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Marisol apresenta
resultado de 2008 .

Equilíbrio marca
.

jogos do Varzeano
,

., Dos oito jogos realizados no fim de semana,

il)I;� , apenas uma goleada foi re�is�da. ,

'i\� . Página 17
'.

,

Empresa registrou .faturamento dé RS 452
milhões com lucro de RS RS 124,7 milhões.

Pógina5

Prefeitura dá prazo para
Serrana instalar balança

lixo está sendo tronsportàdo paro Mafro sem ser, pesado antes. Valor é co.brodo por tonelada.
Páging 4

BELEZA XPOSTA
GUARAMIRIM PROMOVE A PARTIR DO DIA 14 OEMAIO.A EXPOSiÇÃO SUL-BRASILEIRA DE ORQuíDEAS. AO TODO, .

VÃO SER 1.5'00 PLANTAS EXPOSTAS NO LOCAL PARA ALEGRIA DOS ADMIRADORES COMO ADRIEL DE CARVALHO.
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. I Visite o apartamento decorado I

; llEStRUTURA I
.

I 3273-7466 - Plantão t •
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ESTREIA HOJE:
Um guia �e saúde elezer

e

o CORRtlO 00 I'OVO
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Pesquisa do Ministério da Saúde
mostra que 29,4% das mulheres
brasileiras de 15 a 49 anos sofrem
de anemia, o que é- considerado um

nível moderado (entre leve e grave
pela Organização Mundial da Saúde).

/ A situação é mais grave no Nordeste,
onde o índice alcança 39,1%. Entre as

crianças de até cinco anos 20,9% têm
anemia. No Nordeste são 25,5%.

Fonte: O Globo

FAMEG

(47) 3373 ..9800
www.fameg.edu.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II O tORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA. 28 DE ABRIL DE 2009

DO LEITOR

-

OPI·NIAO----------

Francis Hime, Ritchie, Milton Nascímen- e Castro, Marco Nanini, Edu Lobo, Olívía
to, Edu Lobo, OlíviaByington, Arrigo Bar- Byington, Arrigo Barnabé, Dori Caymmi,
nabé, Dori Caymmi e Nando Carneiro. Vânia Bastos e [ô Soares.

Os poemas do grande poeta português É poesia cantada e declaníada, uma
são "O rio da minha aldeia", assinado por seleção de grandes poemas do grande
Alberto Caieiro, "Segue o seu destino", Fernando Pessoa e interpretações delicio
assinado por Ricardo Reis, "Glosa", "Me- sas de grandes cantores da Música Popu-

Garimpando pelos meus guardados, antime", "Emissário de um rei desconhe-. lar Brasileira,
mais exatamente meus aposentados dis- cido", "Meus pensamentos de mágoa", Um 'disco eterno, para se ouvir e sen

cos de vinil, achei mais uma _relíquia. "Saudade dada", "Na ribeira deste rio", tiro Sempre. Poder-se-ia dizer que é um

Primeiro foi "O Menino Poeta", poesia de "Cavaleiro Monge", '�O menino de sua livro sonoro, que nos possibilita apreciar
grandes'poetas cantada e declamada para mãe", "Quem bate a minha porta", assi- a poesia universal de Pessóa e ao mesmo

crianças desde a mais tenra idade.
_

- nados por Fernando Pessoa, "Passagem .

tempo a boa música de bons composíto-
Agora foi a vez um LP (que coisa anti- das horas", "Cruzou pormim, veio ter co-. res. Um casamento perfeito.

ga, não é?) com músicas cujas letras são migo numa rua baixa", assinados Álvaro O disco é de 1985, mas será sempre
poemas de Fernando Pessoa.e seus hete- de Campos, ""Livro do desassossego", as- um disco novo, uma obra-prima que
rônimos. O disco tem o título de '1\ .mú- sinado por Bernardo Soares e interpreta- mais amantes da poesia e apreciadores

. sica em Pessoa" e traz quatorze poemas dos por Tom [obem, Nana Caymmy, Fran- da boa música devem ter a oportunída
.
musicados por Tom Jobim, Sueli Costa, eis e Olívia Hime, Ritchie, Eugênia Melo de de conhecer.

./

CHARGE

..

RONALDO 3 X 1 SANTOS

I I

JA VAI PELE?'·
o JOGO NEM
TERMINOU ...

I -

PONTO DE VISTA
.

A músic.a em pessoa

WIZCARLOSAMORIM,
�lTOR limOOR

(HTW',IjEiR.Gliooms.
COMjPOOSAPOES!AliX!iII}

28 de Abril-
,

Dia da Educação
O que é educação? Que valor, tem em nossa vida? Edu

car para quê? Quem nos educa? Tenho compreendido
que a educação que recebemos e a que com nosso próprio
esforço buscamos, é o grande patrimônio que acumulamos
para desfrutar a vida com mais acertos, mais alegrias, mais
conquistas. É sabido que o conhecimento constitui uma cha-

.

ve para a preservação e o encam:in1iamento da vida. Com ele
. cuidamos e preservamos nosso organismo físico e encami
nhamos o desenvolvimento de nossa vida profissional.

.

Emmeu viver diário senti necessidade de adquirir co
nhecimentos para aprender outras coisas: Como ser me

lhor? Como ser boa mãe? Quandó estou realmente fazen
do o bem? Sou-como sou e pronto ou posso ser melhor?

No estudo da Ciência logosófica, tenho aprendido que
"
... Educar para a vida é considerar, como um de seus fins
primordiais, o aperfeiçoamento' de tudo quanto esteja
compreendido na existência do ser humano, promovendo
a eliminação das deficiências pela correção consciente dos
erros, e despertando nos,seres o afã de superação por força
da natural aspiração de servir à humanidade em posições
que permitam um maior e melhor aproveitamento das
energias internas, dedicadas a obras de bem e de profundo
sentido humano e espiritual" (González Pecotche - criador
da Ciência Logosófíca). O "educar-me para a vida" temme.

permitido ser agente ativa daminha formação e educação.
Educar-me tem se constituído em um labor evolutivo, que
permite completar, complementar e aperfeiçoar o que re
cebi e ir em busca daquilo que sinto falta.

.

Se o homem avançou tanto no campo tecnológico,
porque não haveria de avançar também no que concerne

ao melhoramento das condições internas do ser humano?
Certamente que esse é o caminho para evitarem-se erros,

sofrimentos, elevar a moral hnmana e estabelecer a tão

anelada paz entre os homens, pois ela não será, certamen
te, fruto do acaso.Ao nos tornarmos agentes ativos de nos
sa própria educação, dispondo-nos a aprender o que não
sabemos, poderemos também colaborar na educação das
gerações que estão sob.nosso amparo e corresponder ao
bem que recebemos das gerações que nos precederam.

