
Fuxicos
Fique por dentro de tudo que

rola nas baladas mais animadas
e nos "bastidores" da cidade.

Moa Gonçalves
Páginas 12 e 13

,

'-

DarkCity
As vezes, é preciso deixar de lado os lançamentos

e olhar para o passado em busca de obras
ignoradas no seu tempo, por não terem apelo
hollywoodiano ou nomes famosos no elenco.

Toda se:tta·feira encartada aqui no OCP

MARCELE GOUCHE

I {
Em jogo de duas viradas, CSM!Pré-Fabricar e Poker/Petrópolis empataram por 3 a 3 na noite de ontem,
em partida realísada na Arena Jaraguá, válida pela décima primeira .rodada da Liga FUtsal. Página 21

POSTO MIME

3372-8888

Contorno Ferroviário

Licitação do projeto
sai até junho.

Após suspender edital da obra em 2010, Dnit atualiza
agora as informações da proposta inicial, que prevê a retira
dos trilhos do perímetro urbano de Jaraguá e Guaramirim.

Plenário, página 5
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HOMEM E PRESO APOS AGREDm DUAS MULHERES E ESTUPRAR UMA.

Página23
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JBS: uma das maiores

,

estão entre os assuntos

'I q�ê se��0 al101;dado
durante um encontro
,

hoje, às 19h, em , . !

Joinville. A reunião será

promovida pela Câmara
de Desenvolvimento da
IndústriaAutomotiva
da Fiesc e pelo
Sindipeças Regional
de Santa Catarina. A

pauta também prevê
apresentações' da
empresa Riosulense e do
selo de conformidade
de autopeças para o

mercado de reposição.
A reunião será realizada
na sede do Sindipeças,
no Edifício Aci],

/!! .. :,I

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Santa Catarina
e Espanha

,

1\ manhã, a Fiesc (Federação das Indús
rltrias de SantaCatarina) promove encon
tro de negócios entre Santa Catarina e Espa
nha, no Centro de Eventos do Sistema Fiesc,
em Florianópolis. Realizado com o apoio da
Acate e do Inova@SC, o evento terá a parti
cipação de empresas espanholas das áreas
da arquitetura integrada ao meio ambiente,

gestão da transferência de tecnologia e ino

vação empresarial, engenharia, consultoria
em projetos, soluções em recursos hídricos.
Durante a reunião, serão propostos os

painéis "Oportunidades de negócios e in
vestimentos em Santa Catarina", "Modelo
Acate de associativismo" e "Ponte de ne

gócios entre Santa Catarina e Catalunha".

"

MARCELE GOUCHE)

Unidade de atendimento social
No.último sábado, ocorreu a inauguração de uma unidade de atendimento social
em Iaraguá do Sul para caminhoneiros e funcionários do setor de transportes
e logística. A partir de agora, mais de 200 famílias contam com um espaço para
participar de cursos e programas de capacitação. Os credenciados do Serviço Social
do Transporte, o SEST /Senat, podem fazer consultas odontológicas gratuitas e usar

o salão preparado paramelhorias na qualificação profissional na unidade.

,

Impostômetro
. O mês de maio iniciou com o painel eletrônico daAssociação Comercial de São
Paulo ultrapassando a marca de R$ 500 bilhões de tributos pagos. Apesar de
algumas bondades, o volume de impostos continua crescendo aceleradamente.

Indumak
PERÍODO

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04655
1° 41.778 600.000,00
2° 04.132 12.000,00
3° 00.091 9.000,00
4° 52.101 8.100,00
5° 73.095 7.698,00

MEGASENA
SORTEIO N° 1386
12 - 28 - 38 - 39 - 51 - 56

A Indumak apresenta durante a l7a Fenarroz

(Feira Nacional do Arroz) o que há de mais
moderno em sistema de embalagem vertical e

paletização automática. O evento acontece entre
os dias 22 e 27 de maio, em Cachoeira do Sul (RS),
reunindo empresas do setor de plantio, colheita e

beneficiamento de arroz, de todo Brasil e de vários \

outros países. Uma das soluções que a Indumak irá
expor será a EmpacotadoraAutomática MG - 1000. É
uma máquina versátil, indicada para empacotamento
de produtos sólidos, granulados refinados ou em pó,
com capacidade de produção de até 70 pacotes por
minuto. Sua concepção foi pautada no fácil acesso
às partes damáquina, simplificando a manutenção,
conservação e limpeza do equipamento.

POUPANÇA

�
�

Oleo e gas
Este setor continua atraindo

grandes organizações que
apostam no desenvolvimento
de uma poderosa indústria
de óleo e gás no país. Quem
acaba de anunciar uma divisão

específica para este setor é a

Andrade Gutierrez. As grandes
construtoras apresentam
melhores condições de investir na
área por causa da familiaridade
de profissionais de engenharia.

iPad
O mais recentemodelo de tablet da

Apple chega ao mercado brasileiro
nesta sexta-feira. O objetivo é

aproveitar o Dia das Mães.

Logística
Especialistas do Brasil, Alemanha
e França estarão noWorkshop
Internacional de Logística, que
o Senai de Santa Catarina realiza
dia 16 de maio, em Balneário
Camboriú. O evento é mais uma

ação do Sistema Fiesc para o

incremento da competitividade
da indústria catarinense. Com
o mesmo objetivo, ainda em
2012 serão realizados outros três

workshops, nas áreas de Tecnologia
da Informação, Eletroeletrônica
e Automação e Tecnologia da
Informação e da Comunicação e

Materiais, nas cidades de Jaraguá
do Sul, Florianópolis e Criciúma.

Estratégia
ambiental
A questão ambiental é chave
para a estratégia industrial,
afirmou o presidente da Fiesc,
Glauco José Côrte, que participou
da reunião do Coema (Conselho
Temático de MeioAmbiente
da Confederação Nacional da
Indústria). Ele ainda relembrou
que uma das ferramentas, a
tecnologia limpa, é um fator
de atração de investimentos,
de redução de custos, além de
contribuir para amelhoria da
competitividade das organizações

TR
.�.����...

.. ?O(0... .. 1..�.�ª�.�.:?g.�.? .

0,010% 7.MAIO.2012
..................................................................................................................................................................................

-

CUB
.............................

. �.:}.�9.�} q �.�I q.:.�.9..�.? .

BOVESPA "I" 0,66%
..........................................................................................................................................................................

NASDAQ
,

AÇÕES
LOTOMANIA
SORTEIO N° 1242
03 - 04 - 13 - 16 - 27
33 - 34 - 46 - 53 - 54
58 - 59 - 62 - 67 - 68
73 - 74 - 85 - 96 - 99

7.MAIO.2012

0,66%
.............................................................

PETR4 28,58
7.MAIO.2012

...... ..
.

'mIIO,49%
VALE5 43,39
BVMF3 10,80

f. -0,12%
1IIt 1,41%

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

8.MAIO.20120,5160

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT
OURO'QUINA

SORTEIO N° 2889
20 - 22 - 51 - 59 - 66

.Jdfr.. 0%

.�Í' 0%
U�$ 112,170
US$ 1643,050

DUPLASENA
SORTEIO N° 1069
PRIMEIRO SORTEIO
09 - 17 - 18 - 28 - 37 - 49
SEGUNDO SORTEIO
03 - 13 - 17 - 30 - 34 - 48

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAicoM'ERciAL·'(Ej�i"R$)
..

i9·2óá
.. · .. · .. ··· ..

i�9'2óá' '''�,'�Ó�à7oi�'
.i?9.4.��::!.Q.��:$�:º3*-:�::��).·.:::::::::::Dá760 :·::::::.:::::::�:§�§ª:::::::::::!:::�:!§��o.:
�.p.!.\.9 c.�.� .. !.\.�!......... .. �.!.?g?? �!.?g�.� ::'.: .. �g!.?.�O(�.
LIBRA (EM R$) 3,1090 3,1123" -0,12%

. .
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BICICLETA ELÉTRICA CORRIPA?6tJ,/lJUO
SEM PEPALAR'1t
tOPAS?

Do leitor

Pequeno texto
sobre preconceíto

Portadores de necessidades

especiais, sindrômicos,
deficientes ou como queiram
chamar. O fato é que cada
ato de superação destes indi
víduos é exponencialmente
maior do que qualquer obra
prima que um gênio pos
sa pintar, escrever ou criar.
Pessoas especiais nos fazem
lembrar de que Deus nos deu
todas as capacidades para
realizarmos grandes obras
e que devemos utilizá-las.
Ao mesmo tempo, nos fazem

perceber o real valor das pe
quenas atividades do dia-a
dia. Sim, garanto que um ami

go teu que não tenha os braços
ficaria imensamente feliz em

lavar louças se pudesse. E tu,
cara pálida, reclamas cada vez
que tua esposa ou mãe te pe
dem para fazer este simples
ato. Tenho certeza também

que alguém com Síndrome de

Down ficaria imensamente fe
liz em passar horas estudando
física avançada, se pudesse,
enquanto tu, amigo, sente-se
infeliz por passar um domingo
a cada dois meses estudando

para' as provas bimestrais do
teu colégio. Tenho absolu
ta certeza que pessoas cegas
"enxergam" muito mais beleza
nas coisas com o toque de suas
mãos do que eu e tu com nos

sos pobres olhares. Ser limita

do, em alguns sentidos, é ser

ilimitado, pois suas mentes,
almas e corações conseguem
realizar aquilo que eu e você,
caro amigo perfeito, não con
seguimos sequer imaginar.
Parabéns a todos aqueles que
são, ou têm entes queridos
portadores de necessidades

especiais, e obrigado pela ma
ravilhosa lição de vida.

RubensMenezés Rau

COml)al�tilbe a sua opinião. Escl·eva,..nos!
Envie sua Carta-do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br -

I
o esconderijo dela

T i a história no livro do rabino Nilton Bonder,
LA Cabala do Dinheiro. Vou contá-la do meu

jeito, achei-a interessante. Um rabino, de nome
Isaac, sonhou durante várias noites que havia
um tesouro debaixo de uma ponte em Praga (ele
morava na Cracóvia).

O rabino decidiu partir em busca do tesouro,
e pôs-se a caminho, iria até Praga para achar o
tesouro visto no sonho. Quando chegou a Pra

ga descobriu que a ponte onde o tesouro estava

situava-se na frente do palácio real e por lá havia
guardas armados o dia todo.

O rabino fazia voltas em torno da ponte mas

não tinha como procurar o tesouro, até que foi
visto sob suspeita por um dos guardas. O guar
da aproximando-se do rabino Isaac perguntou o

que ele fazia por ali. O rabino contou a verdade,
falou do tesouro com que havia sonhado e que
devia estar debaixo daquela ponte.

O guarda caiu na risada, - "E você acredita
em sonhos? Se isso fosse verdade eu teria ido a

Cracóvia a procura de um tesouro que dia destes
sonhei estar na casa de um rabino de nome Isaac
e debaixo da cama dele"...

Ouvindo isso, o rabino correu de volta para
casa, procurou debaixo de sua cama e, de fato, ali
achou um tesouro. Em síntese, essa é a história.

Moral da história? Entendamos "casa e cama"
como nosso interior, nossa alma, onde está o

nosso ser. Dito de outro modo, a felicidade só

pode ser achada dentro da nossa casa, isto é, no
nosso interior. Mas não adianta dizer isso nem

contar histórias. O ser humano continua a jogar
a felicidade para lá e então, vale dizer, em outro

lugar e em outro momento. Nunca vai achá-

la. Até há quem diga que pelo pecado original,
Deus escondeu-nos a felicidade num lugar mui
to difícil de ser achada, onde menos a procura
mos: Deus escondeu a felicidade dentro de nós...

Escolhas
Uma jovem, bonita, escolhia maçãs na mi

nha frente num supermercado. Ela pegava
as maçãs e olhava, pegava, olhava, dava uma
apertadinha, examinava bem. Fez isso com

muitas maçãs, escolhia cuidadosamente. Fi

quei pensando: será que ela também faz assim

para escolher namorados? Se o fizer, vai se dar
bem na vida, mas duvido que o faça. Ela deve
ser como a maioria, encosta-se num "berrnu
dão" e fecha os olhos. E depois se queixa.

,

.�

,

.. '>!
!

-!
,

Felizes
Uma das maiores geradoras de estresse e

infelicidades nas "grandes" cidades é a chama
da mobilidade urbana, o trânsito diário de ir
e vir para ° trabalho. O curioso é que muitas

pessoas que moram em cidades do "interior"
se queixam da quietude e do tamanho, peque
no, de suas cidades. São felizes e não sabem.

Falta dizer
Quando você for visitar uma amiga que

acaba de ganhar nenê, nunca diga que a crian

ça é-a cara damãe, mesmo que seja igualzinha.
O pai, por perto, não gosta de ouvir isso, além,
é claro, de no fundo, no fundo ficar a dúvida:
será que é meu ... ? Diga sempre que a criança
é a cara do pai, mesmo que nada tenha dele. A
mãe sabe que é mãe ...

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino e

Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· fm16s: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assilu/itutí'ls: 2106-1936 • '/PlantaI:! �llí!J;uJl.ação: 9221-1268
•Comerciai: 9107-6932 • 'P1õ:Rflitãl'l Entregas: 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817 •Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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ate_ ouro municipal

Legislativo vota hoje
devolução de verbas

Estou muito

tranquilo.
Temos todos os

documentos das

prestações de

contas e projeto
passou por vistoria.

Se aprovado, projeto precisará ser sancionado
pelo prefeito em exercício, Irineu Pasold

ex-prefeito afirmou: "vou ver

politicamente a questão, ana

lisar para ver se existe alguma
irregularidade".

Sobre a sindicância, o con

trolador-geral daPrefeitura, Má
rio Lemke, disse que a situação
ainda é inicial. "A comissão (que
faz as apurações) foi nomeada
no início do mês e no momen

to está se inteirando do assunto,
para depois começar as oitivas,
levantamento de valores e a ela

boração do relatório", explicou.
O prazo para as apurações é de
90 dias, podendo ser prorrogado
por igual período.

JARAGUÁ DO SUL
•••••••••••••••••••••••••••• • .. •• •••••• n ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

será o próprio Pasold (PSDB),
que assume hoje a chefia do go
verno, enquanto a prefeita Cecí
lia Konell (PSD) encontra-se de
férias. O tucano também poderá
ser ouvido por uma sindicância
aberta pelo governo municipal,
no início de maio, para apurar
os responsáveis pelo abandono
do projeto do abatedouro, resul
tando na devolução à União do
valor investido corrigido.

"Estou muito tranquilo
com o caso. Nós temos todos
os documentos das prestações
de contas, inclusive durante
a realização do projeto houve
vistoria do Ministério da Agri
cultura", disse Pasold. Se tiver

que sancionar o pagamento, o

Verônica Lemus

Hoje deve ser votado o pro
jeto de lei, encaminhado

pela Prefeitura de Jaraguá do
Sul à Câmara deVereadores, que
autoriza 6 pagamento da dívi
da gerada pela não efetivação
do abatedouro municipal, que
recebeu R$ 320 mil do gover
no federal para ser construído
(em 2004, na gestão de lrineu
Pasold) e hoje se encontra

abandonado. A dívida a ser
-

paga, depois de feita a correção
monetária com base de 2004 até

hoje, é de R$ 883 mil.
Se o projeto de lei for apro

vado, quem deverá sancioná-lo

Comissão tem

prazo de 90 dias

para elaboração
do relatório com

parecer final. Irineu Pasold,
mandatário

Câmara

Veto entra

em pauta
Entra-hoje na pauta da

sessão da Câmara de Ve
readores de Iaraguá do Sul
o veto dado pela prefeita
Cecília Konell (PSD) à Pro
posta de Lei N° 10/2012,
que torna obrigatória a

.

instalação de temporiza
dores nos semáforos da
cidade. De autoria do pre
sidente da Casa, Ademar
Winter (PSDB), a proposta
recebeu o "não" da líder
do governo sob alegação,
entre outras razões apre
sentadas em documento
oficial, de que a altera

ção do tipo de sinalização
existente no município
depende de estudos técni
cos prévios, que não foram
realizados. Além disso, se-

. gundo consta no docu
menta "( ... ) esses estudos
são desenvolvidos pelo Po
der Executivo no exercício
da função administrativa,
sendo estranhos ao proce
dimento de formação dos
atos normativos".

FACULDADE A D11.STÃIIEII
Arte� Visuais

Ciênçia.s PiológiciJS
FiJosofia._ ... ..

(je().gr�fiél
História

Informática
,- ..... -

.�_�tra_� - ._P9.rtl:lg�ês
Matemática

Pe�ag_9g!a _

Socio�09ia

BACHARELADO

Administração

SUPORTE DE
.'

�..

.. ... MATERIAL DIDÁTICO
PROFESSORES - GRATUITO

!tIII!!tr� .•

-

Ciências Contábeis! AULAS PRESENCIAIS
1 VEZ POR SEMANA

OO�EJJi,�mumfmE INSCRiÇÕES ABERTAS

0800 642 5000
MIfli'!JJ.. _B.lIJ1JlIMLBR

Polo em Guaramírim - se

FAMEG
e-mail: ead@fameg.edu.br

(47) 3373-9800
Roo. SR 280, KM 00 - 15885 - Bairro imigrantes

89270-000 - Guaramirim - se

SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Comércio Exterior
... _ •• " ".. • '_ '-0 _ ••••. � ...... __ '. __

Gestão Ambiental

Gestão Comercial

Gestão Financeira
�- - - ."" _._- .'_ ... '-- -._-,,-

Gestão Pública

•

G.�stão de}ec. d.a Inf�r�ação
Gestão do Turismo

logí�tic�
l'I1ar�eting . _ .. _ ... _ _

Negócios Imobiliários
Processos Gerenciais

Recursos Humanos

Segurança no Trabalho

Confira oscursos ofertados

pelo palo do seu interesse.

URIAII.LVI
CENTRO UNIVERSITÁRIQ LEONARDO DA VINCI
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Petistas no
evento do PDT
o ex-deputado Dionei da Silva
(PDT) foi prestigiado por colegas
petistas - o presidente da Câmara
de Corupá, João Gottardi, e o
vereador de Schroeder Moacir
Zamboni - no lançamento da sua

pré-candidatura a prefeito por
Jaraguá na última sexta-feira.

(
juriti

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

3275-0065

Contorno ferroviário:
será que agora sai'!

Ainda no primeiro semestre des
te ano, deve ser licitada a revisão e

a atualização do projeto executivo do
Contorno Ferroviário de Iaraguá do Sul
e Guaramirim. O lançamento do edital
da obra é prometido desde 2009 pelo go
verno federal.

As informações são da Diretoria
de Infraestrutura Ferroviária (DIF) do
Dnit (Departamento Nacional de In

fraestrutura de Transportes), que está
elaborando o Termo de Referência para
contratar a atualização do projeto. Ou
seja, essa é a base e o pré-estudo para
lançar um novo edital de concorrência
pública. O prazo para execução desses

PEC estadual-
Hoje, a Proposta de Emenda
à Constituição dos bombeiros
voluntários deve seguir para votação
na Comissão de Constituição e

Justiça daAssembleia Legislativa.
As sugestões de mudança no
texto propostas foram aprovadas
pelas entidades que representam
os militares, faltando o aval dos
voluntários. A PEC do Estado

permite que os municípios façam
convênios com os bombeiros .

voluntários para a realização
.

de verificações de normas de
incêndios em construções.

Atuando
na Capital
o deputado estadual Dieter Janssen
(PP) participou de reunião ontem
com o governador Raimundo
Colombo (PSD) para discutir
manobras visando reverter
os prejuízos que advirão com
a Resolução 72, que unifica a

alíquota em 4% sobre os produtos
importados, aprovada pelo Senado.

Definição
Em encontro no último sábado, o
PT de Jaraguá confirmou a parceria
com o PC do B e PHS e anunciou
o ingresso do PTN na composição.
A coligação temcomo pré
candidato a prefeito o vereador Jean
Leutprecht, do PC do B. O advogado
Airton Sudbrack, que defendia a

, candidatura própria foivencido,
e lançou seu nome como pré
candidato a vereador.

��--------- ------

serviços será de 12 meses.

