858,31 Datapara pagamento:
26 de abril de 2012ValorR$4.901,96Descrição dosvalores: Valordo título: R$34,932,19 - Juros:
R$ 4,878,86 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$ 9,96

Apontamento: 207559/2012 Sacado: INCORPORADORACARDIN NUNES I1DA Endereço:
RUAMARTIN STHAL 585 - JARAGUÁDO SUL-se - CEP: 89259-310 Credor: ARDOSlA CON
CREI'O I1DA Portador: - Espécie: DMI - WTItulo: GMool536 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.695,83Dataparapagamento: 26 deabril de 2012ValorR$26,91 Descrição dosvalo
res: Valordo título: R$1.633,76 - Juros: R$ 3,81 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 207650/2012 Sacado: JOVINA IND E COM DE PRODAIlM I1DA Endereço:
RUA FEUClANO BORfOl1NI 62 - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89260-180 Credor: GLUCO
SULCOMDE DOCES EALIM I1DAME Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 3084 - Motivo:
faltade pagamentoValor: R$ 1.637,71 Data parapagamento: 26 de abril de2012ValorR$52,55
Descrição CIos valores: Valor do título: R$ 1.550,00 - Juros: R$ 29,45 Emolumentos: R$11,60 -

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

'Apontamento: 207694/2012 Sacado: EDGAR RIBEIRO DÉ UMA Endereço: RUA FRANCIS
CO HRUSCHKA.276 AP 05 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-600 Credor: BV FINANCEIRA
SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVFSI'IMENTO Portador: - Espécie: CBI - N° TItulo:
251026705 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.265,81 Data para pagamento: 26 de abril
de 2012ValorR$542,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6,692,46 - Juros: R$ 519,78
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
16,27
--------------------------)--------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 207287/2012 Sacado: ElJZABETE FABIANI Endereço: RUA ERVIN RUX 2870
- RIODALUZ I - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: Credor: BRASILSECURITIZADORASA Porta
dor: - Espécie: CH - N'Título: 001351 O - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2,916,10 Data
para pagamento: 26 de abril de 2012ValorR$loo,94Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.780,00 - Juros; R$ 77,84 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 207214/2012 Sacado: JUIJO CESAR DEMEllO Endereço: RUAFRANCISCO
DUTRA 429 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAFSIRUTURA E
EMPREENDIMENT Portador. - Espécie:DMI - N°TItulo: 0186816010 - Motivo: falta depaga
mentoValor: R$ 156,72Datapara pagamento: 26 de abril de2012ValorR$23,81 Descrição dos

"

valores: Valor do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 207655/2012 Sacado: KAROI$A I1DA ME Endereço: ROA WAITER MAR
QUARDT 3050 SALA 02 - BARRADORIOMOlliA - Jaraguá do Sul-se - CEP: Credor:TEXIlL
S S I1DAME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo; 5005928-01- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 289,74Data para pagamento: 26 de abril de 2012ValorR$�4,14 Descrição dos vaia
res: Valor do título: R$ 241,44 - Juros: R$1,04 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96 .

Apontamento: 207288/2012 Sacado: EUZABETE FABIANI Endereço: RUAERVIN RUX2870
- RIODALUZI - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: Credor:BRASILSECURIT1ZADORASA Porta
dor: - Espécie: CH - N°TItulo: 001316-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2586,15Data
para pagamento: 26 de abril de 2012Valor R$124,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.426,00 - Juros: R$101,89 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96 Apontamento: 207693/2012 Sacado: LUIS CARLOS DOS SANTOS Endereço: JGS 8492 N 492

CASA - TIFAJAVAU - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89250-000Credor: BANCOFICSASA Portador:
- Espécie: CBI - N�TItulo: 998293302-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.232,41 Data
para pagamento: 26 de abril de 2012ValorR$289,96Descrição dós valores: Valor do título: R$
899,55 - Juros: R$ 266,86 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 28,70

.Apontamento: 207695/2012 Sacado: ERICKSON FERNANDES DE ARAUJO Endereço: RUA
998 CASA 70 - Iaragua do Sul-SC - CEP: 89260-850 Credor: BV FINANCEIRA SA CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBr - N°TItulo: 131038474 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 6.113,61 Data para pagamento: 26 de abril de 2012Valor
R$883,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.193,42 - Juros: R$ 860,37 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20'- Diligência: R$ 22,52

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

Apontamento: 207668/2012 Sacado: MlLENA MENDONCA DA SILVA Endereço: RUA ANA
ZACKO 199 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-780 Credor: FLOR DE SEDAMODAS I1DAME
Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1089-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 157,53
Data para pagamento: 26 de abril de 2012ValorR$24,37 Descrição dosvalores: Valor do título:
R$109,oo - lurosrR$1,27 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207213/2012 Sacado: FABIANO VEPECH Endereço: RUA ARTHUR BREI
TIIAUPf701- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-839Credor: INFRASUL - INFRAESIRUTURAE
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 0184698011- Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 220,06Data para pagamento: 26 de abril de 2012ValorR$24,29Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 162,92 - Juros: R$I,19 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 71/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO .

OBJETO: FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 26/4/2012, das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h
DATA DAABÉRTURA: 16/5/2012 14h

O. Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do
SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul -" SC- Site:

www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100

Apontamento: 207556/201? Sacado: RAe CONFECCOES I1DA Endereço: R:HENRIQUE
BORTOl1NI 280 - JARAGUADOSUL-se - CEP: 89259-310 Credor: UNlVERSALINDUSTRlAS
GERAIS I1DA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 0000020252 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 10.043,47 Data para pagamento: 26 de abril de 2012Valor R$43,04 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 9.971,52 - Juros: 'R$ 19,94 Emolumentos; R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 207621/2012 Sacado: FLORDEUZ IND E COMDE CONFECCOESL Endere-
I

ço: RUA FEUCIANO BORfOl1NI 389 SALA 03 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180 Credor:
JARAGUA TI SISTEMAS E SERVlCOS I1DA ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 24 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 178,50 Datapara pagamento: 26 de abril de 2012Valor
R$23,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 120,00 - Juros: R$ 0,24 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96 Apontamento: 207371/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIFUES ABREU Endereço:

RUA PIONEIRO GUIIRERME CWACKERHAGEM 583 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-300
Credor:MANO INDUSTRIAECOMERCIO DECONFEC Portador: - Espécie:UMI - N°TItulo:
11944 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 469,10 Data para pagamento: 26 de abril de
2012Valor R$24,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 424,84 - Juros: R$ 1,69 Emolu
mentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 207620/2012 Sacado: GLOBALORGANIZACAO CONTABElS I1DA Endereço:
AVMARDEODORODAFONSECA 1594 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: KAIAPOSTEXIlL
I1DA Portador: - Espécie: DP - N° TItulo: 826-0001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.513,77Data para pagamento: 26 de abril de 2012ValorR$47,61 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.442,00 - Juros: R$ 24,51 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: 1l$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96 Apontamento: 207598/2012 Sacado: RAPIDO TRANSPAULO I1DA Endereço: RUA JACOB

DA SILVA 000080 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89258-,390 Credor: BANCO ABC BRASIL $A
Portador: CASAGRANDE REVFSTIMENTOS CERAM Espécie: DMI - N° TItulo: 0506094601 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 160,47 Data para pagamento: 26 de abril de 2012Valor
R$23,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 107,50 - Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 207561/2012 Sacado: GRANISULMARMORES, GRANITOS E PEDRAS lJDA
Endereço: RUA JOAO JANUARlOAYROSO 660 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-500 Credor:
BANCÜ'COOPERATNO SICREDI $A Portador: COMNET COMERCIO I1DA ME Espécie:
DMI - N°TItulo: 183809/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 667,65Data para pagamen
to: 26 de abril de 2012Valor R$25,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 613,60 - Juros:
R$ 2,04Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$14,71 !

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povd',
, na data de 26/04/2012, Iaraguá do Sul (SC), 26 de abril de 2012,

"

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

Apontamento: 207029/2012 Sacado: HDCOM I1DAEPP Endereço: R LEOPOLDOMAHNKE Tabelionato de ProtestoGriesbach
55 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: DELO INDUSTRIA E COMERCIO I1DA Totaldetítulospublicados:23

/ Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COM ACOMPANHANTE PARA VER UM

JOGODA SELECÃONA EUROPA.
,

Mais informaç:ões em uma Concessionária Volkswagen ou em vw.com.br/promocao
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www.wi.com.br. Promoção válida até 26/04/2012 para velculos com pintura sólida ecusto de frete incluso. Novo GoI1.0, 4 portas, ano/modelo 2011/2012, cód. 5U11C4, básico: á vista a partir de R$ 27.990,00.
Novo Gol 1.0,4 portas, ano/modelo 2011/2012, cód. 5U11E4, completo: à vista a partir de R$ 33.990,00. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET Rara os
demais modelos e planos de financiamento, o CETserá calculado e informado ao cliente previamente à contratação. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2012, sem
limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento
do plano de manutenção. Ouvidoria: 08007012834. SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935. Promoção "Torcedores Volkswagen' - válida até 03/06/2012

para concorrer a 25 viagens com acompanhante. Confira mais detalhes da programação, regulamento e do sorteio no site wwW.vw.com.br/promocao. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente
(Lei nO 5.768/1971, regulamentada pelo Decreto nO 70.951/1972 e Portaria MF 41/2008) e obteve o Certificado de Autorização SEAElMF n· 06/0058/2012 expedido pela Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda.

Cara uá Auto Elite
A escolho perfeito

TECNOLOGIA ALEMÃ
G er.. c:t d credibdi www.ovtoelit•.com.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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