PAULA F. D. MORETTI, PfWfESSOR,(\ iEESTUDAilJTIi DE lOGOSOflA
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FALA Aí!

"No vido, o
.

gente enfrento
desafios. "

DILMA ROUSSEFF (pn,
PRÉ-CANDIDATA à Presidência do

Repúblico, sobre o retirado de um

tumor do oxilo esquerda.

"Não vejo
nenhum problema

em elo ser
- candidato. "

RICARDO BERZOINI (SP),
DEPUTADO FEDERAL e presidente
nocional do PT, sobre o doença do

ministro Dilmo Rousseff.

" Todo mundo
sobe que quero o

Dilmo candidato. "
PRESIDENTE LULA DA'SILVA
(PT-SP), sobre apoio à ministro
Dilmo Rousseff nos eleições

presidenciais de 2010.

LOO.
Na semana passada não faltou vere

odor para criticar o debat-e em audi
ência pública com representantes da
Prefeitura sobre o pr.ojeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, 'que define
prioridades do município para 2009.

Porque a data coincidiu com dia de
sessão. Ora, senhores, por favor. Quem
manda na Câmara' é o vereador. Ou
será que aqui não é assim?

Mudou O discurso
"Nada e nem ninguém vai me impedir de ser candidato a governador
em 2010." A frase é do vice-governador Leonel Pavan (PSDB), dita ao O
Correio do 'Povo em sua última visita a Jaraguá. Entretanto, pelo visto
ele próprio já engatou uma marcha à ré em seu projeto político para o
ano que vem. Sábado, em Corupá, reunido com lideranças tucanos da
região, disse que o encontro destinava-se a tratar das eleições munici
pais de 2012. E, mais, que o PSDB, com o DEM e PMDB têm respeitado
o acordo da chamada tríplice aliança feito em 2006, devendo sair des
tes três partidos o candidato à sucessão de Luiz Henrique da Silveira
(PMDB). Isso seria o óbvio, mas no plano nacional, PT é PMDB já estão

abraçados à sucessão de Lula. Desistindo, Pavan abre mãoda disputa
de 2010, ficando sem mandato por quatro anos. Isso porque LHS, can
didato ao Senado, pretende renunciar. Pavan justifica dizendo que seu

,

partido está desorganizado em importantes colégios eleitorais. Mas há
quem diga que tem coelho neste mnte..

TOMA' LÁ•••
Ganha corpo na Câmara dos Deputa
dos, incluindo parlamentares do PT,
uma proposta de aumento salarial,'
dos atuais RS 16 mil para pouco
mais de RS 24 mil, igualando ao

saláriQ máximo pago a juízes, por
exemplo. Sem o efeito cascata para
depvtados estaduais e vereadores.
E, ainda, que a farra com passagens
aéreas continue valendo para as mu

lheres e filhos deles.

OÁcÁ.
Pondo o presidente da Casa, deputa
do Michel Temer (PMDB-SP), também
pré-candidato a vice-presidente da
República na chapa da ministra Dil-

.

ma Rousseff (PT-SP) centre a pare
de. E só por isso, ele defende limites
para a verba indenizatória, -aquele
dinheiro que o deputado gasta à
vontade para ser ressarcido depois e

que as passagens sejam de uso ex

clusivo dos parlamentares.

o CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2009

SEM RESPOSTA
Sessenta dias depois de enviar aos COrreios um pedido de informações
sobre atrasos frequentes na entrega de correspondências em Jaraguá,
o presidente da Câmara Jean Leutprecht (PC do B) ainda não recebeu
Oma resposta. E ficou sem saber se foi mais um atraso no entrega.
Agora, Leutprecht vai se manifestar de novo, mas com uma moção
de repúdio à empresa pela desconsideração. Já imaginou,se todos os
milhares de usuários prejudicados fizes_sem isso? E porque não?
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Pasold estima déficit de 'R$ 2,4 mi
'

Despesa maior
que a receita
o Consórcio [araguá, que

reúne as empresas Ambíen
tal Saneamento e Conces
sões e SerranaEngenharia, é
desde dezembro fi responsá
vel pelos serviços de coleta,
transporte e disposição do
lixo produzido no municí

pio. O contrato de prestação
de serviço tem duração de
30 meses, prorrogável por
mais 30.

Nesse formato, os valores'
arrecadados com a taxa de
lixo ficam na conta. do poder
público, que espera arreca

dar este ano R$ 3,2 milhões,
dos R$ 4,02 milhões lan
çados nos carnês de IPTU.
No orçamento 'do municí

pio, a receita proveniente
da taxa 'é estimada ,em R$ .

2.973.888,00.
Mesmo se consolida-"

do, o montante arrecada-,
do não suprirá as despesas
da Prefeitura com o. lixo.
Conforme' o .supervísor de
Operações da Secretaria de
Obras, Robin Pasold, o défi
cit em 2009 deve ficar em R$
2.419.339,84.1sso porque os

gastos com coleta, transporte
e disposição devem chegar a

.

R$ 5,6 milhões,
Com uma, população

estimada em 1�7 mil habi
tantes, o total de unidades
autônomas geradoras de lixo
é de 43.111. Uma residên
cia, por exemplo, representa
uma unidade, já um centro
comercial ou um shopping,
somam várias de acordo
com o número de estabele
cimentos. Segundo Pasold, o
custo é de R$ 0,52 para cada
vez que o lixo é recolhido.
Assim, em um local onde a

coleta ocorre três vezes pôr
semana, a taxa anual de lixo
fica em R$ 8},00.'

PRAZO

POLíTICA----------

Lixo será pesado na cidade·
Serrana tem 30 dias pa�a instalar balançano João Pessoa
JARAGUÁ DO SUL

O secretário de Obras, Valdir
Bordin, fixou prazo de 30 dias

para que a empresa Serrana En

genharia comece a pesar o lixo
no município antes de ele ser

levado para o aterro de Mafra. A
determinação é de que seja ins
talada uma balança na estação
de transbordo, que fica no Bairro
João Pessoa.