A DIF, por meio de uma empresa de

consultoria, já avaliou o projeto e ve

rificou que alguns volumes devem ser

atualizados, como desapropriação, am
biente e até o de geometria, em função
das mudanças operacionais do trans

porte ferroviário de carga na região.
O projeto ficou esquecido pelo go

verno desde 2010, com a suspensão da

licitação após a contestação do edital. O
projeto inicial previa a retirada dos tri
lhos do perímetro urbano dos dois mu

nicípios pelo valor de R$ 1.593.788,35.
E agora, será que sai do papel o contor-

. no ferroviário?

Convite à

presidente·
da Ujam
Nos próximos dias, líderes
comunitários devem convidar
Andrea Ziehlsdorff a se retirar
da presidência daUjam (União
Jaraguaense das Associações
de Moradores). A ocupação
dela ao cargo teria a rejeição de

'

85% do total de 38 presidentes
de associações de bairros. A
manifestação foi feita por meio de
assinaturas em uma lista de repúdio
à administração de Andrea.

Explicações
do INSS

A pedido do vereador de
Massaranduba Mauro

Bramorski (PSD), um dos

responsáveis pelas perícias
médicas do INSS prestou

esclarecimentos ontem na

o diferencial da minha pré-candidatura é que é a única
identificada com os trabalhadores e os movimentos sociais.

Disse à coluna, ontem, o pré-candidato a prefeito Dionei da Silva
(PDT). Nas duas últimas décadas, o ex-deputado estadual foi a
estrela doPr de Jaraguá - que nestas eleições decidiu por não

apresentar um nome para a corridamajoritária.

Esse nunca foi meu projeto (ser prefeito de Jaraguá).
E também continuo sem definição de um nome.

Do deputado Carlos Chiodini (PMDB), sobre a indicação
de um nome para a corridamajoritária.

Em harmonia
O presidente do PV de Iaraguá, AdilsonMacário,
ficou satisfeito com a confraternização entre
verdes e simpatizantes no último sábado, na
Sociedade Botafogo. Entre as mais de mil pessoas
que prestigiaram o evento, compareceram
lideranças da cúpula estadual, como o presidente
da sigla, Guaraci Fagundes, o vice-presidente
Cláudio Fischer e Gerson Basso (Florianópolis).

www.imoveisplaneta.com.br '
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1.500mesários devem trabalhar

,
-

Para atuar na função,
é preciso respeitar'
algumas restrições,
informa a Justiça
JARAGUÁ DO SUL
......... .

Nilson Antônio
'

A estimativa é de que em Ia
rl.raguá do Sul e Corupá 1.500

mesários, voluntários ou con

vocados, coordenem os traba
lhos eleitorais em outubro, As

inscrições poderão ser feitas
diretamente nos Cartórios Elei
torais ou através do site (http:/ /
www.tre-sc.gov.br) .

A Justiça Eleitoral vem reali
zando ações de promoção deste
trabalho desde 2004, com o ob-

Já passaram aqui
no local de trabalho

para nos cadastrar
como voluntários.

Altab' A. ZieIDJffB{leI'loanll,
/ vob:lnt:iu�io

,

'�'

Rf.� talização
Obras naRua
28-deAgosto

,i

, Recomeça nesta terça-feira
a pavimentação da rua 28 de

Agosto, Guaramirim, e a es

timativa é que em 15 dias a

obra esteja concluída. Ao total
deverão ser investidos R$ 3,1
milhões com recursos finan
ciados através do Badesc. Os
trabalhos haviam sido parali
sados para a instalação e am

pliação da rede de tubulação
em alguns pontos da via.

As obras incluem pavimen
tação de toda extensão da rua,

drenagem pluvial e a constru

ção de 2,6 quilômetros de cal

çadas, desde a Estação Rodo
ferroviária até a Igreja Matriz.
Os trabalhos serão retomados
a partir do portal de acesso, no

bairro Nova Esperança, amanhã
que estará com o trânsito inter

rompido do trevo do portal até
a altura daMarmoaria Kraisch.

,.':, ..

,

" I

, í

s 12

MARCELE GOUCHE

CIDADAJlJIA Altair quer continuar o trabalho voluntário que exerce

EDUARDO MONTECINO

ACEssmamADE Simone La4eira diz que a
, ação é para garantir a todos o direito ao voto

jetivo de ampliar o número de
colaboradores de forma cons

ciente e espontânea. Como
incentivo, os voluntários têm

garantido por lei a dispensa de

quatro dias de trabalho, ou seja,
dois dias para o treinamento e,

dois dias para a eleição .

Em torno de 70% a 80% dos
funcionários dos Correios .da

agência do Centro 'trabalham
como voluntários. Entre eles
está Altair Ambrósio Ziemmer

mann, que já atua há 16 anos

nas eleições. Ele lembra que
no início era para ter folgas no

trabalho, mas com o tempo os

motivos forammudando. "É um
exercício de cidadania", afirma.

Para trabalhar como mesá
rio voluntário existe algumas.
restrições, conforme o Código

'

Eleitoral. Não podem partici
par os candidatos e seus paren
tes, os membros de diretórios
de partidos políticos, desde que
exerçam função executiva, as

autoridades e agentes policiais,
e os funcionários no desempe
nho de cargos de confiança do

Executivo, os que pertencerem
ao serviço eleitoral e os eleito
res menores de 18 anos.

prazo para pedidos de
adequação encerra amanhã
Amanhã encerra o prazo

para as inscrições e transfe
.rências de títulos. É, também,
o prazo para os portadores
de necessidades solicitarem
ao Cartório Eleitoral as ade

quações das dependências do
local de votação conforme as

necessidades.
Os eleitores devem comu

nicar à seção eleitoral para
que seja preparado o ambien
te. Para isso, todas as questões
que afetem o exercício do voto

precisam ser informadas.Den
tre as adaptações possíveis es

tão a acessibilidade ao local e
fones de �uvidos.

Conforme a chefe do car

tório da 87a Zona Eleitoral,
Simone Malta Ladeira, já fo
ram verificadas nas escolas as

questões relativas à acessibili
dade. "Param criadas sessões

especiais em alguns locais para

que as pessoas possam votar",
afirmou.

Além das escolas, foram fei
tos contatos com as entidades

que trabalham com os porta
dores para auxiliar no mape
amento das pessoas que têm
necessidades especiais. "Que
remos garantir que não vamos

ter nenhum tipo de dificuldade
de acesso", assegurou Simone.

Segundo ela, os procedimentos
adotados em Iaraguá do Sul e

Corupá são uma orientação do
Ministério Público e do TRE-SC
e serão realizados em todos os

locais de votação do estado.

Os eleitores devem
. , ,..,

comunicar a seçao
eleitoral para que
seja preparado o

ambiente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mobilid de

Eletricidade para
dispensar o pedal

que morava no bairro Três Rios
do Norte vir trabalhar aqui no
Centro. Em um ano, o que ele
economizou no transporte já
custeou a despesa com a com

pra da bicicleta", lembra.
Graças ao motor elétrico,

ela poupa o condutor de pe
dalar, conta Angelo. IIÉ muito

bom par.a quem tem problemas
no joelho, embora você possa
pedalar caso queira", explica.
Como qualquer bicicleta, exige
atenção básica, como ficar fora
do caminho dos carros e usar

o capacete. Como ela faz sem

esforço até 35 Km/h e é mais

popular entre pessoas de mais

idade, essa atenção deve ser

redobrada. "Mas com atenção
elaé bem segura, rápida e não

polui", frisaAngelo.

Procura por bicicletas elétricas sobe entre

população de meia-idade, e veículo pode
ser alternativa de transporte

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

Aos 59 anos, o pequeno em

presário Ezequiel Cortez

Carrança arranjou uma manei
ra pouco usual de transitar pela
cidade: há cerca de um ano,

adquiriu uma bicicleta elétri

ca' que usa diariamente. "Ficou
mais em conta do que andar de
carro ou pegar o ônibus, e como
eu não fico preso no trânsito, na
prática ficoumais rápido", nota.

Segundo o comerciante Bel
miro Angelo, proprietário de
uma loja de bicicletas, a procura

"UTILIDADE Ezequiel destaca que a bicicleta
elétrica é econômica, segura, rápida e não polui

por esse tipo de veículo é bem

alta, especialmente na faixa de
idade de Ezequiel. "Ternos mui
ta gente na faixa dos 40, 50 anos
e sem carteira demotorista atrás
dessas bicicletas. O que dificul
ta a venda é o preço", conta. Em
média, o valor fica na faixa dos

R$ 2.300, podendo chegar a R$
3.000, dependendo do modelo.
Em função do custo, apesar da

procura ser alta, é raro vender
mais de uma por mês.

Mas, para Carrança, valeu
cada centavo investido. "Antes,
eu emprestava a bicicleta elé
trica para um funcionário meu

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INITMAÇÃODEPROfESlD
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DOPROTFSTO:
Apontamento: 208123/2012 Sacado: ALESSANDER GIARDINI LENZI Endereço: RUA LUIZ KIENEN 230-

CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-630Credor: ElEIRONICAJARAGUAENSE IlDAME Porta
dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0102 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.248,63Data parapagamento:
08 demaio de 2012ValorR$29,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.l95,00 - Juros: R$ 6,37 Emolu
mentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207984/2012 Sacado: ALEXANDRERICARDO SCHWARZ Endereço: RUA ANO BOM 3069
- CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: LUCASDUTRAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: OH7007
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 211,56 Data para pagamento: 08 de maio de 2012Valor R$23,54
Descrição dosvalores: Valor do título: R$120,00 - Juros: R$ 0,44Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 207964/2012 Sacado: ALMIRO JOAOVICENTE Endereço: RUAMANOEL FRANCISCO DA

COSTA, 1635 - VIEIRAS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-000 Credor: MARCIO INGOMILCKE - EPP Porta

dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2316/7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 459,37Data para pagamento:
08 de maio de 2012Valor R$24,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,05 - Juros: R$l,06 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208407/2012 Sacado: ANDRElA SCHIER Endereço: RUA CORONEL PROCOPIO GOMES
DEOUVEIRA382 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: ASSOSSlACAOXITAO tEAMDEVALE
TUDO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2012/290/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 172,96
Data para pagamento: 08 demaio de 2012ValorR$23,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$125,00-
Juros: R$ 0,70Emolumentos:R$H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208088/2012 Sacado:ANGEW MARCOS SAVIATO Endereço: RUALUIZGONZAGAAYRO
SO 490 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-300 Credor: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 39594684 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 12.740,58 Data

para pagamento: 08 de maio de 2012Valor R$2.649,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$10.062,31
- Juros: R$ 2.626,26 Emolumentos:R$H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 208064/2012 Sacado: ANNAEVA REPRESENTACOES COMERCIAIS LIDA Endereço: RUA
ANGEW JULIO BARUFFI 227 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-550 Credor: AUDICONTCONTABILIDADE
S/S IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 117/06 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 374,72 Data

para pagamento: 08 demaio de 2012ValorR$24,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 321,00
- Juros:

R$ 0,96Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$15,46

Apontamento: 208418/2012 Sacado: ANTONIO MIGUEL CUNHA Endereço: RUA ANTONIO PEDRI 652
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-750 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0199682005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 309,47 Data para
pagamento: 08 demaio de 2012Valor R$24,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 255,27 - Juros: R$
1,44 Emolumentos: R$11 ,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 208135/2012 Sacado: ARI LANFELST FARlAS Endereço: RUA MARCELO BARBI 578 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89252-550 Credor: DISTRIB DE BEBIDAS JOINVILLE LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 03140174 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 882,17 Data para pagamento: 08 demaio
de 2012Valor R$28,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 820,48 - Juros: R$ 5,74 Emolumentos: R$
H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 208386/2012 Sacado: BRUNO SAMPAIO FELIPE OUVEIRA Endereço: RUA CAMPO ALE
GRE 315 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-100 Credor: MARCENARIAGILMAR IlDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 01105 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 268,26Data para pagamento: 08 de maio de
2012ValorR$23,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 215,00 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 208369/2012 Sacado: CONFECCAO SR IlDAME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150'

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: PELICAN TEXTILTIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
0000165891· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.329,21 Data para pagamento: 08 demaio de 2012Valor
R$32,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.265,85 - Juros: R$ 9,79 Emolumentos; R$ 11,60 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 207286/2012 Sacado: ELIZABETE FABlANI Endereço: RUAERVINRUX2870 - RIO DALUZ I
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: Credor: BRASILSECURITIZADORASA Portador: - Espécie:CH - N°Titulo:

001342-0 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.660,88 Data para pagamento: 08 de maio de 2012Valor

R$99,72 Descrição dos valores: Valor do título:R$ 2.526,00 - Juros: R$ 76,62Emolumentos: R$ 11,60 - Publi

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

Apontamento: 208061/2012 Sacado: ERMES SILMAR PIECKARZEWICZ Endereço: RUA JOSE EMMEN- Tabelionato de Protesto Griesbach Total de títulos publicados: 34

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

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

DOERFER 851 APTO 103 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor: RESIDENCIAL SAN RAPHAEL

Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 103-04/12 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 223,81 Data para
pagamento: 08 de maio de 2012Valor R$23,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$171,01 - Juros: R$
0,79 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 208358/2012 Sacado: ESTAMPARIAMB TIDAME Endereço: RUA JACOB DA SILVA, 100 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-390 Credor: GREEN TEXQUIMICA TIDA Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 4034 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.106,81 Data parapagamento: 08 demaio de 2012Valor
R$25,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.052,00 - Juros: R$ 2,05 Emolumentos: R$11,60 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 20841112012 Sacado: JAQUELINE BORBA DALLAGNOW Endereço: RUA HENRIQUE
BELLING 59 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-730 Credor: COMERCIO DEVIDROS ROMIG IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000.000.416 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 762,46 Data para
pagamento: 08 de maio de 2012Valor R$27,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Juros:
R$ 4,20 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208049/2012 Sacado: JMS TRANSPORTES IlDA Endereço: RUA ARDUINO PRADI 73 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-670 Credor: AUTO POSTO JOSE LUIZ TIDA Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 1322001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 258,49 Data para pagamento: 08 de maio de
2012ValorR$23,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 204,04 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$ H,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 208460/2012 Sacado: JOSE CARLOS CAUS RIBEIRO Endereço: RUA JORGE VERBINEN,
LOTE 11 - ESTRADANOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-372 Credor: INFRASUL . INFRAESTRU
TURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0171459020 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 242,04 Data para pagamento: 08 de maio de 2012Valor R$24,15 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 186,67 - Juros: R$ 1,05 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 208053/2012 Sacado: JOSE DIRLEI MOSER Endereço: RUA JAIME GADOTTl, 235 - VILA
LENZI - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-800 Credor: MARMORARIAMULLER LTDA Portador: - Espécie:

. DMI - N° Titulo: 612-05 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 813,71 Data para pagamento: 08 de maio
de 2012Valor R$25,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 755,00 - Juros: R$ 2,76 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dilígência.Rs Iê.ôâ

Apontamento: 208414/2012 Sacado: JOSE ORESTE TERRA Endereço: RUA ARTHUR BREITHAUPT 11
LOTE 250 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREEN
DIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 18438 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 622,02 Data

para pagamento: 08.de maio de 2012ValorR$26,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 562,89 - Juros:
R$ 3,18 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 208306/2012 Sacado: JOSELI FONTANA ME 02 Endereço: RUA PASTOR ALBERTO SCH
NEIDER 822 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: ALINETTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
TIDA - ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1055 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 213,76 Data

para pagamento: 08 de maio de 2012ValorR$23,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$154,83 - Juros:
R$ 0,67 Emolumentos: R$H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208465/2012 Sacado: JOSIAS FERREIRADE LIMA Endereço: RUAHERCILIO ANACLETO

GARClA,426 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREEN

DIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0191081009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,37
Data para pagamento: 08 de maio de 2012Valor R$23,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,64
- Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
36,64

Apontamento: 208454/2012 Sacado: JRVCOSMETICATIDAME Endereço: RUA JOAOPICOW 166 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89251-590 Credor: COMVAR DE COSMETICOS FACE CORPO TIDA Portador: - Es

pécie: DMI - N°Titulo: 420.230.006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.483,33 Data para pagamento:
08 demaio de 2012ValorR$27,39Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.431,78 - Juros: R$ 4,29 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:H$ 9,96

Apontamento: 208498/2012 Sacado: KASA D.E C. DEM. E DECORACOES LIDAME Endereço: AV GETU
liOVARGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000Credor: BVFINANCEIRASA CREDITO FINANClAMENTO
E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 530236888 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 44.540,15 Data para pagamento: 08 demaio de 2012Valor R$4.997,23 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 39.477,27 - Juros: R$ 4.974,13 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,2Q - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 208271/20'12 Sacado: LEONARDO ANTONIO XAVIER DA SILVA ME Endereço: AVGETU
UOVARGAS 268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor:WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFIWARE
EASSESSORIATID Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 006000005429001- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 500,65 Data para pagamento: 08 de maio de 2012Valor R$26,99 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 449,50 - Juros: R$ 3,89 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208342/2012 Sacado: MAICKEL CASABONET DA SILVA Endereço: RUAARTHUR BREI
TIJAUPT 97 FUNDOS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: VALDIR TOMAZI Portador: - Espécie: NP - N°
Titulo: 03/08 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 363,27Data para pagamento: 08 demaio de 2012Valor
R$32,80Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 9,70 Emolumentos: R$l1,60 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$16,27

Apontamento: 208467/2012 Sacado: NATALIA KANIS MORBIS Endereço: RUA HERCILIO ANACLETO
GARCIAWTE 443 - SANTOANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRA
ESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0191014009 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 214,37Datapara pagamento: 08 demaio de 2012ValorR$23,89Descrição dosvalores:
Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 207789/2012 Sacado: PATRICIA PRETTI CESCONETTO Endereço: RUA ALIDOR GIE
SELER, 273 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-780 Credor: BFAC ASSESSORIA COMERCIAL E FOMENTO
LIDA Portador: MP INFORMATICA LIDA Espécie: DMI - N°Titulo: 1662/10 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 270,00 Data para pagamento: 08 de maio de 2012Valor R$23,79 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 208,00 - Juros: R$ 0,69 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 208236/2012 Sacado: PRESTADORA DE SERVEMALVDEMA Endereço: RUA BERNARDI
NO BRESSANI 187FUNDOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-747 Credor: BANCO SAFRA S/A Portador:
RIO CLARO IND Espécie: DMI - N° Titulo: 459226291 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 484,37 Data
para pagamento: 08 demaio de 2012ValorR$24,76Descrição dos valores: Valor do título: R$ 417,46 - Juros:
R$l,66 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 208439/2012 Sacado: RONALDODE BORTOU Endereço:RUAPRIMORONCHI, 50 - VILA
NOVA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-180 Credor: ARBORETO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 4328 06/10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 444,83 Data para
pagamento: 08 demaio de 2012Valor R$25,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$
2,26 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 208343/?012 Sacado: RONALDO TRAJANO RAULINO Endereço: RUA SATILIA PURES
RANGEL 60 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-200 Credor: MASSARANDUBA AUTO PECAS IlDA
Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 000779 O - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.483,76 Data para
pagamento: 08 de maio de 2012Valor R$954,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.500,00 - Juros:
R$ 931,00 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 208527/2012 Sacado: SSC SHOP COMERCIO TIDA Endereço: RUAWIGANDO MESLIN,
86 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-455 Credor: PERSONALLYlZA BRASIL INDUSTRIADE ACESSO Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 973/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.044,28 Data para paga
mento: 08 demaio de 2012ValorR$30,37Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.985,00 - Juros: R$ 7,27
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento:.208125/2012 Sacado: TlAGO FERNANDO WEBER Endereço: RUA ARTHUR GUM 91 AP
203 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-340 Credor: CONSTRUINDO EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS LTDA Portador: - Espécie: DMI . N°Titulo: 003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 706,87 Data
para pagamento: 08 demaio de2012ValorR$26,40Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 661,00 - Juros:
11.$ 3,30 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 208919/2012 Sacado: VALDELIRIO PRIEBE Endereço: RUAGERHARDTMULLER SN - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89264-200Credor: BRASILSECURITIZADORASA Portador: - Espécie: CH _ N°
Titulo: AA-000126 O - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.219,79 Data para pagamento: 08 de maio de
2012Valor R$69,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.115,00 . Juros: R$ 46,53 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23;10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208424/2012 Sacado:VALMIRJOAODEUM Endereço:ARTHURBRElTIlAUPT26 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-839 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador:
Espécie: DMI - N°Titulo: 18893 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 220,60Data para pagamento: 08 de
maio de 2012Valor R$24,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$163,73 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 208262/2012 Sacado: VYP REPRR?ENSTACOES E CONSTRUCOES IlDA Endereço: RUA
MAL DEODORO DA FONSECA, 1594 - JARAGUADQ SUL-SC - CEP: 89251-702 Credor: GRAFICA E EDI
TORA 3 DEMAIO TIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5999-3 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 693,50 Data para pagamento: 08 de maio de 2012Valor R$24,59 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 640,00 - Juros: R$ 1,49 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 14,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
08/05/2012. Jaraguá do Sul (SC), 08 demaio de 2012.
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
L -ô le��z..unen er c::: C

Grupo Ltlne/II

1968

Centro de Treinamento d� Weg
Emmaio de 1968, o Correio do Povo publicou a ma

téria que dizia: j� importante empresa jaraguaense Ele
trornotores Iaraguá S.A, levou a efeito no dia 23 de abril
de 1967, a aula inaugural do Centro de Treinamento

Weg. A Eletromotores, mantedora da Escola de Apren-
dizagemWeg tem por escopo o treinamento de jovens,
preparando-os como futuros técnicos. Fizeram-se pre
sentes os membros do Conselho Coordenador do Cen

tro, nas pessoas dos srs. Eggon João da Silva, Conse
lheiro Presidente,Vicente Donini, Conselheiro;Werner

RicardoVoigt, GeraldoWerninghaus e Otto Kutscher de

Oliveira, Conselheiros e Professores, e Gabriel Maurís
sens, Conselheiro Executivo. Participaram, também os

Srs. AméricoWittaczik e Luiz Picolli, Professores e o Sr.
Dr. Paulo dos Reis, representante do Senai, de Joinville.
Proferiu a aula inaugural o Dr. Paulo dos Reis, abrin
do os trabalhos com uma belíssima alocução em torno

do assunto. Usou também da palavra o presidente do

Centro, após o que foi feita a apresentação dos alunos
em número de 15 jovens".