'" Todo o lixo produzido na ci
dade vem sendo pesado em Ma

fra, e não na balança localizada
na Vila Lenzi que, no entanto,
está sendo utilizada por Guara
mirim e Schroeder, onde a Serra-

,

na também opera. Como o trans

'porte das três cidades é conjunto,
a pesagem total é feita no destino
e então descontado o montante

dos municípios vizinhos para se

chegar a quantidade de líxorefe-
rente a Jaraguá do Sul. Secretário disse que pesagem em Mafra começou a ser feita na gestão passada, mas não se sabe por que

Não se sabe por que, nem
desde quando e por ordem de
quem a pesagem não vem sen

do feita na cidade mas, segundo
Valdir Bordin, isso começou no

governo passado. "Vinha sendo
feito desta maneira, mas enten
demos que para fazer a coisa
correta e como lidamos .com di
nheiro público, o lixo deve ser

pesado aqui", afirma o secretá
rio, que este'ciês {oi ao aferro de
Mafra para verificar a balançá
instalada no local. Segundo ele,
o equipamento é novo e cum

pre as exigências, uma vez que
foi aferido pelo Irrmetro, o que,
teoricamente, poria fim as sus-

SERViÇO

• Coleto domiciliar

[3,
'"
z

�
o:

�
ü

;--���--�-=���

Quantidade reflete poder aquiSitivo
nhão, de 30 toneladas.

Com a instalação de uma

balança no João Pessoa, Valdir
Bordin lembra que não haverá
necessidade de o lixo passar
pelo centro da cidade, inclusi
ve o de municípios vizinhos,
como vem ocorrendo. Também.
disse que, se houver necessida- .

de, um funcionário público po
derá ser destinado para contro
lar a pesagem. "Mas o que conta
muito é uma balança eletrônica
auferida", ponderas.

lixo é muito superior aquela'cidade,
chegando o quase 2,3 mil toneladas
mensais. Segundo Bordin, é reflexo
do poder aquisitivo dos moradóres
que, 00 consumirem mais, produzem
maior quantidade de lixo.

Mafra tem aproximadamente
51 mil habitantes e produz cerco de
400 toneladas de lixo por mês.' Já
em Jaraguá do Sul, o população é
quase três vezes maiori entretanto,
proporcionalmente, o produção de

peitas de alteração na pesagem.
Outra' desconfiança era com

relação a possíveis distorções na
pesagem quando o lixo eventual-

mente tivesse sido molhado pela
chuva no percurso. Mas, esclare
ce o secretário, existe um valor'
máximo de tonelada por cami-

_. . CAROUNA TOMASEW
'

GASTO MÉDIO MENSAL COM LIXO*
QUANTIDADE VALOR MENSAL PROjEÇÃO !ARA O ANO

�

RS 196.560,66 RS 2.358.727,92
RS 12.66842 RS 152.021 04
RS 209.229,08 , RS 2.510.748,96· ,

·RS 97.668,32 RS t.172.019,84
RS 161.380,92 RS 1 ;936.571,04

, R$ 468.278,32 R$ 5.619.339,84
'.'

RS 31.599;30 RS 379.191,60
RS 9.531,20 R$ 114.374,40
RS 19.856,75 RS 358.281,00

R$ 684}71,�9 R$ 8.217.253,08

2.184,25 toneladas/mês

2.281,97 ton/mês
• Coleto rural
,. Total coleto

97 72 ton/inês

• Disposição em aterro
.

,
.

• Transporte até o destino (km vezes o ton, dividido pelo número de viagens)

TOTAL LIXO

• Coleto seletivo (pago por equipe)
• Coleto hospitalar (pago por km)
• Disposição final lixo hospitalar

TOTAL LIMPEZA PÚBLICA

*com base em levantamento de janeiro o março de 2009 do Secretario de Obras
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Marisol upresente balanço social
Gestora de marcas faturou mais de R$ 452 milhões no ano passado
JARAGUÁ DO SUL

Uma empresa prestes a com
pletar 45 anos, mas que está
em constante evolução. Assim
pode ser definida a Marisol. A
organização que gerencia sete
marcas conhecidas no mercado
nacional e internacional (Mari
sol, Pakalolo, Babysol, Lilica Ri
pilica, Tigor T. Tigre, Rosa Chá
e Stereo) acaba 'de divulgar o

balanço social do ano de 20.08.
De acordo com o documento, a
organização registrou, no ano'

passado, urn faturamento bruto
de R$ 452,9milhões, valor 7,7%
superior ao índice atingido em

20.0.7. Já o lucro obtido em 20.0.8
chegou a R$ 124,7 milhões.

Por trás desses números exis
te urna empresa preocupada com
a responsabilidade social. Só em
20.0.8, a Marisol investiu R$ 1,5
milhão em ações ambientais,
R$ 2,6 milhões em projetos
sociais e R$ 17,0.6 milhões em

programas voltados aos cola
boradores. "Não existe desen
volvímento econômico sem ne

nhum tipo dê impacto ao meio
ambiente.'O que nós fazemos é
tentar minimizar e compensar

esse impacto. Responsabilida
de social e ambiental estão no

DNA da Marisol", destacou o

ditetor-presidente da organiza
ção, GiulianoDonini. "Inovação
passa por tecnologia. É evoluir.
A Marisol nasceu no segmento
do vestuário e esse é o nosso se
tor. Mas hoje, atuamos de uma

maneira diferente", destaca. ,

A Marisol até dezembro de
20.0.8 contava com 5.874 cola
boradores: 2:540. em Santa Ca
tarina, 2.173 no Ceará, 866 no

Rio Grande do Sul, 60. na Rosa

Chá, 44 na Marisol Franschi
sing, 8 na Onse Service, 4 na

Marisol México, 3 na Marisol

Europa e 176 na Babysol.
Em relação à crise econô

mica mundial" o presidente se

demonstra otimista. '� gente
percebeu esse movimento com

urna certa antecedência. Rees
truturamos a empresa e passa
mos por mudanças que eram

necessárias ao nosso negócio.
Nosso setor vem conseguindo,
com muito esforço, manter
bons índices" , explica.

'DEBORA ,VOLPI

NÚMEROS EM 2008
FATURAMENTO: RS 452,9 milhões
LUCRO: RS 124 milhões
AÇÕES AMBIENTAIS: RS 1,5 miltíão
PROJETOS ,SOCIAIS: RS 2,6 milhões
PROGRAMA PARA COLABORADORES:
RS 17,6 milhões

Diretor da empresa apresentou resultados obtidos do último ano

Meta do governo federal é imunizar, 'no mínimo, 75% do total de idosos

Vacináção antigripe ati�ge
24% dos idosos na região
JARAGUÁ DO SUL'

O primeiro fim de semana

da campanha de vacinação
contra a gripe foi responsável
pela imunização de 17.963
idosos na microrregião. Ape
sar de significativo, o número,
representa, apenas 24,43% do
total pretendido, sendo que o

maior alcance ocorreu em Co

rupá e Schroeder.
Segundo Marina Fernan

-

des, gerente Regional de Saú-
,

de, a primeira conseguiu vaci
nar 37,93% das 1.624 pessoas
inclusas na faixa etária parti
cipante. Já a' outra, abrangeu
44,72% de 1.0.0.4 representan
tes da terceira idade. "Nos dois
municípios temos 10.0.% de
cobertura do PSF (Programa

(f) Saúde da Família) e" por isso,
� conquistamos essa abrangên-
i cia", explica.

'

(f)

Nas outras três localidades,
o índice não ultrapassou a

margem dos 30.%. Em Massa
randuba, por exemplo, ele fi-,
cou em 26%, deixando a cida
de na terceira posição da lista.
Na sequência vem Guarami
rim, que imunizou 23,16%
do público-alvo (2.452)., E,
por último, com a maior taxa
de sobra de medicamento até

agora, está Jaraguá do Sul. Dos
'10..947 idosos, -foram vacina
dos somente 20.,56%.
A campanha segue até o

dia 8 de maio. As doses são'
gratuitas e quem completar
60. anos até o mês de junho
também pode receber a in

jeção. Ela está disponível
nas unidades de Saúde com

,

salas próprias para o proce
dimento. A meta preconiza
da pelo governo federal para

, todos os municípios do país
é de 75%.

KELLY �,RDMANN

Responsabilidade
social e ambiental
estão no' DNA
do Morisol
GIULlANO 'DONINI, DIRETOR
PRESIDENTE DA ORGANIZAÇÃO

Empresa faz 45
anos em maio

A Marisol completo no, dia 22
de maio 45 anos. Poro comemorar
o aniversário, o empresa preparou
atividades especiais e presentes
poro os funcionários. Serão sorte
ados seis carros entre os colabo
radores. Uma ação social também
está previsto. "Clida ano é signifi
cátivo poro nós. Porque nos permite
olhar para trás e saber o quanto
realizamos. E são os. pessoas que
nos ajudam o realizar .tudo isso",
comentou o presidente do Conselho
Administrativo do Marisol, Vicente
Donini, sobre o aniversário.

Peter Pon
no Sear
JARAGUÁ DO SUL

OS dançarinos da Scar
abrem a temporada de 20.0.9
com três apresentações mar

cadas para esta semana. Hoje
e amanhã, o público vai con
ferir o espetáculo "Peter Pan"

é!- partir das 15h. Os ingressos
custam R$ 3 e as duas sessões
são .exclusivas para alunos de
escolas que agendaram a par
ticipação com antecedência.
Os avisos devem ser feitos
pelo telefone 3275-2477:

Em contrapartida, na quin
ta-feira, a plateia é aberta a

quem se interessar em confe- '

rir o trabalho dos integrantes
do Núcleo de Dança da ellti-,
dade. Os bailarinos sobem ao

palco às 2o.li e o acesso custa

R$ 12. Estudantes e pessoas
com mais de, 60. anos de ida
de pagam a metade do valor.
A montagem é a mesma que
foi mostrada no término das
atividades no ano passado.
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ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR 'Bingo de jovem atingida por
foguete reúne mil pessoas

POLícIAlGERAL--------�

Homem é acusado
de molestar a filha
Menina de nove anos fez exame no IML
JARAGUÁ DO SUL

Um homem de 31 anos é
acusado de molestar a própria
filha, de apenas nove anos, na

noite de' sexta-feira. O acusado,
identificado apenas como Gil-
'berto, foi localizado na manhã
de ontem pela PolíciaMilitar e

conduzido à Delegacia da Co
marca. Após prestar depoimen
to, o suspeito foi-liberado por
não ter sido preso em flagrante.
A menina fez exame de corpo
de delito no IML (Instituto Mé
dico Legal) na tarde de ontem e

o laudo deve ficar pronto den
tro de uma semana.

De acordo com o delegado
Bruno Effori, a mãe das meni
nas contou que as duas filhas
- urna de nove anos e outra
de cinco � passaram a noite de

,

sexta-feira na casa do ex-mari
do. Na tarde de sábado, quando
as meninas chegaram em casa,
no Bairro Três Rios do Norte,
a mulher percebeu que 'a filha
mais velha estava estranha. Ao
ser questionada: amenina disse
que o pai tinha passado a mão
no seu órgão genital enquanto a

irmã caçula dormia.
A mãe chamou a Polícia Mi

litar e, depois de relatar a situ

ação, registrou urn boletim de
ocorrência. A menina confirmou
a versão contada para à mãe aos

policiais. Em seguida, a PM foi
até a casa do acusado, mas ele só
foi encontrado dois dias depois.
"Durante o depoimento ele (Gil
berto) chorou e disse que estava

arrependido do'que fez, mas não
chegou a confessar o crime", co-

Delegado Bruno Effori vai ouvir a mãe e as duas meninas na manhã de hoje

22 de.nó-neias em três m.eses
;,t Nos primeiros -·três. meses deste'
ano, o Conselho Tutelar de Jaroguá do
Sul registrou 22 denúncias de abuso
sexual contra crianças e adolescentes.
Os registros incluem'atentado violento·
ao pudor (acariciar as partes íntimas),

estupro e'tentativa de estupro. O ór
gõo atende íle segunda a sexta--feiro,
das.7h45 às 11h45 e das 13h15 às
17h15. Duronte a noite ou nos fins de
semana, denúnc,ias podem ser feitas à
Polícia Militar, qtravés do 190.

o delegado disse que também
conversará com a mãe sobre a

possível concessão de urna me
dida protetiva para garantir a

,segurança das meninas.

DAIANE ZANGHELlNI

mentou o delegado.
As meninas e a mãe serão

ouvidas pelo delegado na ma

'nhã de hoje. As três estão rece

bendo acompanhamento psi
cológico a:través do Programa
Sentinela, do Conselho Tutelar.

Morte de rapaz de 22 anos é investigada
Polícia procura testemunhas que tenham presenciado tentativa de agressão
GUARAMIRIM

A Polícia Civil continua in

vestigando amorte do mecâni
co Cristiano Luís Tomelin, 22

anos, que foi encontrado mor-

_
to no Rio Itapocu em Cuarami
rim, na sexta-feira. De acordo
com o delegado Daniel Dias, o
médico legista que examinou
o corpo con�tatou que a morte

foi causada por afogamento e

que não há lesões de agressão
física.