Personagem histórico

Pedro Canísio
Nascido em 8 de maio de 1521, foi um importante jesuíta que lutou

contra a disseminação do protestantismo na Alemanha, Áustria, Bo
êmia, República Tcheca e Suíça. A restauração da Igreja Católica na

Alemanha antes da Reforma Protestante é atribuída ao seu trabalho.
São Pedro Canísio nasceu sob o nome de Peter Kanis, em Nij

megen, no Ducado de Gueldres. Na Universidade de Colônia, co
nheceu Pedro Fabro, um dos fundadores da Companhia de Jesus.
Em 1543, se tornou o primeiro holandês a se juntar à Ordem dos Je
suítas. Devido ao seu trabalho na Ordem, tornou-se um dos católí
tos mais influentes de seu tempo. Ele supervisionou a fundação e

manutenção das primeiras faculdades jesuítas alemãs, frequente
mente contando com recursos escassos. Por conta de suas viagens
entre faculdades, algo fastidioso e arriscado naquela época, torno�
se conhecido como o Segundo Apóstolo da Alemanha. Foi beatifica
do pelo PapaPio IX em 1864, e posteriormente canonizado e declarado
um Doutor da Igreja em 21 de maio de 1925 pelo Papa Pio XI.

nt m e H �e
ARQUIVO HISTÓRICO MARCELE GOUCHE

i

As imagens acima registram a rua José Narloch, no bairro Tira Martins, na
década de 1990. A rua hoje é pavimentada e uma das principais vias daquela região

Pelo Mundo

1541

Rio Mississipi
é descoberto
Em 8 de maio de 1541, Hernando de
Soto tornou-se o primeiro explorador
europeu a atingir o Rio Mississippi, o qual
ele chamou de "Rio do Espírito Santo".
O Rio Mississipi é o segundo rio mais longo
dos Estados Unidos daAmérica. O mais longo
é o Rio Missouri, afluente do Mississippi.
Considerados juntos, formam amaior bacia

hidrográfica daAmérica do Norte. Quando
medido da nascente do Missouri, o
comprimento total do conjunto Missouri
Mississippi é de aproximadamente 6.270

quilômetros. A origem do seu nome vem da

palavramisi-ziibi que significa 'grande rio'.
O Mississippi drena amaior parte da área
entre montanhas rochosas e os Apalaches,
exceto por uma área drenada pelos Grandes
Lagos. Ele corta, ou margeia, dez Estados
americanos, antes de desaguar no Golfo do
México, cerca de 160 km rio abaixo de New
Orleans. Medições do comprimento do
Mississippi do Lago Itasca até o Golfo do
México variam, mas o número do EPA é de
3.733 quilômetros. Curiosidade: uma gota de
chuva caída no Lago Itasca pode chegar ao
Golfo do México em cerca de 90 dias.

1878

Fundado O jornal
O Flwnineose
O Fluminense é um jornal diário de
notícias. É brasileiro e publicado de terça
feira a domingo. Foi fundado em 8 de
maio de 1878, em Niterói, no Rio de Janeiro.
Instalado inicialmente-no sobrado da rua
da Conceição, número 59, "O Fluminense"
é o terce�ro periódico mais antigo em

circulação no Estado do Rio e o sexto no

país. O diário já contou em sua redação com
figuras ilustres como Alfredo Uno Maciel
Azamor, Belisário Augusto, Euclides da
Cunha, Guilherme Briggs, José Cândido de

Carvalho, OliveiraVianna, Olavo Bilac, Osório
Duque Estrada, Padre Júlio Maria, Rubem
Braga e IrineuMarinho. Em 1954, o advogado,
jornalistae político Alberto Torres assumiu a

direção do órgão de imprensa, e atualmente
sua filha e seu neto herdaram a administração.
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, fi EncontroBartel
No último domingo, des

cendentes da família Bartel
se encontraram em uma con

fraternização comemorativa

pelos 120 anos de imigração
no Brasil.

I
'

A festividade foi realizada
na Sociedade Esportiva Re
creativa Vieirense, no bairro

Vila Lalau. O encontro serviu

para matar as saudades dos
familiares e relembrar histó
rias do passado.

Na parte damanhã foi re
alizada uma missa ecumêni

ca, em seguida um alníoço e,

para encerrar a confraterni

zação, um café da tarde.

FOTOS MARCELE GOUCHE

CONFRATERNIZAÇÃO Integrantes da família Bartel
se reuniram na Sociedade Vieirense, na Vila Lalau

HISTÓRIA Descendentes conferem a árvore

genealógica. com nome dos seus antepassados

Outras novidades são as exposições
"Marias & fulanínhos" e "Lívro - O passado e futuro"

6a Feira do Livro
de Iaraguá do Sul,
de 29 de maio a 8

de junho, na praça
Angelo Piazzera,
ontinua apresen

tando novidades, que deíxa .o

eventomuito mais próximo de se

tornar um festival literário.
A feira vai ocupar uma área

total de 2,2 mil metros quadra
dos/ sendo 1,2 mil metros qua
drados destinados à comerciali

zação de títulos e um auditório,
e outros mil metros quadrados
de área de exposições.

Uma das principais inovações
é aVila da Leitura, que transforma
o evento em um complexo literá
rio educativo, com exposições
dentro e fora do Museu Histórico
Emílio da Silva e um galpão no es

tacionamento da praça. Na expo
sição "Livro - O passado e futuro",
que será instalada no museu, o

público poderá conhecer exem

plares históricos como um livro
de 1.541. I� praça será invadida

por dez lâminas que contam os

primórdios do livro e vislumbram
o futuro deste que. é realmente o

melhor amigo da humanidade",
conta Carlos Henrique Schroe
der, organizador do evento.

Outra atração é a exposição
"Marias & fulaninhos - Troque
uma Realidade por uma Poesia",
no Museu Histórico Emílio da
Silva. Com curadoria das artistas

Feira do Livro

MAPA Vila da Leitura terá exposições dentro e fora
do Museu Emílio da Silva e no galpão da praça

plásticas Cristina Pretti e Ângela voltada para formar uma nova e

Escudeiro, a exposição compar - consciente geração de leitores,
tilha material poético produzido mas formar leitores de qualida
por crianças e adolescentes de 12 de, o que é uma tarefa muito di
escolas em Iaraguá do Sul. Além fícil. Mas estamos no caminho
das exposições, o evento vai ofe- certo para criar a cultura do livro
recer ainda uma oficina sobre li- no município, criar uma cidade
teratura infantil para atendentes de leitores, de verdade. Com as

de bibliotecas no dia 5 de junho, feiras e festivais e baixando o pre
também no Museu Emílio da Sil- ço do livro acredito que haverá
va. Na área de exposições 35 es- maior incentivo para mudarmos
tandes divididos entre 15 exposi- o panorama da leitura em todo

tores, área que também tem uma o Brasil. Mas a conscientização
novidade, o Garden Café. maior deve vir de casa, os pais

Aexpectativade CarlosSchro- devem dar o exemplo, e ler tam
eder é de que pelo menos 25 mil bém, incentivar".
estudantes das redes municipal, A partir do dia 20 de maio, a
estadual e particular tenham organização do evento dísponi
acesso à feira. "Esperamos supe- bilizará o Guia da Feira e todas as
rar a marca de 67 mil visitantes novidades estarão disponíveis no
do ano passado. A feira continua www.feiradolivro.org.

A biblioteca móvel está equipada com te

levisor tela LCD de 32 polegadas, aparelho de
DVD, notebook com acesso à internet, frigo
bar, ar condicionado, banheiro e estantes que
deverão receber cerca de 600 livros. O projeto
será implantado após a realização da Feira do

Livro, onde o veículo ficará exposto durante o
.

evento para visitação pública.
T�UÍTAVARES FILHOIDIVULGA ÃO

'J�.

Bibliotecamóvelpara o Projeto Casulo
A Prefeitura de Iaraguá recebeu na sexta

feira o micro-ônibus que será utilizado como

biblioteca móvel. O veículo integra o Projeto
Casulo, uma iniciativa da Biblioteca Pública
Rui Barbosa criada para levar uma extensão

da entidade aos bairros e escolas do municí

pio. A aquisição foi viabilizada pela empresa
Weg, por meio da Lei Rouanet.

ATMDllDE

Quando
estiver em

operação,
o Casulo
voltará
aos locais
atendidos
a cada
15 dias

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I TERÇA-FEIRA,8 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Previsão do TeDlpO
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Sol e tempo
mais quente
De terça a quinta-feira, tempo
estável com sol e temperatura
mais elevada. Apenas na
madrugada de terça ainda há
chance de chuva isolada no
Litoral e áreas próximas, por
causa da circulação marítima.
Para o período de 11 a 21

ainda persiste o indicativo
de tempo mais seco, com
previsão de chuva pouco
significativa para Se. A
temperatura tente a diminuir.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 8km/h
• 12h Vento não favorável Leste 7km/h
• 15h Vento não favorável Leste 5km/h
• 18h Vento não favorável Leste 10km/h

de possibilidade
de chuva,

Nenhum vento
favorável

80%

Fonte: www.ventosbrasil.corn.br

Humor
Memória
Joãozinho, Pedrinho e Juquinha apostavam quem tinha umamemória
melhor.
- Eu consigo me lembrar perfeitamente - gabava-se o Pedrinho - do tempo
que aminha mãe me dava de mamar. Se eu fecho os olhos sou capaz de
sentir o calor do seu peito ...
- Isso não é nada - retrucou Iuquinha, - Pois eu me lembro no dia em que eu
nasci... Aquele túnel escuro... e o médico me segurando pelas pernas ...
- Isso não é nada - argumentou Joãozinho. - Eu me lembro 'de ter ido num

piquenique com o meu pai e voltado cçm aminha mãe!

Sudoku
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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.

Q
aftS
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=
-

Q
cn

Criciúma
� ...
15° 26° CHEIA 6/5

MINGUANTE 12/5

NOVA 20/5
\

CRESCENTE 28/5

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Use óculos
de sol

/
� ,,*

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 25°C

QUINTA
MíN: 13°C
MÁX: 24°C

SEXTA

MíN: 12°C
MÁX: 25°C

HORIZONTAIS

NáD /
esqueça
de tomar
água!

São Francisco do Sul
• Preamar
• 5h56: 1,3m
• 17h53: 1,6m
• Baixamar
• 9h47: O,2m
• 21 h24: O,4m

Florianópolis
• Preamar
• 3h43: O,9m
• 16h18: 1,1m
• Baixamar
• 9h08: O,5m
• 19h36: O,6m

9

Tábua
das marés Itajaí Imbituba

1. Estátua de enormes proporções
2. Naipe preto das cartas de jogar / Poderosa multina

cional do ramo esportivo
3. Diz-se de jogo, encontro não válido aos efeitos de

classificação ou da conquista de' um título
°

4. Adorno de penas para a cabeça, usado pelos indí

genas por ocasião de festas / As iniciais da atriz

Mendonça
5. No telhado, a amarração das telhas às ripas para

evitar que se soltem com vento forte
6. Tornar aliado, companheiro fiel

:li
7. Código de Endereçamento Postal/Folha de videira I--_--I--_+__-I----+---+--_+__---i-__t �
8. Juntar macho e fêmea para procriar 7 t9. Departamento de Estradas de Rodagem / Aquele- �

que fica, contra sua vontade, em poder de outrem, 8 *
como garantia de que alguma coisa será feita j

9 �10. (Fut.) Ponta esquerda mineiro, famoso pela potên- .:
�

ela de seus chutes, disputou a Copa do Mundo de �
1982/ Casca tênue "lO �

��---+--�--�--�--�--I--�--__t�
11. Laço que não se consegue desfazer / (Abrevo) t 1 ,g

Doutor J
12. Habilidade na luta ou na esgrima / Abreviatura (em 1. 2 �

português) do Haiti o�
13. O devoto que visita, por penitência ou sentimento 13

11

�religioso, algum lugar sagrado. '------L__--'-_ _.___-'--_'-----L_--'-_-L-----' Cl

VERTICAIS
1. Sem transparência (fem.) / A estrela (meteoro) que

atravessa a atmosfera, deixando um rastro lumi
noso

2. 'Mecanismo de veículos para diminuir a trepidação
3. Marsupial com cerca de 30 cm de comprimento,

cauda longa, também chamado de jupati / Ter se
melhança física

4. Porção de ossos / Fundamentalmente honesto
5. (Gír.) Trabalhar / A atriz Giulia das telenovelas
6. A artista plástica Yoko, companheira do músico

John Lennon / Linguagem regional
7. Aparelho para assinalar ou registrar os movimentos

da crosta terrestre / Saudação popular inglesa
8. Famosa marca de cerveja / Locar
9. As extremidades do .. oboé / Escopo / O ex-governa

dor paulista Covas (1930-2001).

• Preamar
• 3h25: O,9m
• 15h57: 1,1m
• Baixamar
• 8h57: O,2m
• 1 Oh57: O,2m

• Preamar
• 15h32: O,6m
• 19h19: O,6m
• Baixamar
• 9h58: Om
• 23h26: O,4m

2 5 a73 4

2

3

4

5

6

°
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TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Levanta o dedinho quem aí nunca tinha ouvido

falar da hidratação de Moroccanoil? Do jeito
que ela está bombando, tanto no cabelo das

divas hollywoodianas, quanto nas revistas e

blogs de beleza e moda, todo mundo sabe do

que eu estou falando, não é? E posso falar gente?
É uma belezura só, fiz) amei! O resultado fica

incrível, deixa o cabelo com um aspecto super
saudável, cheiroso e ainda recupera as pontas
danificadas. Bom não? Feito com óleo de Argan,
extraído da semente de árvores de desertos que

A vez dos sneakers
Desde que a nova queridinha fashion Isabel
Marant lançou seus sneakers, o mundo
da moda não foi mais o mesmo. Dignos
de desejos ou sinônimo de cara feia (não
importa) os tênis damoçoila estão em tudo

quanto é site/blog de moda, revistas e pés de
fashionistas. E com isso é fato dizer: viraram

sensação, na verdade, eu diriamais, virou
febre! Aliás, quem aí não quer ter um para
chamar de seu? Pois é, meninas, depois de
tanto sucesso lá fora (e aqui no Brasil também,
pois há umamultidão doidinha por um),
marcas super conceituadas como Arezzo e

Schutz já fizeram sua versão "inspíred" Isabel
Marant. Todo mundo pode ter O seu!

Ah, e assimmeninas, além de bacana ele é
.

super confortável, e o fato de existir um salto
dentro dele (uma anabela escondida), faz com
que você fique alta e com as pernas torneadas,
mesmo usando salto. É para usar já!

só são encontradas em Marrocos e em Israel,
os produtos revitalizam os mais destruídos dos
cabelos. O segredo? O segredo está na textura.
do óleo, que é bem mais fina que a do azeite, e

penetra_com muito mais facilidade na estrutura
do fio. Ao invés de apenas colar as cutículas para
aumentar o brilho, ele é absorvido por completo
e não deixa o cabelo com aspecto oleoso ou

sujo. Além disso, o procedimento é super rápido
e dura menos de uma hora. Super recomendo
gente, adorei mesmo"

..•..• __ - - - - _ .. __ I

FOTOS REPRODUçAO
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Aquilo
roxo

Será que algum dia haverá

alguém, com aquilo roxo, no

setor de trânsito para fazermão
única nas ruas que ligam aMa

rina Frutuoso e a Barão do Rio
Branco? É difícil enxergar que
como estáa coisa nãoanda? São
ruas estreitas e épermitido esta

cionar nos dois lados.No caso, só

passa umautomóvelpor vez.Ca
minhão nem pensar.Além, claro,
do risco de colisões. Tem outra,
os moradores quando precisam
sair ou entrar com o veículo nos

prédios ou casas, literalmentefe
cham o trânsito.É um absurdo.

GALO
LONDRI

restaurante

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 227

•

Igra
Agradeço Senhor, porme afastar
das chagas que atrasavam a

minha vida, pelaminha nova
caminhada, cada vezmais feliz,
pelos amigos verdadeiros,minha
esposa e família, cada vezmais
amados e unidos amim, e pelas
novas oportunidades que temme

criado.Vou reclamar de quê, se
tenhomais do quemereço?

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o empresário
AmoValle, que sempre lê esta
colunapara ficarpor dentro das
melhores novidades de nossa
sociedade.Valeumesmo!

,l�
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LINDA Priscila Silveira, Miss
Jaraguá, nos corredores da London

Motivo
Alguém sabeme dizer a origem das super bactérias

que estãomatando gente por af? Dizem que
elas surgem por causa de pessoas que tomam
antibióticos sem prescrição e adequada orientação
médica. Um absurdo, esse tipo de comportamento,
infelizmente tão ,comum. Sempre aqueles tolos da
vida, que se achammuito espertos .

Só love
Amorena SamiraRamalho está num clima de
"só lave" depois que começou a namorar o Paulo
Schneider. A garota até deu uma sumida nas
baladas. É o amor!

NÍVER O meu amigo Ramiro
Pedro Schmitz e sua mãe Angelina
Joana Gneipel Sclunitz, sábado,
no Hotel Vale das Pedras, durante

a comemoração de seu niver
,
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VENDA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA

GASTRONOMIA

Tel.: (47)' 3376-3915
E-mail: ÇQmPI�l @9ªstrQ1QQ.cru:n.J2r

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

susm Marina Lenzi,
Alessandro de Jesus e

Douglas Arantes conferindo
as delícias do Kantan

47 3370..1632
Rua BemardG Dombusch. 1037 • Baependl
'l'JW'W.faeeOOok.comfmaja1e,decor8coos

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br
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IDADE NOVA Alessandra Rech foi
a grande aniversariante de domingo

Pescaria no Interior
De viagem no interior, o paulista vê um grande lago
e tem abrilhante ideia de fazeruma pescaria.
- Esse lago é propriedade de alguém? - pergunta
ele aum caipira que está passando.
- Não sinhô. É prúbico!
- Então é crime tirar alguns peixes dele?