A polícia busca testemu-
nhas que possam confirmar se

.

Cristiano teria tentado atra
'vessar o rio para fugir de um

grupo que queria agredi-lo.
Conforme Dias, o rapaz seria
usuário de drogas e a suspei-

ta de familiares é que ele tenha
sido assassinado por causa de
dívidas por drogas. ,

"É urn caso que precisa ser

analisado com cautela. É difícil

configurar crime porque, mesmo
que ele tenha se afogado tentan
do fugir de urn possível agressor,
a agressão não chegou a aconte

cer", comentou.

GUARAMIRIM
O bingo promovido pela fa

mília da jovem Ana Paula da
Silva, 21 anos, no domingo,
foi urn sucesso. O evento, que
aconteceu na Sociedade Diana,
em Guararnirirn, reuniu mais de
mil pessoas. "Foi muito acima
da nossa expectativa. Só posso
agradecer pela solidariedade
das pessoas que doaram os prê
mios e compraram as cartelas",
comentou Rosali da Silva, mãe
de Ana Paula.

'

Com o dinheiro arrecadado..
será possível continuar a recu

peração da jovem até que ela
consiga urna vaga no Centro de
Reabilitação Sara Kubitscheck,

em Brasília. '� Ana já consegue
mexer as pernas, mas ainda não

consegue ficar de pé sozinha. Ela
também fala algumas palavras,
mas ainda não forma as frases",
comenta Rosali.

Com o. objetivo de angariar
mais recursos para o tratamen
to, a família também promoverá
urna rifa no dia 25 de julho. A
cartela custa R$ 3 e o resultado
vai correr, pela Loteria Federal.
Até agora, já foram angariados
prêmios como fogão,máquina de
lavar, balcão para pia com cuba,
carrinho de bebê, sanduicheira,
pufe e urn telefone sem fio. Doa
ções ou outras informações pelo
telefone (47) 3373-1468.

POLíCIA APREENDE'l4 CAÇA-NíQ�EIS
A Polícia Civil apreendeu, na tarde de ontem, 14 máquinas caço-níqueis

em uma casa localizado no Bairro Nereu Ramos. No local também foram encon

trad:os RS 420 em dinheiro e blocos de anptações. A proprietár,ia da casa afnmO'
ter (llugado a sala há cerça de d mQnas para um homel11. qu� mo(1Iem
Bní.riéário ComboriV. De acordo. ado Bruno'Effori, as investig s
s1bre ó local começaram a partir d núncio anônimo. Quando OS'poli-
'cibischegaram, cinca idosas estavam Jogando no local. Agoro, o pr�ximo passo
é encontrar oJesponsável pelos equipamentos. A dona da residência'também
responderá por jogos de ozar.

LOTERIA
l'IH••llll!'lJn�,JmM�i,�mmi••••

CONCURSO N° 926 CONCURSO N° 04340
03 � 04 � - 08 � 15
Ui � a � lO .- 11 � 29
313 - 49 - 51 _. il4, 11
19 ._, 30 � 32 - 33 - 99

8illww

5�U)11
49.305
6Li14
21.024
19.310

13.000,00
13.136,00CONCURSO N° 753

'rimeiro Sorteio
01 - 12 - 20 - 21 - 29 - SO

,Se!lumh-, Sorteio
03 _. 'lO - 15 - 35 - :5'1 - 41

CONCURSO N° 1068
25 .� 17l .- 44 41 ,-, 48 ...

A empresa Metaturgica Trapp Ltda, estabelecida
na Avenida Prefeito 'Waldemar Grubba, n_ 4545,
Bairro Vieiras, Cep 89256-502 na cidade de Ja

ragua do Sul - SC - CNPJ 83.238.832/0002-59,
Requereu junto a Fatma - Fundacao do Meio Am
biente a LAP - Licenca Ambiental Previa e a LAI -,
Licenca Ambiental de Instalação.
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PLA�TAS

Um apaixonado-pelas.orquídeas
De acordo com o colecionador, "cuidar das flores é uma terapia"
GUARAMIRIM

Paixão. "Assim define Adriel
de Carvalho o seu sentimento

pelas orquídeas. Faz cinco anos

que o colecionador começou a

cultivar a planta. Hoje, ele possuí
1.500 espécies, a maioria delas
hibrida, nas duas estufas que tem
na sua residência. Além da sen

sação de amor, o efeito do cultivo
é saudável: "cuidar das flores é
uma terapia", declara o secretário
da Adori (Agremiação de Orqui
dofilia do Itapocu).

Segundo ele, essa atividade é
realizada por prazer e diversão.
"Não há objetivo financeiro, é

simplesmente coleção, além da

planta já ter me proporciona
do muitas amizades". Ao todo,
existem 35 mil espécies que,
pelo menos, estão catalogadas. ,

As orquídeas podem custar de
R$ 5 aR$ 2 mil, .

-, Carvalho já apresentou suas
flores em exposições. Ele pàssou
por' julgamentos e ganhou oito
troféus, inúmeras medalhas e

certificados. Dos prêmios con

quistados pelo colecionador, o

de maior destaque foi na Expo
sição Estadual de Orquídeas e

Plantas, em 2006.
De acordo com o orquidófilo,

as plantas florescem uma vez por
ano. E cada espécie de orquídea
floresce. em um determinado

tempo. "[aneiro é a época que a

laélia purpurata, símbolo. do Es

tado, desabrocha". Carvalho re

nova à adubação e faz o controle
de pragas e doenças, com pro
dutos especiais para combater
os fungos, uma vez por mês. 'i'\.
flor não pode ficar diretamente

exposta ao sol. Eu rego quando
.

observo que o solo está seco. No

verão, rego de manhã e a noite". O secretário da Adofi já foi premiódo com oito troféus, além de medalhas pelo cuidado com as plantas

Exposição Sul.;.Brasileira inicia no dia 14
Evento com o terna "O mundo é um jardim" deve reunir sete mil pessoas'
GUARAMIRIM

A abertura da 4a Exposi
ção Sul-Brasileira de Orquí
deas, Bromélias e Plantas
Ornamentais está marcada

para 14 de maio, às 19h30,
no parque municipal doe Ex

posições Prefeito Manoel de

Aguiar, em Guaramirim. No
mesmo dia, às 9h, será re

alizado o julgamento, atra-
". vés de uma comissão de ju
rados que devem escolher
as flores mais bonitas. O
tema desta edição é "O mun

do é um jardim".
Ao todo, vão ser 1.500

plantas expostas no local. No
dia 15 e 16, os visitantes po
dem chegar á Exposição a par-
tir das 9h e ficar até às 22h. O
evento encerra no dia 17, às

.