'

- Crime num é não sinhô ... Émilagre!

Novo diretor
Quem tomou posse ontem como Diretor de
Recursos Humanos dó grupoWeg é nosso amigo
e competente Hilton Faria. Bola branca.

NIGIIT Amorena Taianara

Mengarda na balada da Upper Floor

• Comemorando um
ano de puro lave, Estela
Menezes e Jairo Agda
Queiroz estão felizes com
o namoro seguindo em

sintonia total. Viva os bons
encontros!

• Na noite do último
sábado, o harmonioso
casal Oswaldo Leite eMarli

.Schultz estavaem lave
, fatal: 'Os dois passaram

.

o dia juntinhos e à noite
foram curtir com os amigos
na RatuâJ'v,':usiç;' 'I 'iiI',

• Recebi ontem à noite para
saborear uma deliciosa
páletfl; preparada por Tato
Branco, os publicitários
Elias Raasch e Giovani

Manzini, da ClieZoom.

'Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito

Onde comer bem
em Jaraguá
Na Confeitaria Bella

Catarina. Um dos melhores
bufê do sul do mundo.

Não se deve temer senão

aquilo que ao nosso

próximo prejudica.
Dante -A1ighieri

Fofocódromo
Pelomeu fio vermelho fiquei
sabendo que duas figuras que
o�upam cargos de destaque na
administração pública,mantêm
um romance por debaixo de sete

capas. Ele sério, carismático e

com postura de bem casado. Ela

simpática, separada e na dela.
Seguem tranquilos vivendo um
amormaduro e vibrante. Por

favor, um energético RedDragon?!

Quer

emagrecer?
AMaxWílhelm, a fábrica de
refrigerantesmais antiga do país,
sediada emBlumenau, lançou
um refrigerante inédito no Brasil,
trata-se do Bodylight. Com fibras

solúveis, sem calorias e baixo teor
de sódio ele ajuda emagrecer.
Quer sabermais?Acessewww.
bodylight.com.br.

aniversário e comemorou

com um almoço puro luxo'
.
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ho PelOla tlde quin/ze
amigas.

".A gatinha/risNicoluzzi
andá abalando corações,
mas tem um certo alguém
que ela abalou mais!
Quem será?

• O nosso querido Beto
Taranto para "bebemorar"
o seu níver, movimenta
hoje em torno do grupo
Loks, um concorrido .

Pirão com Linguiça, no
Complexo Iaraguâ.

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vaipara o pessoal bacana
lá do Guindaste IDS.
Aquele abraço.

I .1V:o dorrüngó, no Hotel
Kayrós, tem almoço
especial em comemoração
aoPia dasMães.
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Não dê esmolas. Dê

oportunidade.
"

• Com essa, fui!

,'ii

Se você tem' 17 anos ou mais, co etou- ou está êursando o último ano do Ensino
MédioN tem facilidade com matemática e raciocínio lógico e procura uma profissão
na área de TIC, aproveite esta excelente oportunidade.

TALENTOS PARA O' MUNDO DA TECNOLOGIA.
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Secretaria de Estade
110 DesenvalUl1R8nto
EconômicoSnstentável

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

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

ovelas Clique animal
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Melissa se apresenta a Virgílio. Regina recebe um ultimato do proprietário
de seu apartamento para sair de lá. Melissa revela para Virgílio que não gosta de
Rodrigo e pede para que ele conte o que sabe sobre Elisa. Rodrigo diz a Gabriel
que quer fazer terapia com Beatriz. Carmem e Zé aconselham Josué a esquecer
Valéria: Tobias afirma a Jacira que não perdoará sua irmã. Jair se insinua para
Gracinha. Miriam aceita ir para a fazenda com Rodrigo, Clara, Michele e Zilda.
Valéria entra na antiga casa de Rodrigo. Melissa implica com Fernando por causa
de Miriam. Beatriz combina um encontro com Gabriel.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO -,,19H
Rosário planeja entregar seu CD para Fabian no jantar de Chayene e marca

uma nova gravação no estúdio. Socorro ouve a conversa de Kleiton com Rosário
e arma um plano para roubar o emprego da doméstica. Ariela se anima com o

convite para a festa de Chayene. Sônia mantém Cida ocupada. Conrado é humi
Ihado na hípica e recebe o apoio de lsadora.Sarrnento diz a Humberto que fará de
tudo para Cida reatar com Conrado. Alejandro é flagrado por Naldo se insinuando

para Gracinha e fica constrangido. Kleiton fica preso com Rosário em seu aparta
mento. Isadora conversa com Conrado sobre Cida. Socorro aparece na casa de

Chayene e é recebida por Laércio. Máslova insiste que Conrado reate com Cida.
Sandro visita 'Patrick e pede segredo a Ivone.

.

AVENIDA BRllSIL - GLOBO - 21H
.

Jorginho revela para Débora que Nina é o seu grande amor do passado.
Cadinho fica constrangido com a conversa que tem com Tomás. Max presta
atenção à conversa entre Tufão e o comprador do carro. Janaína elogia o

filho para Zulmira. Max tenta envolver Lúcio em uma armação contra Tufão.
Darkson aconselha Silasa se arrumar para Monalisa. Nina pede demissão.
Muricy e Zezé desconfiam de Nina. Suelen dispensa Iran. Nina ouve Carrninha
repreender Max pelo assalto a Tufão e acaba lembrando de Genésio. Jorginho
espera a namorada no aeroporto. Tufão fica perturbado ao ver a cozinheira ir
embora. Nina desiste de ficar com Jorginho.

�C.llR.llS-RECORD-22H
Décio ordena que o piloto retorne com a lancha para a clínica. Otávio acusa

Décio de ter jogado Martim. Décio tem um acesso de tosse. O piloto exige duzen
tos mil reais para poder fugir. Big Blond ordena que Eliza deixe o local onde está
o carro preto por segurança. Eliza insiste em conhecer Martim e se aproxima do
carro, mas não vê ninguém. Décio vê uma ligação não identificada no celular de
Martim. Décio diz a Otávio que eles precisam sumir por um tempo. Décio, Otávio e

o Piloto desembarcam. O motorista do carro preto vê Eliza e saca sua arma. Eliza

parte com o carro e se dirige à clínica. Décio afirma a Otávio que tentou salvar sua
vida. Décio vê o carro de Eliza esperando na porta da clínica. Décio indica a Boris

que seu dinheiro está no armário.

CORllÇÕES FERIDOS - SBT - 20H30
Priscila escreve carta a Eduardo. Vera e Lucy encontram Heloísa na fazenda.

Priscila pede para empregado da fazenda entregar carta a Eduardo. Denise faz
José pedir dinheiro na rua. Aline telefona para Roberto, que a avisa que toda a

policia está atrás dela. Saulo comenta com Olavo e Vitor que é difícil Aline tramar

alguma coisa, pois ela sabe que está sendo procurada. Roberto comenta com

Aline que toda a documentação dela está pronta para a fuga. Eduardo recebe a

carta de Priscila. Eduardo mostra a Glauco o bilhete que Priscila lhe escreveu. Foi
Amanda quem escreveu o bilhete a Priscila combinando o encontro. Ela e Regina
chegam ao encontro e veem Eduardo e Priscila conversando. Regina aconselha
Amanda a ir embora. Eduardo pede para Priscila parar com o jogo, pois ele ama

Amanda. Regina tenta tranquilizar Amanda, que está alterada.
•

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade da,s emissoras.

Este cachorro da raça
Iabrador apareceu dia

3, nas proximidades
da empresa Lecimar

Malhas, no bairro
João Pessoa. Ele
estava machucado
e perdido e agora
está em uma clínica
veterinária esperando
pelo seu dono. caSo
não apareça, o animal
ficará para adoção!
É macho e é novinho.
Contato: 9987-7666
ou ainda pelQ e-mail

tayse@netuno.com.br

Aniversariantes
Rosane Krüger Urban
Ruth Roesel
Sonia Chiodini

Stefanny Puttbs
Valdir C. Roechrs
Vera R. D. Schmitt

8/5
Adriana Marquardt Modes
Adriel Gomes de Moraes
Aline Buttendorff
Amanda D. de Souza
Ana Cláudia Andrade
Ana Cristina Bruch
Camila Buttendorff
Carlos Urbanski
Daniel Muller
Deise Mara Zapella
Dina de Freitas
Edelcio José Michalack
Elvira Walz
Erica Nowac Gruber

I Gilberto Gonçalves'
Helton Herdmmann

,
, •. 1 ('o 1 �

lrene dos Santos Ristau
Ivo Bonatti
Ivone Jaeger
Izarina Valler

� Janete Aparecida Martins
Jordana Lange
Jose Carlos Pauly
Jose de Oliveira
Lurian C. S. Janinze
Mariani Kone)1
Matheus.H. Hornburg
Nilson Franz
Rafael Felipe Krueger
Renilda Meldola
Rogerio Selhorst
Rolf A. Zehnder
Ronaldo Rubin
Rosane C. Freiberguer Dalsochio
Solange Valler
Talita de Souza
Tamiris Rannemberg
Tbiago Shieuve
Vilmar Kuln

l, I J I l \ \ I ) I � I i ;.' ' \ \: ; I 'J \.':

7/5
Ana Cláudia Pascoal li
Cecilia M. Garcia
célia Voltolini de .oliveira
Cesar Seben
Danilo F. Rocha

Diogo L. Bastos
Edelcia Schwirkowski
Egon Gessner
Eveline L. Meier
Fábio Schaquete
Gabriel M. Henn
Helenice Vieira dos Santos

. Irineu Bauer
Isolete Bonatti
Jairo Andrade
Jurema O. Picerelle
Kamila Larissa Kuester
Karina Stahlke
Katia Bertoldi
Lucas H. de Souza
Manoel Santos
Nivaldo Heidemann
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AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - l8R
Melissa se apresenta a Virgílio. Regina recebe um ultimato do proprietário

de seu apartamento para sair de lá. Melissa revela para Virgílio que não gosta de
Rodrigo e pede para que ele conte o que sabe sobre Elisa. Rodrigo diz a Gabriel
que quer fazer terapia com Beatriz. Carmem e Zé aconselham Josué a esquecer
Valéria: Tobias afirma a Jacira que não perdoará sua irmã. Jair se insinua para
Gracinha. Miriam aceita ir para a fazenda com Rodrigo, Clara, Michele e Zilda.
Valéria entra na antiga casa de Rodrigo. Melissa implica com Fernando por causa
de Miriam. Beatriz combina um encontro com Gabriel.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - ,J9R
Rosário planeja entregar seu CD para Fabian no jantar de Chayene e marca

uma nova gravação no estúdio. Socorro ouve a conversa de Kleiton com Rosário
e arma um plano para roubar o emprego da doméstica. Ariela se anima com o

convite para a festa de Chayene. Sônia mantém Cida ocupada. Conrado é humi
lhado na hípica e recebe o apoio de Isadora ..Sarmento diz a Humberto que fará de
tudo para Cida reatar com Conrado. Alejandro é flagrado por Naldo se insinuando
para Gracinha e fica constrangido. Kleiton fica preso com Rosário em seu aparta
mento. Isadora conversa com Conrado sobre Cida. Socorro aparece na casa de

Chayene e é recebida por Laércio. Máslova insiste que Conrado reate com Cida.
Sandro visita Patrick e pede segredo a Ivone.

.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21R
.

Jorginho revela para Débora que Nina é o seu grande amor do passado.
Cadinho fica constrangido com a conversa que tem com Tomás. Max presta
atenção à conversa entre Tufão e o comprador do carro, Janaína elogia o

filho para Zulmira. Max tenta envolver Lúcio em uma armação contra Tufão.
Darkson aconselha Silas .a se arrumar para Monalisa. Nina pede demissão.
Muricy e Zezé desconfiam de Nina. Suelen dispensa Iran. Nina ouve Carmintia
repreender Max pelo assalto a Tufão e acaba lembrando de Genésio. Jorginho
espera a namorada no aeroporto. Tufão fica perturbado ao ver a cozinheira ir
embora. Nina desiste de ficar com Jorginho.

mmsCARAS-RECORD-22R
Décio ordena que o piloto retorne com a lancha para a clínica. Otávio acusa

Décio de ter jogado Martim. Décio tem um acesso de tosse. O piloto exige duzen
tos mil reais para poder fugir. Big Blond ordena que Eliza deixe o local onde está
o carro preto por segurança. Eliza insiste em conhecer Martim e se aproxima do
carro, mas não vê ninguém. Décio vê uma ligação não identificada no celular de
Martim. Décio diz a Otávio que eles precisam sumir por um tempo. Décio, Otávio e

. o Piloto desembarcam. O motorista do carro preto vê Eliza e saca sua arma. Eliza
parte com o carro e se dirige à clínica. Décio afirma a Otávio que tentou salvar sua
vida. Décio vê o carro de Eliza esperando na porta da clínica. Décio indica a Boris
que seu dinheiro está no armário.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT - 20R30
Priscila escreve carta a Eduardo, Vera e Lucy encontram Heloísa na fazenda.

Priscila pede para empregado da fazenda entregar carta a Eduardo. Denise faz
José pedir dinheiro na rua. Aline telefona para Roberto, que a avisa que toda a

policia está atrás dela. Saulo comenta com Olavo e Vitor que é difícil Aline tramar

alguma coisa, pois ela sabe que está sendo procurada. Roberto comenta com

Aline que toda a documentação dela está pronta para a fuga. Eduardo recebe a

carta de Priscila. Eduardo mostra a Glauco o bilhete que Priscila lhe escreveu. Foi
Amanda quem escreveu o bilhete a Priscila combinando o encontro. Ela e Regina
chegam ao encontro e veem Eduardo e Priscila conversando. Regina aconselha
Amanda a ir embora. Eduardo pede para Priscila parar com o jogo, pois ele ama

Arnanda. Regina tenta tranquilizar Amanda, que está alterada.
•

* 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
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Este cachorro da raça
labrador apareceu dia,
3, nas proximidades
da empresa Lecimar

Malhas, no bairro
João Pessoa, Ele'
estava machucado
e perdido e agora
está em uma clínica
veterinária esperando
pelo seu dono. Oase
não apareça, o animal
ficará para adoção!
É macho e é novinho.
Contato: 9987-7666
ou ainda pelo e-mail
tayse@netuno.com.br

Aniversariantes
Rosane Krüger Urban
Ruth Roesel
Sonia Chiodini

Stefanny Puttbs
Valdir C. Roechrs
Vera R. D. Schmitt

8/5

lrene dos Santos Ristau
Ivo Bonatti
Ivone Jaeger
Izarina Valler

- Janete Aparecida Martins
Jordana Lange
Jose Carlos Pauly
Jose de Oliveira
Lurian C. S. Janinze
Mariani Konell

Matheus.H. Hornburg
Nilson Franz
Rafael Felipe Krueger
Renilda Meldola

Rogerio Selhorst
Rolf A. Zehnder
Ronaldo Rubin
Rosane C. Freiberguer Dalsochio
Solange Valler
Talita de Souza
Tamiris Rannemberg
Thiago Shieuve
Vilmar Kuln

7/5
Ana Cláudia Pascoalli
Cecilia M. Garcia
célia Voltolini de .oliveira
Cesar Seben
Danilo F. Rocha
Diogo L. Bastos
Edelcia Schwirkowski
Egon Gessner
Eveline L. Meier
Fábio Schaquete
Gabriel M. Henn
Helenice Vieira dos Santos
.Irineu Bauer
Isolete Bonatti
Jairo Andrade
Jurema O. Picerelle
Kamila Larissa Kuester
Karina Stahlke
Katia Bertoldi
Lucas H. de Souza
Manoel Santos
Nivaldo Heidemann

Adriana Marquardt Modes
Adriel Gomes de Moraes
Aline Buttendorff
Amanda D. de Souza
Ana Cláudia Andrade
Ana Cristina Bruch
Camila Buttendorff
Carlos Urbanski
Daniel Muller
Deise Mara Zapella
Dina de Freitas
Edelcio José Michalack
Elvira Walz
Erica Nowac Gruber
IGilberto Gonçalves'
Helton Herdmmann .
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Confira neste especial as melhores
dicas em presentes para sua Mãe!

.....--_ ......
__

E mais ...

t,

Relato de uma mãe de

primeira viagem
Maria José, 32 anos, conta sua
experiência como mãe da pequena
Maria Alice. Páginas 2 e 3

l
i ."

Gestação segura
Veja o que a grávida pode ou não
fazer durante este período especial
da vida. Páginas 4 e 5l't

Chá de bebê
. Algumas regras devem ser seguidas
para dar tudo certo nesta celebração.

,

Página7

Segurança do bebê
Confira dicas úteis na hora de
comprar o berço. Página 8

RETRIBUA ESSE AMOR
esCOLHENDO UM

PRESENTE NA COMPOSÉE Rua CoronelProcópio Gomes de Oliveira, 463 . Sala 01 147 3370�1738 I composeepreseates.com.br I contato@composeepresentes.comJ)f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I GUIA DE COMPRAS - DIA DAS MÃE. TERÇA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

&r
Amais divina das dádivas que

Deus deu à '\i.�uiher

Somos tão fráaeis. mas ao
mesmo tempo tão Fortes!

ãe, palavra tão pequena mas

com um significado tão grande.

Parabéns à todas fi§,

�1amãe€J'

DuasMarias
Esta edição é dedicada especialmente às mães de primeira viagem. Acompanhe o emocionante relato de Maria José
sobre a espera e o nascimento da pequena MariaAlice, um verdadeiro testemunho do que é o amor entre mãe e filho.

<,

Meu nome é Maria José Me

deiros, tenho 32 anos, e .sou

esteticista. Casada com o fo-
o

tógrafo Raphael Günther, sou

mãe de Maria Alice Medeiros
Günther, nascida no dia 15 de
setembro de 2011, às 15h50 de
uma quinta-feira cinzenta, no

Hospital e Maternidade São'
José, em Jaraguá do Sul. Nasceu

gorduchinha e esfomeada, com.
3,655 kg e 50 cm.

OIHÍCIO

Agravidez

[:
A "Maricotinha" foi super pla

nejada. Quando decidimos tê-la
visitamos o obstetra e fizemos to
dos os exames pré-conceptivas.
Não tivemos problema algum, e

os exames nos trouxeram apenas
resultados positivos. Três meses

depois ela Já estava plantadinha
no ventre da mamãe. Costumo
me expressar no plural, pois des
de o início o Rapha sempre es

teve ao meu lado, nas consultas,
exames e decisões.

A gravidez foi ótima. Tive um

pouco de enjoo por conta da mi-'
nha pressão arterial, que é baixa.
Ganhei 13kg, peso que, para mi
nha altura, é bem pouco.

Desde o início me predispus a

fechar os olhos e os ouvidos para
tudo que me machucava. Pensa
va: eu a desejei, logo devo prover
a ela apenas sensações de prazer e
amor, e não de dor.

AMOR INCONDICIONAL Maria Alice no colo recebe o afeto da mãe

o parto
Nossos planos eram de que ela

nascesse de parto normal, e tudo
corria tão bem que nada nos impe
dia. Induzimos o parto normal, tive
bastantes contrações e a bolsa rom

peu sozinha, mas não tive dilatação..
Partimos então para a cesárea, que
foimuito rápida e tranquila. O Rapha
ésteve o tempo todo ao meu lado, .

me confortando e registrando tudo.
Meu obstetra é um anjo e me deixou
muito serena em todo o processo de

gestação e parto. Escolher um bom

profissional é essencial para mãe e

bebê. Omeu foi ótimo.

Hoje sou disposta epersístente como
nunca fui. Tenho a sensação de que
não há esforço inválido, pois qualquer
que seja é pelaminha filha.

também é um pouco vó da Maria
Alice. Temos duas gatinhas e até elas
tiveram que se readaptar com a che

gada da bebê. Mas aos poucos a vida
coloca cada coisa em seu devido lu

gar, com muita calma, paciência e

insistência de nossa parte.

Amamentação

Aescolhado nome
A escolha do nome foi conjun

ta. Eu sugeri Alice, e o Rapha, in
satisfeito com uma Maria apenas,
sugeriu Maria. Decidimos unir os
dois então: Maria Alice. Mudanças

na rotina

A Maria Alice mamou exclusi
vamente no peito até o quarto mês.