19 horas. Os ingressos devem
ser adquiridos no parque mu

nicipal no valor de R$ 1.

Segundo o presidente da
Adori (Agremiação de Ore

quidofilia do Itapocu}, Luiz
Carlos Schutze, parte do pa
vilhão ficará disponível para
dez empresas comercializa
rem mais de dez mil plantas.
A expectativa dos voluntá
rios da agremiação é de rece

ber sete mil visitantes.

A espécie cattleya forbesii é símbolo da Agremiação de Orquidofilia
"

.

'Evento Planeta Sertanejo em

_

Guaramirim começa quinta
GUARAMIRM � da para receber oito milconvi- .

A. partir desta quinta-feira, dados. A estrutura de 2.500m2
Os moradores de Guaramirim vai oferecer palco, arquíbanca
vão prestigiar o Planeta Ser- da, camarim, camarote, banhei
tanejo, promovido pela admí- ros e área de alimentação.
nistração pública, no estádio Na 'quinta-feira (30) e na

municipal João Butschardt. A sexta-feira (primeiro de maio),
festa se estende até o dia 3 de a entrada será gratuita. E no

maio. O objetivo é comemorar sábado e no domingo, os in
o dia do trabalhador e presen- teressados devem adquirir os

tear a comunidade local. ingressos. nos seguintes locais:
.

De acordo com o assessor da Posto 28, em Guaramirim, e
. Metromix, empresa responsá- postos Mime, em Jaraguá do .

vel pela organização do evento, Sul, no valor de R$ 10. Mais
Francisco Diego Duarte, a casa informações no site www.pla
de show móvel estará prepara- netasertanejo.com.br.

Estrutú'ra já começou a ser montada para receber as comemorações
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OCIOSIDADE
Ouando você tem um dia inteirinho completamente ,a sua

disposição, você não sabe exatamente o que fazer com o

tempo. Experimente num domingôo, mandar o marido e o

filho pescar ou, sei lá, almoçar na sogra: Feliz por ter o dia
inteiro a seu dispor, você vai para televisão, depois para o

computador, pensa o que fará de almoço (só para você), de
pois começa a mexer na maquiagem, nos seus apetrechos
de manicure, fuça as roupas velhas, vai ao quarto do filho

,

e tenta (sem sucesso) jogar o game que ele adora ... Olha
no relógio e depois de tanta atividade passaram-se 30 mi
nutos. A gente fica bem perdida quando, acostumada' com
a família, se vê sozinha. Ouando eles estão, a gente cansa.
Ouando não estão, cansamos ainda mais. Na'próxima vez, vá
junto péscàr... ou almoçar na sogra ...

MA(DEAMOR
Sabe quando você leva um fora e fica pelos cantos, choran
do com' a sensação ,de que o

o

peito vai explodir?' pois votes,
sabiam que-essa-der no peito tem tratamento? Não estou
falando de orr9njar um novo amor, bola 'pani-frente e coisa
e tal. Falo de trotãmento médico mesmo. llm.estcdo recente
publicado na revisto Americgn Jeurnnl of Cordíólogy mostra

o a raiz do problema e o sua cura. pàrece que aspirina e re
médios paro o coração são indicados: Mas atençã,o. Nodo,de
tratamento caseiro. Poro coração partido procure um médi
co. Moreno, alto, bonito, solteiro ... é tiro e quedo.

TENDÊNCIA
Se você até agora estava contente com o seu gloss e
as sombras cremosesque foram destaque na última
estação, pode ir guardando tudo e pensando em

o

'renovar seu kil de maquiagem. O inverno 2009 vem

aí com as cores mais foscos e apagados. O mnke
sem brilho vai estampar os rostinhos, nos cores
café e canelo ou coresmois descontraídos como

turquesa e verde. O cinza e o morram' também
ganham espaço, misturados com azuis e vermel
hos. Para o noite os mokes escuros continuam
em alta e podem ser mist.urodos com os cores

metálicos. E os olhos smokey (sombra o esfumo-
,

çoda) continuam com tudo poro dor aquele ar

exótico. Sempre lindos e em evidência.

SEM NOVIDADES
Após muito tempo, ontem decidi assistir nova
mente o Fantástico. Aí veio o novo advogado
des Nordoni, com uma lenga lenga que eu

quero vê-lo colocar em prática com resulta
dos favoráveis ao casal. Depois teve o gripe
suína (cujos informações eu já conhecia), que
assim como o gripe aviário, virou notícia mun

dial. E veio o reportagem sobre os pacientes a

espero de um órgão poro transplante (confesso
que reportagens desse naipe sempre me deixam
reflexivo) ... Mos no geral, o programo não inovo,
não operfltiçoa e muitos vezes, é repetitivo em

'

uma mesmo edição ... Enquanto isso o Record
se beneficio: ..

STYLE
'Parece quec fmnclne do BBB, com seu estilo próprio, consegúiu algumas seguidoras fiéis.
A marco (egistrodo do syster era o lencinho no pescoçõ e os polnlnas coloridos. Há quem
discorde e ache estranho usar polaina amarelo com saio bo'lonê cor-de-rosa. Mos não

. há; çom��.e.gor que ela sempre esteve f!1",uito � ,vo�tode com o seu estilo. É isso que foz
o diferençti. Se você uso algo diferente"'é;W,Ü'üfsé'''se:Mê bem vai acabar parecendo brego
e incomodado. O segredo é ousar e sentir-se diva. Ponto para o Froncine.

DO INTERNAUTA:
Ouero reclamar do

o

minha esposo
gue nunca .quer o ir comigo

o

poro
lugar algum. Se convido poro. um
churrasco elo não está o fim. As-,

o

sim é também quando o convido
poro ir o um barzinho ou boate
pensando em ter uma noite só
nossa. Como. posso ser românti
co se elo está sempre emburra
da, enjoado e reclamando? Faço
tudo poro agradar, mos elo não
se esforço. Não'saio soiinho e já
estou ficando de soco cheíu. Sinto
saudade do mulher que elo era

no inícip do casamento, o minha
"gata" que saia, dançava, bebia e

jogava no bicho.
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HEADHUNTER

o novo, se bem estruturado,
desbanca o tradicional

Em algumas cidades é muito comum encon

trarmos carrinhos de espetinhos de carne. No Sul,
porém, pelo clima mais ameno, os comerciantes de
sta iguaria dificilmente vingam. No inverno acabam
sendo deixados de lado e os, clientes geralmente
os trocam por restaurantes mais aconchegantes.
Pensando nisso, Justino, que vendia espetinhos há
mais de sete anos, resolveu bolar um plano para não

perder seus clientes no inverno.
.