Agora, aos sete meses, duas vezes

por dia apenas. Depois disso, ini
ciamos a nova dieta introduzindo

frutinhas, e pouco a pouco, outros
alimentos. Aceitou super bem to

das as comidinhas que oferecemos,
sejam doces ou salgadas. O papai
diz que ela é "um buraquinho sem

fundo" (risos).

Aprimeiravezna
creche - o desapego

o nascimento
de "umamãe" A rotina da famíliamudou com

pletamente. No início tive a ajuda da
minha irmã, que programou férias

para ficar conosco. Sua presença foi
muito importante para nos dar tran
quilidade e orientar em relação às
nossas duvidas e decisões. Ela sem

pre foi um poucominhamãe, então

Com quatro meses e meio ela

começou a frequentar o CMEI Már
cio Klinkoski. No primeiro dia, ao

entregá-la no colo
.

da professora,
confesso que senti um apertomuito
forte no peito e os olhos marejados.
Engoli as lágrimas que se formavam
e me recompus. Não podia permitir
que este momento, que deveria ser

de felicidade. para minha filha e de

superação para mim, se transfor
masse em sofrimento. Ela, como de
costume, foi um encanto. Não cho
rou em momento algum e conquis
tou a todos com seu sorriso bangue
la. Foi a maior prova de desapego
pela qual já passei.

Diz o ditado que "no mesmo mo
mento que nasce uma criança, nasce
também uma mãe". É assim que me

senti desde o início. Mudei muito, me
tomeimais paciente, mais compreen
siva e tolerante em diversos aspectos.
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jussantos.blogspot.com 1479925 7798
E-mail: jusantos@triedo.com.br

Assessoria Completa I Assessoria Parcial I Cerimonial

CHOCOLATES & CESTAS ESPECIAIS

Fone: 47 3370.6006
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1233 • Centro

(no interior da Giacomini Garden Center)

Raphael Günther

o amor de mãe
Logo que a Maria Alice nasceu

uma amiga de infânciame olhou nos
olhos e disse: "Agora tu sabes o que é

amor, não é?". É exatamente assim.
O amor que sinto é uma coisa com

pletamente louca, é amor de doação,

é incondicional. Já amei demais na
vida, mas nunca senti nada parecido
com o sentimento que tenho por ela.
A responsabilidade que se tem quan
do se é mãe é gigante. Vejo-me na

obrigação de oferecer àminha filha o

melhor que o mundo tem e, ao mes

mo tempo, de oferecer ao mundo a

melhor filha que eu posso ter.
Ela não é uma propriedade, ela

é minha filha, mas não é minha.
Quanto às expectativas que tenho

crença, sua opção sexual... Que ela
tenha sabedoria e responsabilidade
em cada uma de suas atitudes, se
jam elas grandes ou aparentemente
insignificantes, até o último dos seus
dias; Issomuito me interessa.

em relação ao seu futuro, almejo
apenas que seja uma pessoa íntegra
e de caráter inquestionável. As de
cisões e escolhas que a Maricotinha
tomar serão exclusivamente dela, e

poucome importa sua profissão, sua
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Oquel
"

ode e o que não pode na gravidez
Trabalhar até o último

dia da gravidez
Grávidas podem trabalhar

até o dia final da gestação, desde
que se sintam bem e sejam au

torizadas pelo médico. Assim, a
licença-maternidade fica reser

vada exclusivamente para o pe-,
ríodo de aleitamento. "É preciso
particularizar cada situação,
pois as profissões são muito di
ferentes em relação ao estresse

físico e emocional que provo
cam e ao tipo de exposição a ris

cos", explica Cláudia Garcia Ma
galhães, professora de Medicina

,

naUnesp, que lembra ainda que
é um direito da mulher pedir
afastamento a partir da 32a se

mana de gestação. "Se durante
o pré-natal for detectado algum
problema como hipertensão ou

diabetes, a gestante deve parar
de trabalhar para cuidar com

mais rigor da gravidez", orienta
a professora de educação física
da Universidade de Pernambu
co Denise Vancea. Sentada, tire

belo, mas só a partir da 12a sema
na. As tinturas para cabelo e os

tonalizantes são compostos por
substâncias que podem ser ab
sorvidas pelo organismo e provo
carmalformações no feto. "A par
tir da 12a semana de gravidez as

chances de malformação dimi

nuem", explica Roberto Eduardo
Bittar, professor de Medicina da
USP. Mas, segundo o especialista,
o ideal é optar pelas hennas, já
que o produto não contém iodo,
nem amônia na composição.

Já as luzes só estão liberadas se
. forem feitas com a técnica da tou
ca e com água oxigenada. "Se for
adicionado outro composto para
melhorar a cor, o perigo será se

melhante ao das tinturas", alerta a

dermatologista Aparecida Macha
do deMoraes, daUnicamp.

Tomar café

Refrigerantes, chá preto e

chocolate entram na conta da

quantidade diária de cafeína
Grávidas podem ingerir cafeí-

na, limitando-se entre 4 e 6 XÍ
caras por dia. De acordo com a

nutricionista da Universidade
Federal de Pelotas, CarlaAlberi
ci Pastore, existem estudos que
comprovam que o consumo de
cafeína moderado não traz ris
cos ao bebê.

É bom lembrar que refrige
rantes, chá preto e chocolates
também contêm cafeína e de
vem entrar nessa conta diária.

Usar acetona
Grávidas podem usar o re

movedor de esmalte. Segundo
todos os especialistas consul
tados sobre este assunto, o uso

de acetona para retirar o esmal
te das unhas não traz riscos à

gestante e ao bebê. "Vale lem
brar que a gestante não deve

aspirar o produto. Portanto,
mantenha-o longe do nariz ou

use um ventilador", recomenda
o dermatologista da Sociedade
Internacional de Dermatologia

. Cosmética, Gilvan Alves.

rganizamos uma lista para tirar dúvidas comuns em mamães que ainda estão gestando o s�u bebê.
Saiba tudo que a grávida pode ou não pode fazer durante a gestação:

"t"
""i"*

DUDALINA

Depilaç'"
Sim, grávidas podem

se depilar durante a

gravidez. De acor-

do com o obstetra
Eduardo Cordioli,
as gestantes estão

liberadas, já que
a depilação com

cera não traz ne

nhum risco para
o bebê.

Mas a depi
lação a laser deve
ser evitada: "Reco
mendamos o tra

dicional, com cera

morna. O uso do laser
não foi testado de forma

científica e, por isso, não
liberamos",
explica Cícero Venneri Ma

thias, ginecologista da Associa

ção de Obstetrícia e

Ginecologia do Estado 'de São
Paulo (Sogesp).

Pintar o cabelo e fazer luzes
Grávidas podem pintaro ca-

dias 05 e 12 de maio
estaremos atendendo
até as 17 horas
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unsminutinhos para dar um vol
ta e tomar um ar fresco.

Ir a shows e baladas com
som alto

Som alto e balada podem dei
xar o bebê agitado a partir do 3°
trimestre da gestação GráVidas

podem ir a shows ou baladas
com som alto, com moderação.
Não é porque você está grávida
que precisa ficar enfurnada den
tro de casa e recusar a todos os

convites para uma festa anima
da. No entanto, a futura mamãe
deve sempre se preocupar com
o próprio bem estar e o do bebê.

O obstetra e ginecologista
Odair Albano também dá outras

recomendações: "Esteja bem
alimentada e hidratada, não use

bebidas alcoólicas e procure am

bientes arejados, com tempera
tura agradável".

Manter animais
domésticos em casa

Grávidas podem ter cães e

gatos, mas com cuidados redo
brados. Debora Rodrigueiro, pro
fessora do departamento de Mor- ,

fologia e Patologia da PUC-Sp,
explica que o parasita responsável
pela infecção por toxoplasmose
pode ser transmitido pelo conta-

to com as fezes de gatos, mas isso
não significa que o animal deve
ser isolado. "Para evitar a infec

ção, basta não mexer ou limpar as
fezes dos gatos", orienta.

Segundo ela outros animais

domésticos, como os cães, não
transmitem o parasita. "Caso te
nha gato em casa, a tarefa de

limpar as fezes deve ser dele

gada a outra pessoa", explica. Se
não dá para delegar, o ginecolo
gista Odair Albano indica às ges
tantes o uso de luvas descartá
veis para manipular urina, fezes
e secreções do animal.

Dirigir
Não há contraindicações

para que a gestante saudável di

rija. No entanto, guiar pode se

tornar desconfortável por causa
dos enjoos e da dificuldade de
encontrar uma posição adequa
da. "Durante a gravidez o peso,
o cansaço e a barriga aumentam
e podem interferir nos reflexos.
Porém, isso não chega a ser mo

tivo de contraindicação para a

direção em gestação saudável",
afirma Tânia Scudeller, coorde
nadora do curso de Fisioterapia
da Unifesp. Não é aconselhável

dirigir após o 8° mês de gestação.
"No final da gravidez, o risco de

sofrer algum trauma sobre o ab
dome aumenta, já que a direção
está sobre a barriga e, em caso

de colisão, pode provocar desco
lamento de placenta", diz. Outra
orientação da especialista é, em
viagens longas, aumentar inter
valos de paradas paramelhorar a
circulação sanguínea.

Ioga
Grávidas podem fazer ioga.

"A ioga ajuda na manutenção
do equilíbrio, da força muscular
e da flexibilidade", explica Tânia
Scudeller, coordenadora do cur

so deFisioterapia da Unifesp. Os
exercícios de ioga ajudam a pre
parar o corpo feminino para as

mudanças físicas da gravidez e

para o momento do parto.

atação
Grávidas podem fazer nata

ção: Se praticada dentro de uma
intensidade de leve a modera

da, a natação é considerada a

atividade física perfeita para as

futuras mamães, porque tem

ainda menos impacto do que a

hidroginástica - atividade tam

bém bastante indicada durante
a gravidez. "Para quem já sabe

nadar, a natação é a atividade
mais recomendada no período

de gestação devido à flutuabi

lidade", afirma Denise Vancea,
educadora física da Universida
de de Pernambuco.

Comer salada crua em

buf'fe
Grávidas podem comer sa

lada crua em buffet, mas com

cautela. Se você tiver certeza ab
soluta de que o restaurante obe
dece todas as normas vigentes de
higienização, não haverá proble
mas. "Folhas verdes e legumes
crus mal higienizados podem
conter parasitas perigosos, ca

pazes de comprometer a saúde
da mãe e do feto", informa Carla
Alberice Pastore, nutricionista da
Universidade Federal de Pelotas

(RS). "Se tiver qualquer dúvida
sobre a qualidade higiênico-sa
nitária, melhor evitar", reforça.

Mas os cuidados redobra
dos com o manuseio dos ali
mentos para evitar infecções
e contaminações na gestação
também deve se estender para
dentro de casa.

Banho de banheira
Grávidas podem tomar ba

nho de banheira, mas é preciso
cuidado com a temperatura da

água. Os especialistas não re-

comendam banho de imersão
com águamuito quente, princi
palmente nos primeiros meses

da gestação. "O aquecimento
da água pode provocar contra
tilidade uterina e aumentar o

risco de abortamento", explica
Denise Coimbra, obstetra e gi
necologista da Escola Paulista
de Medicina.

Relàções sexuais'
Grávidas podem ter rela

ções sexuais normalmente. O
sexo está liberado durante todo
o período da gravidez para as

mulheres com gestação normal.
"A gestante só deve evitar rela

ções sexuais caso tenha algum
problema específico, median
te orientação médica", explica
Cláudia Garcia Magalhães, gi
necologista e obstetra da Facul
dade de Medicina de Botucatu

(Unesp). Algumas das complica
ções que podem comprometer
a vida sexual durante a' gravidez
são: ameaça de abortamento,
trabalho de parto prematuro,
placenta baixa e o período final
da gravidez, quando o colo do
útero começa dilatar. Se houver
cólicas ou sangramento, procure
o obstetra pré-natalista antes de
retomar as atividades sexuais.
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Bolsa berinjela
de R$ 138,90

por R$ 111,12

Echarpes a

partir de R$ 13,90

Bolsa marrom com

mostarda de R$ 116,90

por R$ 93,50

Bolsa Fellipe Krein

três tons - de R$ 248_,90

porR$199,12

Bolsa Fellipe Krein

off White e terracota

de R$ 293,90 por R$ 235,12

'resenteie com flores!
Grande variedade de orquídeas e arranjos
de flores com espumante, vinhos e pelúcias

ADA Rua-Barão do Rio Branco, 964
Centro I Jaraguá do Sul

E-mail: florada@floracla.com.br
www.f1orada.com.brJardins e interiores

,

Arranjos I Buquês I Acessórios I Arvores frutíferas 3275-0393
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•

•

Chá de Bebê
•

Vamos celebrar a chegada dele!

o chá de bebê tem duas razões:
celebrar a chegada do bebê e con

tar com a generosidade de parentes
e amigos dispostos a presentear o

novo membro da família e aliviar os
futuros pais de uma conta que não
sai por pouco. Mas algumas regras
devem ser seguidas para ninguém,
entre anfitriões e convidados, se

sentir desconfortável.
Para o consultor de etiqueta Fábio

Arruda, o erro mais comum é tornar
o evento, feito para ser descontraí
do, detalhista ou exagerado demais.
"0 chá de bebê é uma comemoração
leve", afirma. As grávidas podem ser

práticas e manter a informalidade
em primeiro lugar.

Por isso, ao fazer os convites,. te
nha em mente o que mais conta nesta

hora. Primeiramente, os convidados:
muitas mães querem aproveitar o

evento para chamar da vizinha ao fa
miliar mais distante. "OS convidados
devem ser pessoas com algum grau de
intimidade, que tenham acompanha-

•

Pedir ou não pedir?
Polêmica mesmo é só a

questão da indicação de pre
sentes. Embora seja uma tradi
ção, nenhum dos consultores
recomenda o hábito - nem de

an.otar um presente pré-esco
lhido no convite, nem de ane

xar ao mesmo um cartãozinho
indicando uma loja com uma

lista de presentes, como tam

bém é comum em casamentos.

A estudante de fisioterapia
Mariana Malan, de 30 anos,
aboliu os pedidos e deixou os

convidados totalmente à von

tade. "Achei melhor não pedir
nada, nem fazer lista em loja.
Queria que todo mundo desse o

presente que preferisse", conta.
E ficou satisfeita com o resul
tado do chá, realizado pouco

antes de: ela se tornar mãe de
Júlia, em julho deste ano. "No
final a gente ganhou um monte
de coisa, desde um chocalho a

um massageador de gengiva".
Susi não vê problemas em

eleger lojas e escolher os pre
sentes, desde que esta infor

mação só seja fornecida quan
do solicitada. Fábio concorda:
liA função da lista é facilitar a

vida dos convidados. Sendo as

sim, é preciso esperar que eles

perguntem por ela: e se aquela
tia que sabe fazer crochê qui
ser dar uma roupinha feita por
ela?".

Se optar pela lista, certi

fique-se' de escolher presen
tes em faixas de preço as mais
variadas possíveis, deixando

DA

do um pouco da gravidez, do começo
da história do bebê", sugere Fábio.

Homens também podem ser con

vidados. "Em princípio, veem o chá
de bebê como algo mais feminino
e acham que homem não tem pa
ciência para isso. Mas com certeza

existem diversos homens que se sen

tiriam prestigiados ao serem convi

dados, por ser o chá de bebê de uma

pessoa querida", diz Fábio Arruda. O

importante mesmo é receber os con
vidados com carinho e atenção.·

Para Ligia Marques, consultora de
etiqueta e marketing pessoal de São

Paulo, os convites podem ser feitos por
telefone, impressos ou até por e-mail,
da maneira que a futura mamãe pre
ferir. Segundo a também consultora
de etiqueta Susi Obal, de Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, devem constar nos

convites data, hora e local, além de um
telefone de cantata. É uma boa ideia
fazê-los em nome do bebê, já que atu
almente os pais descobrem o sexo e

escolhem o nome com antecedência.

os convidados à vontade para
presentear sem atrapalhar o

próprio orçamento. Os pedidos
devem levar em consideração
a realidade financeira dos con

vidados. "Algumas pessoas po
dem dar presentes mais caros e

outras não. A anfitriã pode ima
ginar quais são os recursos de

amigos e familiares", recomen
da Fábio.

Sugestão de lista

Se ainda estiver na dúvida, selecionamos 12 itens que, sem dúvida, não causarão desconforto a nenhum convidado

- Roupinha de bebê
- Fraldas (de pano e descartáveis)

- Estojos com talco e produtos
para higiene
-Babador

"."

ASMAES
Confira nossas maravilhosas

cestas de café da manhã, buquês, flores

e muitas outras opções em presentes

- Brinquedos para serem usados
quando a criança estiver com

mais de seis meses
- Tesourinhas

- Creme hidratante

- Termômetro
- Mordedor

- Roupa de cama
- Cobertores

- Toalhas

FLORISA
FLORICULTURA

Sempre presente nas emoções de sua vida,

3371-0515 I 3371-8146
Rua Bernardo Dornbusch, 2433 - Vila Lalau

www.floresflorisa.com.br
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Saiba reconhecer um berço seguro
Em um ano, berços terão certificação
obrigatória do Inrnetro. Até lá, aprenda a

observar você mesma' a segurança da peça
Atualmente os fabricantes de

berços infantis podem obter o

certificado caso cumpram com as

normas daABNT (Associação Bra
sileira de Normas Técnicas), mas
somente de forma voluntária - o

selo não é uma regra. "Tem pou
ca gente realmente preocupada
com segurança. Querem vender o
mais bonito, commais detalhes, e
é aí que mora o perigo", diz a pe
diatra RenataWaksman, da Socie-

dade Brasileira de Pediatria (SBP).
De acordo com Aline Oliveira, da
Diretoria de Qualidade do Inme
tro, as 11 marcas disponíveis no

mercado brasileiro foram repro
vadas em análise feita em 2007,
e por isso será exigida uma cer
tificação compulsória."No pro
grama de análise, encontramos
berços que não tinham manu

al de instruções, com madeira
frágil demais e espaçamento

entre as ripas dos estrados de
sobedecendo às normas. En
contramos até cantos pontia
gudos que podiam machucar o
bebê", recorda Aline.

De acordo com Aline Oli
veira, do Inmetro, a segurança
do berço começa pelas bordas
e partes salientes, que devem
ser arredondadas e isentas de

quaisquer rebarbas e arestas.

Além disso, os rótulos e de

calques colados ao 'berço não

podem estar situados nas su

perfícies internas das laterais e

extremidades do berço, pois a

criança pode retirá-los e colo
cá-los na boca.

Divulgação
........_..-...-.._-----------------�.........-

CUIDADOS Garantir a segurança é fWlClamental

ABAIXO. VEJA AS PRINCIPAIS QUALIDADES PARA GARANTIR UM SONO SEGUR

-O berço não pode ter rele
vos muito altos: O bebê pode se

bater e se machucar.
-As grades, que costumam

poder ser reguladas em diferen
tes níveis de altura, precisam ter

travas - e os pais não devem dei
xar as grandes completamente

abaixadas em nenhuma hipótese.
-É ideal que o estrado debai

xo do colchão seja uma única

placa de madeira.
- As grades laterais devem

ter, entre elas, um espaço entre

elas de no máximo seis centíme
tros. Já a altura ideal das grades

é de 60 centímetros.
- Protetores acolchoados de

grades devem estar bem presos
ao berço. A criança não pode
conseguir passar braços ou per
nas pelo espaço entre as grades,
nem escalar o berço com a aju
da dos protetores.

MÃEéunica

- A posição mais baixa que a

grade lateral deve ter em relação à

superfície superior do estrado é de

aproximadamente 23 centímetros.
-Os berços que tiverem rodi

nhas devem ter travas.
- Ainda, é importante que

os berços não sejam, colocados

perto de janelas ou cortinas e

os pais nunca deixem as grades
abaixadas, mesmo com o bebê
bem pequenininho.

- Não pode haver nenhum
móbile perto o suficiente para a

criança conseguir se pendurar e
subir - e, assim, cair do berço.

Mas são diversas as opções de presentes na
Donna Anna Boutique. Lindas peças,

estampadas com muito bom gosto e charme.

Sua MÃE merece

DONN NN
b o u l. i q II e

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira 463 - Centro

(47) - 3275- 1290/ 3275-1295 - donnaanna@donnaanna.net

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br

. �

TERÇA-FEIRA,8 DE �AIO DE 2012

Tirinhas

Cinema

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - Leg - 13h30, 16h10, 18h50,
21h30
• Cine Breithaupt 2
• Xingu - Nacional - 15h, 17h, 19h, 21 h
• Cine Breithaupt 3
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - Livre - 14h40, 17h
• Um Método Perigoso - Dub - 16 anos - 19h10,
21h10

JOINViLLE • SHOPPING GARTEN
• GNC 1
• Os Vingadores - Dub. - 13h30, 16h1 0, 18h50,
21h40.
• GNC2
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 14h, 16h40,
19h10,21h30
• GNC3
• Paraísos Artificiais - Dub. - 14h1 0, 16h20, 18h30, 21 h
li GNC 4
• Espelho, Espelho Meu- Dub. - 13h15, 15h20,
17h30,19h40
• O Príncipe do Deserto - Leg. - 21 h50
• GNC5
• Um Homem de Sorte - Leg. - 14h20, 16h30,
18h40, 21h15
ÍI GNC 6
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h

JOINVILLE . SHOPPING MUELLER
• GNC 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h1 0, 15h50, 18h40,
21h30
.GNC2
• Anjos da Lei - Leg. -14h, 16h20 19h, 21h10
• GNC3
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 13h20, 22h1 °
• American Pie: o Reencontro - Dub. - 15h20,
17h40,20h

BLUMENAU • SHOPPING NORTE
• Cinépolis 1
• Os Vingadores - 12 anos -Leç. - 16h, 22h
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. -13h, 19h
• Cinépolis 2
• Anjos da Lei - 16 anos - Leg. - 14h20, 16h50,
19h20,21h45
• Cinépolis 3
• Os Vingadores -12 anos - Dub. - 12h(A), 15h,
18h,21h
• Cinépolis 4
• Um Homem de Sorte -12 anos - Leg. - 13h10,
15h20,17h50,20h20,22h30
• Cinépolis 5
• Paraísos Artificiais -16 anos - 15h30, 18h10,
20h15,22h25

• Cinépolis 6
• Espelho, Espelho Meu - Livre - Dub. - 13h45, 16h20
• American Pie: O Reencontro - 16 anos - Leg. -

18h50,21h35
• Cinépolis 7
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 11 h(A), 17h,
20h,23h(B)

• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - 14h

(A) Somente sábado (5/5) e domingo (6/5), (B)
Somente sexta (4/5) e sábado (5/5)

BLUMENAU • SHOPPING NEUMARKT
• GNC 1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
• GNC2
• Os Vingadores - Leg. - 13h30 16h 10 18h50 21 h40
• GNC3
• Os Vingadores - Dub. - 13h10 15h50 18h30 21 h20
• GNC4
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h40
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 16h30 19h 1 °
21h50
• GNC5
• Anjos da Lei - Leg. 14h, 16h20, 18h40, 21 h
• SALA VIP
• Um Homem de Sorte - Leg. : 14h20 16h50 19h20
21h30

Em "UmMétodo Perigoso" o fascinante diretor
David Cronenberg (Senhores do Crime) revela
um episódio pouco conhecido masmuito
marcante na vida dos dois mais importantes
psicólogos de todos os tempos. O jovem psica
nalista CarlJung (Michael Fassbender) começa

. um tratamento inovador na iiistérica Sabina
Spielrein (Keira Knigthley) sob orientação de
seu mestre, Sigmund Freud (ViggoMortensen).
Disposto a penetrarmais afundo nos mistérios
da mente humana, Jung verá algumas de suas
ideias se chocarem com as teorias de Freud ao
mesmo tempo em que se entrega a um romance

alucinante e perigoso com a bela Sabina.

Pedro Leonardo
fez traqueostomia '

Pedro Leonardo foi submetido a uma

traqueostomia (procedimento cinirgí- r

co que consiste em abrir um pequeno
orifício na traquéia, recomendado em

casos de intubações prolongadas) no

domingo, com sucesso e sem intercor
rências. Segundo a nota do hospital, o
cantor permanece internado na Unida
de de Terapia Intensiva (UTI) e seu esta
do geral continua estável.

DiaI admite "Sou
parte da bagaceira"
Não � por apresentar um reality show

que o jornalista Pedro Bial vai se diminuir.
Na verdade, ele se orgulha do "Big Brother
Brasil" e pretende ficarmuito tempo no ar

apresentando a atração. "Sou parte da ba

gaceira do iBBB'. Não existe essa separação.
O programa me estimula intelectualmen
te. Fazer televisão popular de qualidade e

com respeito ao telespectador exige muito
da cabeça da gente", garantiu.

Nova temporada de
"Two and a HalfMan"

A série "Iwo and a Half Man" está com
mais uma temporada praticamente ga
rantida. Ashton Kutcher, Ion Cryer e Angus
T. Iones tiveram acordos de seus salários
fechados e os números são altos, Kutcher
vai receber 700 mil dólares por episódio
(são cerca de 24), Cryer um pouco menos

e Angus 300 mil. Os níveis de audiência de
ilTHM" continuam sólidos e, é claro, que
isso se reflete em seu sucesso financeiro.

Horóscopo
CVl ÁRIES
.: I· Tudo indica que sua dedicação no trabalho será

reconhecida e devidamente valorizada neste dia. Bom
astral para fazer planos com a familia, desde que possa
realizá-los. No campo afetivo, ouça comatenção o que
se.1,! amor tem a dizer. Cor: bege.

\,.,J TOURO ...

U Terá uma percepção mais clara dos problemas que vem
enfrentando. Se precisar conversar, abra-se a pessoas
de sua confiança. Na área afetiva, tente compreender
melhor seu amor: ouça o que ele tem a dizer e tudo vai se
resolver. Cor: tons pastel.

II GÊMEOS
Bom dia para vencer obstáculos, especialmente nos seus

relacionamentos profissionais. Aproveite as chances para
construir o caminho para uma promoção na carreira.
A dois, seja mais compreensiva para manter acesa a .

chama da paixão. Cor: preto.

� CÂNCER
.

� Você vai compreender melhor os seus colegas de
profissão. Mas se afaste dos desgastes a fim de

preservar sua imagem. Cumpra todas as suas obrigações
com discrição. Demonstre afeto pela sua alma gêmea Na

paquera, expresse, suas emoções. Cor: lilás.

n IDO
UL Divulgue seus talentos profissionaiS para os

seus superiores. Assim, poderá obter o merecido
reconhecimento. Tente não misturar vida pessoal e
profissional. No campo afetivo, aja com mais discrição
para evitar conflitos com seu amor. Cor: azul-claro.

nn VIRGEM
.

11,.v Há riscos de se decepcionar com um colega de trnbaIho
hoje. Isso ajudará você a definir em quem realmente

,pode confiar. Batalhe pela sua privacidade: não permita
que amigos interfiram em seus assuntos. Aguarde
compreensão na sua união. Cor: amarelo.

BÜI1chen premia
fãs com lingeries

Gisele Bündchen através do site gise
leburidchen.com e do Facebook promove
até hoje, o concurso ''Amigas Tap". As par
ticipantes deverão responder com criativi
dade a perguntá IIPor que você e suas duas

amigas rriais topmerecem ganhar lingeries
da nova coleção GiseleBündchenBrazilian
Intimates?" e marcar duas amigas nas jus
tificativas. Cada ganhadora receberá três

conjuntos de roupa íntima da coleção.

fi UBRA
- Ótimomomento em sua carreira. Converse com seus

parentes antes de aceitar uma nova oportunidade
profissional. Tudo indica que vai aumentar seus lucros,
mas h� uma tendência a sacrificar os momentos com
seus familiares e com seu par. Cor: rosa.

m ESCORPIÃO
II L. Defenda os seus interesses com garra e determinação;

mesmo que isso gere conflito com as pessoas à sua
volta. �ão dê ouvidos àqueles que tentam mostrar o
lado negativo dos acontecimentos. No amor, mantenha
o foco nos bons momentos. Cor: rosa

.

.." SAGITÁRIO
;<.

.

No trabalho, aproveite o dia para restabelecer um clima
de pai com os colegas. É hora de conquistar aliados
para suas causas profissionais. No relacionamento
amoroso, demonstre que confia em sua cara-metade e

seu romance vai melhorar. Cor: pink.

V\� CAPRiCÓRNIO
"P OS astros aconselham a agir com discrição no dia de

hoje, p.rincipalmente no ambiente profissional. Tudo
inditaque vai conseguirmostrar o seu valor. Resolva
de veios problemas que existem entre você e seu par.
Ten�O na paquera: cuidado. Cor: rosa

� AQUAfllO
..-Y\A Enfi:erltará desafios ao cuidar de seus próprios

interesses. Será preciso encontrar um meio-termo
entre ó que quer e o que os outros desejàm que faça
Participe mais da vida de seús familiares. A dois,
apren�a a ceder de vez em quando. Cor:,roxo.

vr pEIXEs
TI Nem�do sairá como você gostaria, tenha paciência!

Não�nvém se aborrecer com comentários de quem
não� o que está falando. Em famOia, a turma irá
exigir mais atenção. No campo afetivo, seu amor vai

,

»: querermais carinho. Cor: azul-claro.

.'':,: »,

:r •

. ,':
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Credibilidade e tradição tal
vez sejam as duas palavras

que melhor definam a empre
sa comandada por Humberto
Wolf e sua esposa, Ana Heloisa
PfitzerWolf. Mesmo assim, duas
palavras é muito pouco para tra
duzir os 30 anos de atuação do

empreendimento do casal, misto
de construtora, incorporadora e

imobiliária, em Jaraguá do Sul.
E pensar que tudo começou

com uni escritório de engenha
ria, que em seus quatro primeiros
anos apenas prestavam serviços
de projetos e assessoria de obra.

Hoje, a H.Wolf Construtora, Wol

fepar e A Chave Imobiliária pos
suem um quadro de 90 colabora
dores, 20 na área administrativa e

outros 70 atuantes nas obras da

incorporadora. Atualmente estão
com cinco obras em execução.

. OsWolf ainda possuem o mé
rito de serem os primeiros a abrir
um escritório de engenharia/
arquitetura na cidade, na época
com o arquiteto Carlos Baratto,
que depois mudou-se de Iara
guá do Sul. "Depois dos quatro
anos de projetos, partimos para
as construções de casas e sem

pre com a vontàde de fazermais",
conta Humberto. Dois anos de

pois já construíam prédios de até

quatro pavimentos, crescendo

gradativamente.
"Hoje nosso foco é o empreen

dimento de alto padrão", explica
o empresário. Apartamentos que
vão de 100 até 600 m2, com o mais
fino acabamento, tudo para os

OSWOLF
,

TRAJETO DE SUCESSO
padrões dos consumidoresmais
exigentes do mercado. "Nossa

preocupação gira em torno da

satisfação do cliente. Nossas
obras são gerenciadas com a

certificação do Programa Brasi-
1eiro da Qualidade e Produtivi

dade do Habitat (PBQP-h), nível
A e ISO 9001", diz Humberto.
"Ternos um compromisso com a

credibilidade. Quem nos conhe
ce sabe que a coisa aqui é séria",
atestaAna.

Partde dat etqwal·dPe Tendo a satisfação do clien-
ewn o e . -

d
lab ad

te como rmssao, acampa as
90 co or ores

IA' líd d. com a exce encta e qua 1 a e
, dos serviços prestados, Hum
lo berto acredita que a longevi

dade da empresa se justifique
justamente nesses atributos.

• Os dois se preocupam com a
-

concepção de cada projeto de

perto e buscam acompanhar as
tendências do mercado, desde
novos designs a produtos ar

rojados e sofisticados, além de
funcionais.

Os Wolf já possuem mais de
20 empreendimentos entregues
em Iaraguá do Sul. Hoje, finali
zam três prédios residenciais, o
Solar do Ipê, na rua Presidente
Juscelino, o Ravena Residence,
na Eugênio Nicolini e o Villa So

leggiata, na Ferdinando Pradi,
que podem ser conferidos no site
da empresawww.hwolf.com.br.

Com tanta bagagem e expe
riência nos 30 anos de história
da empresa, os Wolf só podem
mesmo esperar que as pró
ximas três décadas sejam de
mais conquistas para sedimen
tar toda a trajetória dé sucesso

conquistada até aqui.

FOTOS ARISTON SAL JUNIOR
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Rwnberto
e AnaWolf,
proprietários
daR.Wolf

Construtora,
Wolfepar
e A Chave
Imobiliária
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me ol'es empresas
em ética DOS 11

I
P

los
Recente estudo avaliou a governança corporativa e as práticas
de responsabilidade socioambiental de mais de duas mil companhias
do mundo, e divulgou lista das dez empresas com melhores
níveis de ética nos negócios. São elas:

1 - Puma (alemã, de artigos esportivos)
2 ... First Group (britânica, do setor de soluções logísticas)
3 - Banco Nacional da Austrália
4 - GlaxoSmithKline (britânica, do setor farmacêutico)

. 5 .. Rache (suíça, do setor farmacêutico) .

6 .,. Novartis (suíça, do setor farmacêutico)
7 ... Phillips Electronics (holandesa, do setor eletrônico)
8 .. Deutsche Boerse (alemã, do setor de serviços financeiros)
9 - Novo Nordisk (dinamarquesa, do setor farmacêutico)
10 - Go-Ahead Group (britânica, do 'setor de viagens e transporte)

Eco

Benyamin
Parbam Fard

benyamin@biovita.com.br

Londres 2012 irá
emitir menos C02
que o planejado

Os organizadores dos jogos olímpicos de Londres reduziram as previsões
quanto às emissões de gases de efeito estufa do evento, de 400 mil
toneladas para 315 mil toneladas de C02. Os bons resultados devem ser

obtidos devido aos cuidados tidos com as construções, em que foram

reaproveitadas todas as estruturas possíveis, além de 98% dos resíduos das

demolições terem sido reciclados, além de fontes renováveis de energia
utilizados que representarão 11% de todo o consumo previsto.

Jap� temporariamente
sem seus reatores nucleares
A paralisação do último reator nuclear ativo no Japão, após a crise emFukushima,
deixou no último sábado a terceira maior economia do mundo, pela primeira vez
em 42 anos, sem centrais atômicas. As unidades nucleares do país, em revisão,
precisarão ainda ser submetidas aos testes de resistência exigidos pelo governo
perante catástrofes similares às de Fukushima. Nummovimento pacífico de

manifesto, cerca de 5,5mil japoneses fizeram umamarcha para celebrar a

desativação do último dos 50 reatores nucleares do Japão, levantando cartazes
na forma de peixe, que se tornou um símbolo contra a energia nuclear no país.

êttí1'irJt!têfICI<lt
Credibilidm;!e

www.gurtl%..�om.br

(41)33114141

Contabilidade
Consultoria Empresarial

C�C/SCI 008269111

bPlíiÍIJWJ!1l
f1f!i1!Ml,,(lhiíidl{\Í�l

Güj'lfiàriÇ?l
g\Jmz@gUf'lll.com,bf

UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO,

China terámuseu sustentável
em forma de pirâmide
o projeto de um museu de arte sustentável na cidade de Nova Datong (China)
se baseia numa proposta que imita as grandes pirâmides do Egito, e por
isso terá boa parte de seus 32milmetros quadrados submersa, com estrutura

feita em aço e considerando princípios da arquitetura bioclimática.Volkswagen apresenta Beetle elétrico

eDe�

Segundo estudo divulgado pelo Sebrae, grande parte dasmicro e pequenas
empresas ainda não acreditam em lucros gerados por práticas sustentáveis.
Embora pratiquem no dia-a-dia ações de sustentabilidade ambiental, como a

coleta seletiva de lixo e o controle do consumo de papel, de água e de energia,
somente 46% dasmicro e pequenas empresas brasileiras acreditam que a questão
domeio ambiente pode gerar ganhos financeiros a seus negócios. Por outro lado,
amaioria das empresas consultadas (mais de 80%) entende que a sustentabilidade

engloba os eixos ambiental, econômico e social. Adicionalmente, 79% dos

empresários entrevistados estão conscientes de que empresas que têm ações
sustentáveis podem atrairmais clientes e que 69% acreditam que essas ações
passam uma boa imagem da empresa para os consumidores.

O E-Bugster, novo conceito de
Beetle elétrico daVolkswagen, foi
apresentado durante o Salão do
Automóvel de Pequim, na China.
O carro possui dois lugares, 85
kW de potência, vai de O a 100

km/h em 10,8 segundos, possui
autonomia de 180 quilômetros I .

baseada numa bateria que pode ser V'
. . ;5 ;!�"reabastecida' em 35 minutos em ·�:E�::::?

estações de recarga especialmente
.. ""�.-

adaptadas, além de também poder
ser recarregada em casa, a partir de
tomadas domésticas de 120/230V.

Se VOe! á Of'tIa l�a ""oltitv\af'Ca:; Q �f' vêndaf' ""ai:;,
lS�a 0f'tI f'êvandêaOf' a tf'� paf'8 $08 l�a Of'tIa àatl

...
""af'C8t1 '\,.Oê. ""ailS :sê. iàanti.çiCoa coo"" a jalêf'8.
E:nt�e êC'Y\ contate CoO", nossa

pf'Ontaênt�a: SI - :3:3'1SS��:3
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Ponto de Vista
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da Católica SC

Incubadoras e parques tecnológicos
Aimplantação de um Parque

Tecnológico está delimitada

por características estruturais e

estratégicas vinculadas ao de
senvolvimento de uma região, no
qual o envolvimento acadêmico
é um dos fatores fundamentais
para sua existência. A experiên
cia internacional mostra que a

criação de espaços capazes de

privilegiar parcerias entre a ati
vidade acadêmica das universi _.

dades e centros de pesquisa com
a iniciativa empresarial privada,
podem gerar negócios inovado
res que, entre outras coisas, esti
mulam atividades econômicas e

imobiliárias.
Nesse caso, o que é um Parque

Tecnológico? Na sua definição
clássica, é um espaço físico com

o objetivo de acomodar empresas
focadas na aplicação comercial
de alta tecnologia, que envol
vem tanto pesquisa e desenvol
vimento (P&D), como produção
e vendas. Segundo a conceitua

ção mais difundida, os parques
podem ser classificados em es

táticos e dinâmicos. Os parques
estáticos são similares a um espa
ço industrial, mas que possuem
prédios e instalações projetadas
para esse fim, de modo a atrair ar
rendatários que possuem empre-

sas baseadas no conhecimento.
No caso dos parques dinâmicos,
sua característica principal reside
num projeto de desenvolvimen
to e crescimento dos negócios, a
partir da criação de uma "massa
crítica" de empresas baseadas no
conhecimento, de modo a formar
um cluster de indústrias na re

gião. O seu maior diferencial en
contra-se na sua ligação com os

centros locais de ensino superior
e de pesquisas, fomentando des
se modo a disseminação e gestão
do conhecimento.

Conforme a conceituação
apresentada, o modelo de par
ques científicos e tecnológicos
pode ser dimensionado como

um sistema concêntrico, no qual
as relações dinâmicas entre os

atores envolvidos giram -em tor
no de três círculos. Isto pode ser

representado em três grupos de
atividades, conforme a seguir: a)
Incubadora ou Centro de Inova

ção; b) micro e pequenas empre
sas baseadas no conhecimento; e
c) atividades de pesquisa e desen
volvimento de empresas e insti

tuições. A Incubadora está loca
lizada no círculo mais interno, do
qual os negócios são projetados
para o círculo intermediário. No

"

círculo externo encontram-se os

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS DE

ENGENHARIA N°.10/2012 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 57/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contrafação de empresa especializada para COORDENAÇÃO,
SUPERVISÃO, CONTROLE À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA da execução dos trabalhos rodoviários de terraplenagem,
pavimentação asfáltica, drenagem, obras correntes, sinalização, obras

complementares, nas ruas e trechos abaixo identificados, totalizando 3.250.1 Om,
totalizando a extensão de 32.501 m2 em Ruas do Município de Schroeder,
conforme Termo Referência - Anexo IX, deste instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 24 de maio de 2012 às
8h45.
Abertura do Processo: 24 de maio de 2012 às 9h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura' de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de

segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 8 de maio de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

laboratórios públicos e privados
de pesquisa e desenvolvimen
to, incluindo preferentemente
os laboratórios da universidade.
Estes laboratórios projetam suas

ações para os círculos interiores,
de modo a formalizar contratos
de pesquisa, dimensionados em

spin-off com o objetivo de explo
rar novos produtos ou serviços de
alta tecnologia.