Primeiramente, ele verificou se a procura pelo seu

produto seria a mesma no inverno, caso' ele o ofer
ecesse de forma mais confortável aos seus clientes e

detectou que, sim, eles consumiriam seu produto tam
bém no inverno. Visitou alguns estabelecimentos bem
frequentados quando as temperaturas caem, foi a cafés '

coloniais, casas de' sopa e fondue, chocolatarias, den-

ACERTO DE CONTAS

tre outros. Observou que namaioria deles os ambien
tes são mais aconchegantes, lembrando, muitas vezes,
cenários parecidos com os de chalés e'fazendas.

Com algumas ideias em mente, aliou o perfil de
seu público alvo ao ambiente ideal para a estação mais
fria do anã e montou um charmoso bar, prezando pela
informalidade, já que seu carro chefe tem essa carac
terística.

Porém, o diferencial de Justino não era simples
mente possuiruma boa estrutura para seu comércio.

Após estudar as maiores redes de fast food do mun
do, implementou alguns sistemas parecidos com os

deles, porém adaptados ao seu negócio. O que é mais
interessante nessa história é que o seu produto fim,
o espetinho, é algo tão simples que ninguém antes
tivera a ideia de levá-lo tão a sério. Justino, com uma

Mais de 8 milhões

BRASíLIA
A menos de três dias para o

prazo final da entrega da decla
ração do imposto de renda, 8,4
milhões de contribuintes ainda
não acertaram as contas com o

fisco. A Receita Federal regis
trou até ontem' o recebimento
de 16,6 milhões de declarações
do Imposto de Renda Pessoa
Física. O número representa
66,4% dos 25 milhões de docu
mentos esperados este ano.

O prazo de entrega vai até a

meia-noite (horário de Brasília)
de 30 de abril [quinta-feira] para'
-quem usar a internet. Nos outros
casos, o contribuinte terá que ob
servar o horário de atendimento
das agências bancárias ou dos
Correios. Quem não enviar os da
dos'dentro do prazo terá de.pagar
multamínima de R$165,74.

São obrigadas à declarar o

Imposto de Renda as pessoas
físicas que receberam, no-ano
passado, acíma de R$' 16.473,72
em rendimentos tributáveis

(que pagam impostos). Quem
teve rendimentos não-tríbu-

Quem nõo enviar os dados dentro do prazo terá de pagar uma múlta

táveis ou isentos de impostos
acima: de R$ 40'mil no ano pas
sado também terá de acertar as

contas com a Receita.
O envio da declaração é ob

.rigatório ainda para sócios de

empresas, pessoas físicas com

patrimônio superior aR$ 80mil
(pelo valor de compra) em 31 de
dezembro e para quem exerceu

atividade rural e recebeu acima
'de R$ 82,5 mil em 2008.

AGÊNCIA o GLOBO

visão inovadora, abriu, não só um bar, mas depois
de uro-tempo, uma rede de franquias que obedecem
à risca todo o sistema criado e adaptado por ele.

Às vezes nos deparamos em nosso ambiente de
trabalho com algumas questões que nos parecem ir-

.

reversíveis. Talvez um de nossos produtos que vende
menos em certa época do ano ou um serviço que não

segue o fluxo do mercado. Numa organização, todo
e qualquer problema deve ser reparado, não importa
seu tamanho ou importância. Pessoas com capacidade
inovadora conseguem achar a solução mais adequada
de forma criativa e assertiva. Foi o caso de Justino que,
antes de investir na expansão de seu riegócio, pesou
todos os prós e contras e achou uma forma totalmente
nova de vender o mesmo produto que muitos concor
rentes vendiam de forma mais informal.

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2009

. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços de caminhão caçamba tipo basculante
trucado, traçado, caminhão toco simples e caminhão hidrojato traçado, em
perfeito estado de conservação, manutenção e funcionamento, com moto

rista/operador e combustível, conforme especificação do Item I do Edital e
Anexo II - Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro de
2002. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 420.760,00 (qua
trocentos e vinte mil setecentos e sessenta reais). DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:45 horas do-dia ·13" de maio de

20mr,-no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na

Rua Walter Marquardt na 1.111, bairro.Barra do Rio Molha. O CREDENCIA
MENTO e abertura dos envelopes serão as 14:00hs do mesmo dia, na sala de
reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. INFORMAÇÕES: A íntegra do
Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SS;), 24 de abril de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÃNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

não el1tregaram IR
� Heceita.receheu só 16.6,mi de declarações

?'-' . �'>,'",�.' :_�; �:"'I�'�
.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

.

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2009

ALTERAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretária de Administra

ção, torna público para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão
Presencial acima, que promoveu as segúintes alterações no Edital, como se

guel Onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS,
para aquisição de combustível (gasolina comum e de oleo diesel, com forne
cimento, instalação e manutenção de sistema informatizado) - Leia-se PRE·
GÃO PRESENCIAL para aquisição' de combustível (gasolina comum e de oleo

diesel) para fornedmento parcelado até 31l07/2009. Onde se lê: Menor Preço
GLOBAL, Leia-se: Menor Preço POR ITEM. Sendo assim, por força do §4° do
art. 21 da Lei Federal n.? 8.6ç6/93, tendo em vista a alteração modificar as ca

racterísticas do objeto e conseqüentemente a formulação das propostas, a Ad
ministraçãoPública comunica aos interessados, á nova data para visita, e entrega

. e abertura dos Envelopes n.? 01 - Proposta Comercial' e 02 - Documentos' de Ha

bílitaçâo, a saber: DATA, HORA etbCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
Até às 13:30 horas do dia 12 de maio de 2009, no Setor de Protocolo da Prefeiturà

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt na 1:111, bairro: Barra
do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 14:00
horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.
Atestado de visita ao local de fornecimento: no dia 11 de maio de 2009 no horário
das 7:30 as 11 :00 hs e das 13:00 as 16:30 hs. O Edital retificado (Versão III) estará
disponível no site www.jaraguadosuLsc.gov.br a partir de 29/04/2009 ..
Jaraguá do Sul (SC), 27 de abril de 2009.