É importante destacar que
nessa configuração também de
vem ser considerados os atores

externos aos círculos concêntri
cos, mesmo porque representam
uma peça importante no modelo
proposto. Trata-se da comunida
de empresarial local. Tal conexão
está vinculada à universidade
através de programas ou proje
tos tecnológicos que introduzem
ações de estímulo ao empreen
dedorismo local. Surge assim
um grupo homogêneo que se

consolida pormeio de um centro

incubador, que tem como resul
tado as atividades das empresas
graduadas (micro, pequenas e

médias) em relação às grandes
corporações e instituições de

pesquisa e, por fim, as atividades
do Parque Tecnológico, como su

porte permanente das ações pre
vistas no modelo exposto.

Falecimentos
• Faleceu às 4h de ontem 7/5
a Sra. Izolda Paupitz Raas-
eh com idade de 67 anos. O

sepultamento será realizado

hoje 8/5 às 9h, saindo o féretro
da IgrejaApóstolo Paulo - Rio
da Luz Il e seguindo após para
o Cemitério Rio da Luz Il,

• Faleceu às 15h de dia 6/5 a

Sra. Alinda Behling Mund com
idade de 86 anos. O sepulta-

,

mento foi realizado ontem
7/5 às 15h, saindo o féretro da

CapelaMortuária Maria Leier
- Centro e seguindo após para
o Cemitério do Centro.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 024/12

OBJETO: O objeto desta licitação consiste na aquisição de horas máquinas para atendimento das necessidades da Secretaria de Infra
Estrutura do Município de Corupá-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I que acompanha este edital. RECEBI
MENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 09/05/2012, às 09:00 horas do dia 22/05/12.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 22/05/12
TIPO: Menor Preço Por Lote.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443
- Junto a Gerência de Administração e também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 09 de Maio de 2012.

lUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

·1'

o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da lei 289/SA por
I' Qnquadrar�se como jorhal diário de grande oirculagão JOGai 8 r�gional.,1 _1.' I' ""

Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

Protocolo: 30298 Sacado: DONALDO ZIJ.5 CPF: 484.094.809-72 Endereço: Rua Barão do Rio Branco n° 2134, Duas Ma
mas, 89275-000, Schroeder Cedente: OLEGARIO SOARES MARTIM ME CNPJ: 07.799.999/0001-20 Número do Título: 2842
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BBASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data
Vencimento: 17/04/2012 Valor: 1.840,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

REPÚBliCA FEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Murúcípio eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHlILEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-04l)4--
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os
devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 30303 Sacado: ADEMlR SIEVES CPF: 297.789.729-15 Endereço: Rua Ponte Pencil n° 492, Centro, 89275-000,
Schroeder Cedente: SIlMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número doTítulo: 61715*006 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 14/04/2012 Valor:
700,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30604 Sacado: ANGEUCAALVES BEBER CPF: 086.061.019·58 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n° s/n,
Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: ULFANDROMACHADOME CNPJ: 05.338.614/0001-00Número doTítulo: 108 Espé
de: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 12/04/2012 Valor:
150,00 Liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30550 Sacado: AWV ELETRO INDUSTRIAL ll'DA ME CNPJ: 11.002.173/0001-65 Endereço: Rua Dom Pedro
nO 761, Rio Hem, 89275-000, Schroeder Cedente: MECANICA LERFEI ll'DA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título:
1236/1237/01 Espécíe: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 19/04/2012 Valor: 203,25 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Di
ligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 30704 Endereço: Rua Dom Pedro n° 761, Rio Hem, 89275-000, Schroeder Cedente: MECANICA LERFEI ll'DA
CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 01124/02 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação Apresen
tante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 23/04/2012 Valor: 356,23 Liquidação após a inti
mação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30752 Sacado: CLEISONDANIELNOVAKCPF: 080.193.819-88 Endereço:Rua Ladislau Lewandowski nO s/n, Ben
jamin Constant, 89108-000, Massaranduba Cedente: ASSOCIAÇÃOXITAOTFAM DEVALETIJDO CN!'J: 10.657.680/0001-74
Número do Título: 2011/216/08 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 10/04/2012 Valor: 95,00 Liquidação após a intimação: R$11,60,Condução: R$ 57,43,Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 30640 Sacado: DEVIGlll TRANSPORTES ll'DAME CNPJ: 06.118.058/0001-10 Endereço: Rua Bananal n° 440, Ba
nanal do Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO ll'DA CNPJ: 06.224.121/0001-01
Número do Título: 1300000302 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 22/04/2012 Valor: 447,40 Liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 30641 Endereço: RuaBananal nO 440, Bananal do Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: SHARKMAQUINAS PARA
CONSIRUÇÃO ll'DA CNPJ: 06.224.121/0001-01 Número do Título: 1300001662 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 22/04/2012 Valor: 593,87 U
quidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30740 Sacado: GLECITHEISEN CPF: 031.952.179-61 Endereço: RuaGuilherme Bauer nO s/n, Centro, 89275-000,
Schroeder Cedente: ULFANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 425 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante:!TAUUNIBANCO SA DataVencimento: 15/04/2012 Valor: 255,00 Liquidação
após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30642 Sacado:GWBALCOLEIAETRANSPORfEDE RESIDUOS ll'DA - ME CNPJ: 10.519.895/0001-29 Endereço:
Rua Marechal Castelo Branco nO 4963, Centro Norte, 89275·000, Schroeder Cedente: MOMENTO ENGENHARlAAMB!EN
TAL ll'DA CNPJ: 00.904.606/0001-51 Número do Título: 004103-001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 20/04/2012 Valor: 22.581,82 Liquídação
após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30581 Sacado: INSTITIITO GRADE DE C!ENCIAS BASICAS CNPJ: 80.961.147/0002-68 Endereço: Rua Jaragua nO
78, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: SfARKE SECURlTIZADORA SA CNPJ: 10.866.070/0001-80 Número do Título:
129 - 130/ Espécie: Duplicata deVenda Mercantil (lar Indicação Apresentante: BANCO BRADF.'lCO SA DataVencimento:
19/04/2012 Valor: 546,00 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30663 Sacado: JOAO SILVIO ROSNIAK CPF: 683.460.269-00 Endereço: Rua Fundos Butuca nO 305, Butuca,
89108-000, Massaranduba Cedente: GRATTOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL LIDA CNPJ: 03.625.949/0001-75
Número doTítulo: 0001236Espécie: ChequeApresentante: GRATIOFACFOMENTOEASSESSORIACOMERCIALll'DAData
Vencimento: 18/12/2011 Valor: 2.735,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 30664 Endereço: Rua Fundos Butuca nO 305, Butuca, 89108·000, Massaranduba Cedente: GRATIDFAC FOMENTO
E ASSESSORIA COMERCIAL LIDA CNPJ: 03.625.949/0001-75 Número do Título: 000124-4 Espécie: Cheque Apresentante:
GRATIDFACFOMENTO EASSESSORIACOMERCIAL ll'DADataVencimento: 18/12/2011 Valor: 2.735,00 Liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 30665 Endereço:Rua Fundos Butuca n° 305, Butuca, 89108-000,Massaranduba Cedente: GRATIOFACFOMENTO
E ASSESSORIA COMERCIAL ll'DA CNPJ: 03.625.949/0001-75 Número do Título: 000121-0 Espécie: Cheque Apresentante:
GRATIOFACFOMENTO EASSESSORIACOMERCIAL ll'DADataVencimento: 18/12/2011 Valor: 2.735,00 Liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30504 Sacado: MARCOSHIBErno PRESTES CPF: 041.170.379-00 Endereço: Rua Rio Guati n° 3484, Quati, 89270-
000, Guaramirim Cedente: BVFINANCEIRA S/AC.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131042941 Espécie: Cédu
la de Crédito BancárioApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 12/07/2011 Valor:
16.167,84 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30660 Sacado: OSMAR ANDREMARLOCH PAULI CPF: 035.183.239-46 Endereço: RuaMariaVerginia dos Santos
Cristofolini n° 105, Escolinha, 89270-000, Guaramirim Cedente: GRATIOFAC FOMENTO EASSESSORIA COMERCIAL ll'DA
CNPJ: 03.625.949/0001-75 Número doTítulo: 000873-7 Espécie: ChequeApresentante: GRATTOFACFOMENTO E ASSESSO
RIA COMERCIAL ll'DADataVencimento: 23/1112011 Valor: 2.130,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 30661 Endereço: Rua MariaVerginia dos Santos Cristofolini n° 105, Escolinha, 89270-000, Guaramirim Cedente:
GRATIOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL LIDA CNPJ: 03.625.949/0001-75 Núniero do Título: 000872-9 Espé·
cie: Cheque Apresentante: GRATTOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL ll'DA DataVencimento: 22/11 /2011 Valor:
1.695,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:.R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 30662 Endereço: Rua MariaVerginia dos Santos Cristofolini n° 105, Escolinha, 89270-000, Guaramirim Cedente.
GRATIOFACFOMENTO EASSESSORIA COMERCIALLIDACNPJ: 03.625.949/0001-75 Número doTítulo: 000890·7 Espécie:
Cheque Apresentante: GRATTOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL ll'DA Data Vencimento: 12/01/2012 Valor:
2.145,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30739 Sacado: ROSAMARIADA CRUZ CPF: 902.043.879-49 Endereço: Rua Itoupava n° 300, 23 deMarço, 89275-
000, SchroederCedente: SHOPING COMERCIO DACERAMICACNPJ: 10.272.769/0001-12 Número doTítulo: 20475/1 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SAData Vencimento: 10/04/2012 Valor:
576,93 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30595 Sacado: USINAGEM SAFANEW ll'DA ME CNPJ: 14.765.231/0001-09 Endereço: Rua Alto GuaraniMirim
n° s/n°, Guarani Mirim, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ:
92.702.067/0001-96Número do Título: 1042972 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 20/04/2012 Valor: 1.730,30 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 44,10,
Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 30695 Sacado:VITAL INDUSTRIAE COMERCIO DEALlMENTOS FUNCIONAISLIDAME CNPJ: 08.058.394/0001-
40 Endereço: AvenidaMarechal Castelo Branco nO 762, Centro Sul, 89275-000, Schroeder Cedente: MR EMBAlAGENS LTDA
ME CNPJ: 10.486.229/0001-31 Núrllero do Título: 4229S1/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 20/04/2012 Valor: 566,50 Liquidação após a inti
mação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 08 de maio de 2012.

CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pouca procura no' fim de semana
Imunização de grupos
de risco iniciou no

sábado. Mau tempo
pode ter contribuído
para baixo movimento

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

ra deve-se ao mau tempo. Ele
explica que, quem ainda não
se vacinou, pode comparecer
nos postos de saúde no horá
rio de atendimento, das 7h às
16h30. Na campanha devem
ser vacinados, idosos, gestan
tes, crianças de seis. meses a

menor de dois anos e os profis
sionais de saúde.

1\ Campanha de Vacinação
r\contra a Gripe H1N1, que
iniciou no sábado, teve pouca
procura. Segundo o diretor daVi

gilância em Saúde de Iaraguá do • Jaraguá do Sul - 1.658 pessoas
Sul, Walter Clavera, a demanda' (9,36% da população na
neste primeiro final de semana área de risco);
foi baixa no município, já que a • Guaramiri�- 403 pessoas
meta é vacinar 80% das 17.705 (10,37% da população na

pessoas consideradas na área área de risco);

de risco até dia 25 deste mês. Ele
• Schroeder- 348 pessoas (18%
da população na área de risco);

• Corupá- 294 pessoas (13% da

população na área de risco);
• Massaranduba- 424 pessoas
(17,63% da população na
área de risco);

conta que no final de semana,
receberam a dose 1.658 pessoas,
número que representa 9,36% da

população de risco.
Para Clavera, a baixa procu-

APOIO:

Número de pessoas
vacinadas no
fim de semana:

EDUARDO MONTECINO

CAM.PANHA Vaciliação segue até dia 25 de maio nos postos de saúde

Dados da Campanha
nosmunicípios da região

Nos outros municípios, o
objetivo também é imunizar
80% das pessoas na área de
risco. Em Corupá, segundo a

enfermeira Isolete Ratico, fo
ram vacinadas 294 pessoas, o

que representa 13% de 2.261
do total a ser vacinado. Já em
Schroeder, segundo a técnica
em enfermagem Lucia Kers
ten Brümüller, no último fi
nal de semana foram vacina-

. dos 18% da população, o que
representa 348 pessoas.

Em Guaramirim, a dire
tora de Saúde, Caroline Lutz,
conta que foram vacinadas

403 pessoas, 10,37% da popu
lação de risco. Ela ressalta que
as unidades que estão realizan
do a vacinação são: posto de
saúde dos bairros Centro, Rio
Branco, Guamiranga e Corticei

ra, ou sala de vacinas montada
na sede da Secretaria, que fica
na rua Henrique Friedemann.
Ameta é vacinar 3.924 pessoas.

Em Massaranduba, se vaci
naram 424 pessoas, o que re

presenta 17,63% da população
na área de risco. Segundo a

técnica em enfermagem Maria
Gislene Stringari, 2.405 pessoas
devem receber a dose.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 72/2012
.SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS. TIPO: Menor Preço por Item.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao

Registro de preços a contratação de serviços de escavadeira hidráulica com martelete
hidráulico para no mínimo 2.500kg, em perfeito estado de conservação, manutenção e

funcionamento, com motorista/operador e combustível, destinados para serviços junto
a Secretaria de Obras e Serviços Públicos ao longo de 12(doze) meses, conforme

especificações noANEXO I do edital eANEXO 111- Minuta da Ata de Registro de Preços.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/06/93, Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho
de 2002, DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08: 15 horas do dia 21 de maio de 2012, no Setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO
1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura
dos envelopes serão as 08:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de

Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 175'.000,00 (cento
e setenta e cinco mil reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do
Sul (SC), 27 de abril de 2012.

/

IVO KONELL
Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Futebol de base

Moleques travessos
e bons goleadores

Juvenis do Juventus seguem imbatíveis no

Campeonato Catarinense da Divisão Especial

JARAGUÁ DO SUL
,

,., ,

Henrique Porto

Uma nova geração de craques
está nascendo no Iaraguá

Esquerdo. As habilidosas mãos
do 'Mestre Biro' lapidam com

todo o cuidado as novas jóias do
Grêmio Esportivo Juventus.

A expectativa é que dentro de

alguns anos nomes como Ihoy,
Diogo, Everton e Roni brilhem
com a camisa da equipe prin
cipal. "Estamos com uma safra
muito boa de jogadores. E já te

mos outro grupo, tão bom quan
to esse, sendo preparado para o

ano que vem", informa Biro.
E a expectativa em torno do

grupo se justifica. Em três jogos
pelo Campeonato Catarinense
da Divisão Especial, os "Molequi
nhos" conquistaram três vitórias,
marcando dez gols e sofrendo

apenas um. A última vítima foi o
Porto, goleado por 5 a O na tarde
de sábado, no João Marcatto.

A equipe foi para campo
com Eduardo; Ihoy, Ricardo,
Jeison e Léo; Diogo, Marlon, Ro
bson e Everton: Luciano e Roni.
Os gols foram marcados por
Roni (por duas vezes), Everton,
Marlon e Diogo. Os artilheiros
da equipe são Diogo, Roni e

Everton, com dois gols cada.
.

Na próxima rodada, os garo
tos colocam a invencibilidade à

prova no Meio-Oeste. Em Con
córdia, enfrentam a equipe da
casa. A partida acontece no dia
19 de maio.

Juniores

Também na tarde de sába
do, a equipe Junior do Juventus
foi derrotada pelo Porto, por 4

.

a 2. Os jaraguaenses abriram 2
a O na primeira etapa, gols de
Luan, mas cederam à virada no

segundo tempo.

JOIAS Juvenis do Juventus realizam grande campanha no Catarinense

Campeonato Varzeano

Equipes avançam de fase
Em uma rodada onde foram

marcados 85 gols em 16 jogos,
foram definidos na tarde de
sábado as equipes classifica
das para a segunda fase do 30°

Campeonato Varzeano de Iara
guá do Sul. Destaques para as

vitórias da 2000 Multi Marcas
sobre o TigreMateriais de Cons
trução (2 a I), daAgrocomercial
Jonathan sobre o Barrabaxo (2 a

O) e da Global Pisos/Guindastes

Volpi sobre o Corinthians (2 a

1), que definiram vagas.
Com os resultados, na se

gunda fase a Chave I conta

rá com Operário, Global Pi

sos, Vila Lalau e Galácticos, a

Chave J com Amizade, Sport,
Agromercial Jonathan e Bran

demburg, a Chave K terá San
to Antonio, Barrabaxo, Néki e

2000 Multi Marcas e a Chave L
será formada por Kiferro, luriti,
--

Corinthians e Atlético Indepen
dente ''!\.'.

No CampeonatoVarzeano de
Guaramirim, a rodada apontou
os classificados da TaçaAntônio
Pedro Vick. Na fase quartas-de
finais se enfrentam Iuventus x

Nápoli (no João Butschardt),
Gaúchos x Pinheiros (no Ami

zade), Benfica x Cataratas (no
Rodolpho Iahn) e Rio Branco x

Nacional (no Rio Branco).

Catarinense Feminino

Impiedoso,Olympya
goleia oAudaxpor 8 a O

O 'time de meninas' iniciou o Campeonato Catarinense com
uma exibição de gala. Na tarde de domingo, goleou o Audax
Joinvilense por 8 a O, jogando no Estádio João Marcatto. O des
taque da partida foi a atacante Gabi, de apenas 16 anos, autora
de cinco gols. Marise - por duas vezes - e Nathália completaram
o placar. "Nosso time jogou bem do meio para frente, criando
muitas chances. Estrear com goleada sempre é bom, já que dá
um ânimo amais para as meninas", avalia o técnico Luiz Polen
ta. Na próxima rodada, o 'Olympyá vai até Caçador, onde en

frenta o Kindermann. Será no domingo, dia 13, às 15h.
IRIANE PORTO/AVANTE!

Pomerode

Só o Cruz de
Malta segue

REVELAÇÃO Com apenas 16 anos,
Gabi foi o grande nome do Olympya

Liga Norte

Ajaba estreia
com derrota
A Menegotti/Delta Equipa

mentos/Ajaba não teve uma

boa estreia no Campeonato
Citadino de Joinville, evento

promovido pela Liga Norte de

Basquete (LNB). Jogando no

domingo no ginásio da Tupy,
foram superados pelo Romaço,
por 76 a 66. Na próxima roda
da, a Ajaba enfrenta o Monday
Rabbits. Será no dia 20, às 15h,
novamente naTupy.

Football

BufIalos
-

lideram
Casa lotada no sábado para

o clássico entre Iaragua Bre
akers e Corupá Buffalos. Ape
sar do mando ser jaraguaense,
a partida foi disputada no Está
dio Dom Pedro II, em Corupá.
E no embate válido pela quarta
rodada do Campeonato Cata
rinense de Futebol Americano,
a 'manada' se deu melhor, ven
cendo os desfalcados 'quebra
dores' por 28 aO.

O Cruz de Malta é a única

equipe de Iaraguá do Sul clas
sificada para a segunda fase
da Copa Pomerode. A última
rodada da fase de classifica

ção foi disputada na tarde de

domingo, quando os cruz

maltinos acabaram supera
dos pelo Floresta, por 2 a O.
Derrotado pelo mesmo pla
car pelo Caramuru, o Botafo
go deu adeus à competição.

Basquete
Sub17

imbatível
Com as vitórias fora de

casa sobre Brusque (59 a 58) e
. Blumenau (73 a 58), a equipe
Unimed/FME sub17 mascu

lino segue invicta no Estadu
al. São seis vitórias em seis

jogos. "Contra Brusque, ven
cemos com uma cesta a dois

segundos do fim. A equipe se

superou e mostrou atitude de

quem quer algo mais"; avalia
o técnico MiltonMateus.
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Liga Futsal

Jaraguaenses
deixant OS três

.

pontos escapar
Nova falha em

jogada de goleiro
linha impede a

. .

equipe jaraguaense
de somar mais três

pontos em casa

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

Agência Avante!

Depois de estar por duas
vezes na frente, a CSMI

Pré-Fabricar acabou cedendo o

empate para o Poker IPetrópolis
por 3 a 3 ontem, na Arena Iara
guá, pela Liga Futsal.

Se no jogo anterior - contra

o Botafogo - o gol saiu no últi
mo segundo, desta vez os jara
guaenses precisaram de me

nos de um minuto para abrir o

placar com Dian. Ele finalizou
cruzado e viu a bola desviar na
defesa antes de entrar.

O gol tranquilizou a equipe,
que acabou cedendo espaço
demais aos cariocas. Domina

da, a CSM/Pré-Fabricar foi cas
tigada com a virada ainda no

primeiro tempo, com gols de
Fuste (10:16) e Guti (12:01).

Como já é costume, na se

gunda etapa os comandados de
Renato Vieira voltaram melhor.
Porém, o gol de empate teima
va em não sair e o nervosismo
foi tomando conta do grupo até
Elisandro empatar, aos 33:57,
após contra-ataque.

Com o gol, o nervosismo
mudou de lado e a CSM/Pré
Fabricar soube aproveitar o

momento para assumir nova
mente o comando da partida
com um tento de Jonas, após
boa triangulação com Gian e

Iedson, aos 37:30.
Quando a partida parecia

ganha, um erro de marcação
no goleiro-linha acabou de
cretando o empate, através de

Augusto, aos 38:41. "Buscamos
um jogo difícil e acho que me

recíamos mais. Porém, outra

vez pecamos no goleiro-linha",
lamenta o fixo Jedson.

Com os resultados da roda
da, a CSM/Pré-Fabricar caiu
uma posição na classificação.
Agora está em 12°, com 14 pon
tos. Como a Liga Futsal terá
uma pausapara o Mundial In
terclubes de Futsal, os jaragua
enses voltam à quadra apenas
no dia 19, contra o Concórdia,
no meio-oeste.

HENillQUE PORTO/AVANTE!

CERCADO Forte marcação da equipe carioca
dificultou oa planos da CSM/Pré-Fabricar

I
"

f---------,. •
... /

Domingo, 6 de maio

Guarani Ox3 Santos,
IJ�

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Só termina quando •••

Já dizia o foldórico Vicente Matheus, ex-presidente do Corin

thians, que "o jogo só termina quando acaba". E foi assim a par
tida entre CSM/Pré-Fabrica e Botafogo, pela Liga Futsal. Apesar de
saber que amodalidade é imprevisível, já tinha ensacado amáqui
na fotográfica e pego o gravador de áudio quando Biolay conse

guíu,enfim, vencer o goleiro alvinegro. Foi no zerar do cronometro
e me lembrou um gol que fiz certa vez, no Aberto de Corupá pelos
Amigos SA. Mas isso é (um causo' para outro dia ...

Time de Meninas
�

Na tarde de domingo fui um dos poucos torcedores que se dispôs
a ir até o João Marcatto, para acompanhar a estreia do Olympya

.

no Campeonato Catarinense. É bem verdade que a concorrência:
com as finais de estaduais pesou, mas o Time de Meninas'
merecia uma platéiamaior. Penso que aqueles que foram até lá
saíram satisfeitos, pois viram uma equipe ainda mais forte que
a do ano passado. E bom que já teremos um tira-teima com o

Kindermann na próxima rodada. Se nós vencemos o Audax por 8 :.

a O, elas venceram o Scorpions por 15 aO.

Confusão Bonito
Dizem que o jogo entre Bazar
do Rau e Iuriti, no Grêmio
Garibaldi, pegou fogo. Teve
bate boca, agressão e até

jogador saindo com costela
fraturada. Não estava lá, então
me apóio nos relatos que me

passaram. Espero que mais
uma vez a comissão disciplinar
seja enérgica e depois não
alivie nas penas. Nosso esporte
- cada dia mais - carece de
bons exemplos!

Fiquei surpreso ao chegarno
Estádio do Dom Pedro II no
sábado. Foi difícil achar um

lugar nas cercanias para
estacionar e acompanhar
a partida entre Jaraguá
Breakers e Corupá Buffalos.
Amodalidade cresce a olhos
vistos na região e precisa ser
tratada com mais carinho por
alguns dubes, principalmente
em nossa cidade. Os rapazes só

querem um local para jogar.

Invencíveis
Bonita a campanha da equipe Unimed/FME no Campeonato
Catarinense SubI7. Na verdade, há muito tempo não via uma

equipe da cidade com uma invencibilidade tão longa nesta
categoria. Já são seis jogos e acho que não vai parar por aí. Nosso
esporte temmuito potencial, só falta estrutura. O basquete, por
exemplo, conseguiu um local para treinar e aí está o resultado.

�tltDO P�L::4PEJI.uA$ 21)001
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REALIZAÇÃO: COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA DOS APÓSTOLOS

• Campeonato Paulista .

• Campeonato Carioca

Domingo, 6 de maio

• Fluminense 4x1 Botafogo

• Campeonato Gaúcho

Domingo,6 de maio

• Campeonato Paranaense

Domingo, 6 de maio

• Atlético-PR 2x2 Coritiba

• Campeonato Catarinense

Domingo,6 de maio

• Avaí 3xO Figueirense

• Campeonato Varzeano

(Jaraguá do Sul)
Sábado, 5 de maio

• Vila Nova Ox5 Sociedade Barra

• Agrocomercial Jonathan 2xO Barrabaxo

• Operário 3x1 União

• Bazar do Rau Ox6 Vila Lalau

• Nova Geração 5xO Flamengo "B"
• Rau Madri 2x2 Juriti

• Ponte Preta 5x1 Yátil

• Atlético "B" 2x1 Forprem
• Brandemburg 7x2 Senem

• 2000 Multi Marcas 2x1 Tigre
• Néki 5x2 Sport
• Nereu Ramos 2x5 Unidos

• Roma EC 4x1 Meninos RLV

• Galácticos 2x5 Kiferro

• Roma 2x6 Confort Fine

• Campeonato Vazeano

(Guaramirim)
Sábado, 5 de maio

• Benfica 2x3 Nápoli (2aD)
• Nacional1x7 Sportio (2aD)
• Rio Branco 5xO Xavantes (2aD)
• Cataratas 2x2 Gaúchos (2aD)

.

• Lion 3x4 Pinheiros (2aD)
• Avaí 2x3 Bem Bolado WD)
• Expresso lx3 União/Jagunços (1 ao)
• Cruzeiro 2x5 Couve-FlorWD)
• Atlético 4x4 Unidos da Vila WD)
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EDUARDO MONTECINO

ESPERANÇA Mélani quer asswnir as crianças e se mudar para outra casa

nç

Esperança
deumavida
melhor

Após a reportagem do OCp, família recebeu
doações de particulares e empresários
JARAGUÁ DO SUL

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

Sarnira Hahn

No último dia 29 de março,
a reportagem do O Correio

do Povo, acompanhou amara

tona da vovó Rosa Maria Rosin
Justino, 50 anos, que mora no

bairro Ribeirão Cavalo e cami
nhava cerca de 20 quilômetros
por dia' para levar os netos na

creche e trabalhar. Estava ama
nhecendo e os termômetros

registravam cerca de 110• Às
6h15 a avó saia de casa com o

três netos, caminhando à beira
da BR-280, empurrando o carri
nho de bebê. A mãe das crian

ças' Mélani Cristina Machado,
25 anos, que havia abandona
do os filhos, tinha voltado para
casa há dois dias.

Hoje, passado pouco mais
de um mês, as condições estão
diferentes. Após a reportagem
veiculada no dia 30 de março,
a família recebeu diversas doa-

ções, e agora moram em outra

casa, que é mais próxima da
creche e do trabalho. Segundo a

avó, eles ganharam roupas, ar
mário, cama, pia, fogão, comi
da e doces de páscoa. "As crian
ças ficaram muito felizes com

os presentes, principalmente
com os doces", afirma Rosa.

Outra situação tambémmu

dou. A mãe das crianças quer
assumir a guarda, e está pro
curando uma casa para morar

com os filhos. "Morar com a

avó é bom, mas quero cuidar e
educar eles do meu jeito", conta
Mélani. Em frente à futura casa,
a mãe das crianças explica que
o dinheiro que ganha traba
lhando na reciclagem vai dar

para sustentar a família e que
o trajeto, que ainda é de cerca

de 15 quilômetros, vai ser re
duzido para a metade. "Aqui é
mais perto do meu trabalho, e

tem um espaço para as crianças '

brincarem", conta.

'A casa é bem mais

próxima do meu

trabalho, e tem
um espaço para as

crianças brincarem.

Mélani Cristina
Machado

Doações
Ajuda ainda
é bem vinda
Para a nova casa, Mélani
ainda vai precisar de ajudá
e de alguns móveis. A pre
sidente daAssociação de
Moradores, Marlene da Silva,
é a responsável em encami
nhar as doações. Ela conta
que ainda hoje, famílias e

empresários anônimos levam
donativos, e que se disponibi
liza novamente para enca
minhar as doações. Eles não
têm telefone, por isso, quem
quiser ajudar deve entrar em
contado comMarlene, pelo
telefone 3276 0505. As crian-

, ças continuam precisando
de roupas e alimentos.
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Assalto

Marginais invademmercado
Por volta das 19h de ontem, dois homens armados, a bordo

de umamoto CG, assaltaram um mercado nas proximidades do
bairro Três Rios Do Norte. O valor levado não foi divulgado e

até o fechamento desta edição não havia pistas dos assaltantes,
que fugiram em alta velocidade.

Violência

Facada em
Schroeder

No sábado, em Schroeder,
um golpe de facão atingiu
um homem na cabeça. Os
bombeiros foram chama
dos e levaram a vítima,
que pediu anonimato,
para o Hospital São
José, em Jaraguá.

'

?rejuízo
Kombí é

queimada
Os bombeiros foram
chamados na manhã de
sábado para apagar um
incêndio em uma Kombi

perto do viaduto do bairro
Estrada Nova, na BR-280.
Não há informação sobre
o que teria causado o fogo.

Incêndio

Fogo destrói galpão
Ainda não se sabe o que iniciou o incêndio que destruiu um

galpão abandonado, de cerca 70 metros quadrados.localizado na
SC-474, em Massaranduba. Os vizinhos chamaram os bombeiros,
que precisaram de mais de setemil litros para conter as chamas.

Irresponsabilidade
Embriaguez ao volante

O final de semana termi
nau com três flagrantes de

embriaguez ao volante em

Jaraguá do Sul. Na noite de
sexta - feira, um motociclista
de 38 anos foi abordado pela
PM na Barra do Rio Cerro e o

teste de bafômetro confirmou
os sinais de embriaguez, e 13

gramas de maconha também
foram encontradas .

Por volta das 3h de sábado,
uma mulher de 28 anos diri

gia um Corsa no bairro Vieira

quando foi flagrada por poli-

ciais. O veículo foi apreendi
do, pois o teste do bafômetro
comprovou a embriaguez da
motorista.

Depois de um acidente
entre duas motos, na noite de
sábado, os motociclistas ti
veram destinos diferentes. O

jovem de 20 anos ficou ferido
e foi levado ao hospital. Já o

homem de 47 anos foi levado
para a delegacia, pois foi com
provada a presença de álcool
no sangue em quantidade oito
vezes maior à permitida.

o HOSPITAL SÃO JOSÉ
OFERECE VAGAS PARA:

AUXILIAR DE COZINHA (Masculino/Feminino)
AUXILIAR DE LIMPEZA (Masculino/Feminino)
COPEIRO (A)
OPERADOR (A) DE ESTACIONAMENTO
Interessados: Encaminhar currículo para o e-mail

recrutamento@hmsj.org.brou preencher ficha de in

scrição no setor de Recursos Humanos do Hospital
São José de Jaraguá do Sul, das 7h30min às 17h.
Telefone para contato: (47)3274-5000

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIP,E!
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Violência em plena luz do dia
MARCELE GOCUHE

Mulheres sofrem

assalto, estupro e

agressões. preso em

flagrante, homem
confessa outros
dois estupros

JARI\.�.ºA.1?º. SUL
Débora Remor

Duas amigas, de 24 e 33

anos, iam para o trabalho
às 7h da manhã do último do

mingo, quando .foram surpre
endidas com o anúncio de as

salto, no calçadão da Marechal
Deodoro, no Centro de Iaraguá
do Sul. O homem, de 24 anos,

fingia ter uma arma embaixo
da camiseta e obrigou as víti
mas a caminharem em direção
ao Morro do Carvão.

Num momento de distra

ção, a mais jovem das vítimas
conseguiu fugir e ligou para a

Polícia Militar. Enquanto isso,
no meio do matagal, o rapaz
obrigava a outra moça a tirar
a roupa. Os momentos de ter
ror - pela agressão e estupro
- vividos pela vítima, foram
interrompidos pela chegada
dos policiais.

Inicialmente cautelosos, os

agentes de segurança dispararam
balas de borracha, já que existia
a suspeita de que o agressor es
tivesse armado. O homem re-

,AUMEN".fO DA PENA, Delegado espera cOlÚlrmação de outros dois
crimes de estupro que o detido confessou ter praticado, em 2008 e 2011

�

sístíuà prisão, anunciou que
era portador do vírus HIV e

reagiu quando era algema
do, levando então um ele

trochoque, disparado com

a arma teaser.

A equipe da polícia levou
a vítima e o agressor para
o Pronto Socorro do Hos

pital São José. O delegado
Weydson da Silva conta que,
num teste rápido, os enfer-

meiros não confirmaram

que o indivíduo tenha Aids.
"De qualquer forma, a vítima
passou por um exame de pe
rícia e agora está tomando os

medicamentos necessanos

para evitar doenças sexual
mente transmissíveis".

Ao final do interrogatório,
o homem de 24 anos confes
sou ter cometido outros dois

estupros, um em 2008 e outro

em 2011. Como aprisão foi fei
ta em flagrante, o agressor vai

. ficar no Presídio Regional en
quanto aguarda uma decisão
da justiça. "Ele será acusado
de dois crimes, por estupro e

por tentativa de estupro; pela
moça que conseguiu fugir",
confirma o delegado, "mas es

pero que outras vítimas con

firmem a identidade do acusa
do por esses outros casos".

Festa no pátio de empresa
terminamal emGuaramirim

MARCELE GOUCHE

No pátio de uma empresa, a
festa para 40 pessoas no sábado
à tarde acabou com a autuação .

da Polícia Mílitar. O som alto

que saía da caminhonete F250
foi motivo de denúncia, mas o

caso se complicou por causa

do desacato à autoridade e de
sobediência provocados pelo
dono do veículo.

O proprietário da empresa
também foi ao local e, desapro
vando a ação da polícia, deu
um tapa na prancheta do oficial
e começou a xingar a equipe de
PMs. Anunciada a prisão dos

Pela segunda vez em quatro dias, um caminhão

carregado de serragem tombou na avenida
Waldemar Grubba, na altura daWeg �, em Jaraguá
do Sul. O motorista sofreu apenas ferimentos leves,
mas o veículo precisou ir outra vez para a oficina
mecânica. A cena foi a mesma na semana passada,

no mesmo local e com o mesmo veículo.

dois indivíduos, outros parti
cipantes da festa fecharam o

portão do pátio, proibindo a

saída do grupo.
A festa voltou a ter som alto,

enquanto o reforço policial não
chegava: Os policiais que che

garam depois tentaram dialogar,
mas os participantes não colabo
raram. A equipe de apoio preci
sou pular o portão para resolver
a situação, que teve o seguinte
balanço: guincho e apreensão
do carro e autuação dos dois ho
mens por perturbação da ordem
e desacato à autoridade.

uestionamento
,

Câmeras de

vigilância
Na página do Facebook, os

fãs do jornal O Correio do Povo

perguntaram sobre a presen
ça das câmeras de vigilância
no Centro da cidade e porque
elas não ajudam nestes casos.

A Polícia Militar responde que
o sistema de vigilância é ele
trônico e muda o ponto de gra
vação automatícamente. "Pro
vavelmente muitas pessoas
passavam pelo local também,
e ninguém percebeu que esta

va acontecendo um assalto. Não

conseguiríamos reconhecer pelo
vídeo", responde o soldado da
PM, Jean Rudolf.

.

DIVULGAÇÃO

CRIME Homem de
24 anos foi preso em

t1agrante pela PM

Fatalidade

Mulher bate
a cabeça
emorre

Edi Moraes de Almeida,
55 anos, era conhecida
dos bombeiros por causa
das frequentes crises de
convulsão, porém, ontern
de manhã não foi possível
ajudá-la. Amulher caiu da
escada de casa, no bairro
Rau, durante uma dessas

crises, e sofreu um
profundo corte �a cabeça.
Os vizinhos chamaram o

Samu, mas quando os

agentes chegaram,
ela já estava morta.
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Ronaldo
Rubin está de

. ....

aIllversano

hoje. Saúde e

f�licidade é o que
desejam os f"Jlhos

Bnma,Rodrigo
e Thiago, sua

esposa Rosilete,
seu genro Diogo,

e suas noras.

"Pai, obrigada
por tudo!"

Rosane c.
. F. Dalsochio
comemora

. ....

anrveesarro

hoje e recebe
o carinho dos

netos, f"Jlhos,
noras e do

esposo Alirio
Dalsochio.
Todos

desejam tudo
de meUtor

Marilda Barbosa

Zappelline comemorou
aniversário no dia 4.

Quem deseja muita
saúde e felicidades são
suas f"Jlhas, seus genros

e seu marido Silvio.
Parabéns!

Direito
Segue hoje a programação da 5a Semana do Curso de Direito do
grupo Uniasselvi/Fameg. Na agenda, uma palestra, às 19h, sobre o

tema "Tribunal do Júri Simulado", condução da doutoraAnna Finke
e do professorAlexandre Priess e acadêmicos da 5a e 7a fase do curso
de direito. Dia 9, das 19h às 22h, palestra com o tema "Culpabilidade
e Exculpação - o conflito de deveres como causa (supra) legal de
exculpação", ministrado por Leandro Gornicki Nunes.

Marcas
Um dos profissionais mais respeitados no Brasil na área de
marketing Lincoln Seragini é convidado do Núcleo da Construção
Civil Acijs/Apevi para uma palestra que ocorre nesta quinta-feira,
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Ele falará às 19h30,
sobre o tema "Marcas visionárias". O investimento é de R$ 20 para
nucleados e estudantes; R$ 35 para associados daAcijs, Apevi, CDL
e sindicatos; e de R$ 50 para os demais interessados. Informações
pelo telefone 3275-7045 e pelo e-mail eventos@acijs.com.br.

Gramática
Redação Empresarial e a Nova Ortografia é o cursoque ocorre de
8 a lO, das 19h às 22h, no Centro Empresarial de Iaraguá do Sul.
O objetivo é revisar as regras gramaticais da comunicação escrita
no meio empresarial, proporcionar aos participantes informações
importantes para a elaboração de textos claros, objetivos e eficazes
que produzam bons resultados por intermédio de uma redação
clara e impessoal em correspondências, memorandos e e-mail e,
apreender tudo o que mudou na nova ortografia. Investimento:
nucleados: R$ 233, associados: R$ 257 e demais interessados:
R$ 386. Instrutora: Terezinha Hondina da Rocha de Oliveira.
Inscrições no 3275-7024 ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Q1JEB .W1lJ.í� Q ..., '�l\1TO AQ11I' "

Junte aS inform.ações e as envie com aDtecedênciã.
para contato@beatdzsasse.com.br

.1;,:.1# 'i'
"

siga imagioarium
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