.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ml o CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2009

CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JOIUlAUSTA

Pina
nunca mais

Dizem que as crianças fi os aluci
nados vivem num mundo de faz de
conta. Imaginam, criam, fantasiam.
Más a historinha que mais me chama
a atenção está num castelo de Bra-

_

sília. Lá vivem 513 deputados' que
recebem um salário de' R$ 16,5 mil
por mês. Os pobrezinhos precisam
morar na capital federal e manter a

família e a base política em outro Es
tado. Por isso, sofrem, choram, são

castigados pela bruxa má chamada

Imprensa. Os jornalistas aterrorizam
o castelo, querem aprisionar os jus-
tíceíros:

.

Mas nesse mundo mágico tam
bém existe a fada boa com a vara de
condão que ameniza o martírio dos -

homens que lutam por um mundo
mais digno. A fada entrega a cada

. deputado, além do salário, uma ver

ba de gabinete de R$ 60 mil, para
contratar assessores;verba indeniza
tória no valor de R$ 15 mil, para seus

gastos; cota postal de R$ 4.200, para
o contato com os eleitores; auxílio
moradia de R$- 3.000, já que moram

.

num Estado e trabalham em outro.

Tão boazinha essa fadinha que ain
da dá cota de passagens aéreas entre'
R$ 4.700 e R$ 18.700. E a família e

os amigos podem participar da farra.
Nova York, Milão, Tóquio, o mundo
não tem fronteiras: À conta de telefo
ne e material impresso também são

pagas no cartão de débito da fada.
É aí que a bruxa malvada nova

mente entra em ação com sua niaça
.

envenenada. Ela quer vasculhar,
quer saber como a bolada está sen

do gasta. Insinua que há desvio. Os
engravatados do Congresso come-

çam a suar. Temem se tornar mortal
e ter que viver do próprio salário.

Imaginem, quanta injustiça! A bru
xa ameaça querer saber tudo. Cada.
centavo gasto terá que ser analisa
do. Os amigos não mais poderão ser

beneficiados com obras em troca de.
gorjetas milionárias. Suá excelência,
o deputado, não terá mais o direito
de cobrar propina para votar a favor
do governo. Acabará a era dos Ma
galhães, Sarneys, Collors;"�tê, .. Os

"cabeças' do. ménsalão arderão na
.

fogueira. Um dia eu sei que a bruxá
quebrará a varinha da fada e a gar
galhadas gritará: "pizza nunca mais.
Há, há, há"!!! Esse é o final que todo
mundo espera.

.

./

�·/:

VARIEDADES"��--------

Um perigo
devastador

Virgjl Cole e Everett Hitch sün dois "

amigos inseparáveis e chegaram poro
botar ordem no pequeno cidade de
Appaloosa. Além de combater o terrí
vel e violénto Randall Bragg, eles terão
de enfrentar um perigo muito maior e

devastador.

co

as pessoas
Dicas para você ampliar suas relações

4 criar laços mHi� grarificanrcs

Conhecendo
a,s pessoas

Algumas pessees parecem ter o dom .

natur�1 de puxar converso com estranhõs
e fazer amigos facilmente. O "carisma"
dessas pessoas é uma qualidade que
pode ser adquirido e aprimorado quando
se tem acesso os informações 'certas. Sõo
essas informações que os autores reuni
ram, de formo objetivo e bem-humorado,
neste livro.

NOVELAS

PARAíso
Terêncio e Zé Camilo receiam o que pode acon

tecer com Zeca se Santinho morrer. Zeca decide
ir folar com Mario Rito, mos Eleutério o desani
mo por causo do teimosia do moço. Todos no ci
dade comentam sobre o discurso de Podre Bento
em seu progromo no rádio, enquanto Norberto
o questiono. Aninho defende Podre Bento dos
críticos de Ricardo e Otávio. Nino, Cleusinho e

Jociro centem poro Aninho que Mario Rosa e

Otávio estão namorando. Mario Rito resolve que
vai se internar no convento no «lia seguinte em

que Zeca voltar o andor. Zeca penso em negar
que Santinho fez um milagre poro protegê-lo.
Antero teme que uma romaria se forme em suo

coso por cousõ de Santinho.

CARAS E BOCAS
Dafne e Gabriel discutem e ele o beijo, léo con

vido Frederico poro jantar. Dafne reage furioso
e diZ o Gabriel que Bionco é fruto do-coso que
teve çom Vicente. loís teme perder Gabriel poro
Dafne e decide opressor o casamento. Vicente
nego ser pai de Bionco e o menino fico con

fuso: Gabriel chego em coso irritado e brigo
com o mãe. Bionco insiste em saber quem é
seu pai. Denis não consegue se explicar di
reito e Simone entende que ele preciso de
um adiantamento. Espeto aceito o dinheiro e

Denis fico cada vez mais constrangido. Simo
ne comento com Totiono que elos precisam
recuperar o patrocínio do galeria.

CAMINHO DAS íNDIAS
-Roj revelo o Movo que sentirá saudades do es

poso. Murilo marco com Roj o reunião com o re

presentante do Indiomed. Roj aviso o Moyo qU,e
irá 00 Brosil. Yvone tramo o abertura de duas
contos no nome de Humberto sem que Raul per
cebo. Melisso descobre que Torso está tomando
remédio poro esquizofrenia e jogo todos foro.
Kochi e Horimo levam Moyo poro o Vila e avi
sam que elos estão no vila poro tentar salvar o
família. Murilo percebe que alguém provocou o

corte de luz e águo no coso de Silvio. Moyo avi
so U Kochi que o filho vai nascer. Pujo aceito o

proposto de Shonkor poro se inserir no político.
Nasce o filho homem de Moyo.

CHAMAS DA VIDA .

A emissora não divul.!loU o último capítulo do
novelo.

PROMESSAS DE AMOR
Ferraz e Garcia tentam convencer Hiromi, Clau
dio e Aline que os mutantes devem morrer e não
ser presos. Gorcio.jogo-umo bombo dentro do
barroco. Três lobisomens soem do borroço,e são

atingidos por tiros. Hiromi e Claudio percebem
que eles morreram. Isabel choro poro Camargo
e cobro carinho e atenção do marido. Camar
go não se conformá_dó mulher estar chorando
por isso e não por 'couso do roubó do cofre.
Isabel pede ao-marido que ele não o excluo de
suo vida e o beijo. Camargo fico surpreso com o

declaração de Isabel. Tonho diz o Amadeus que
Sofia nõo é o mulher certo poro ele, pois elo só
troz problemas 00 filho.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsp
bilidode dos emissoras)..
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DIVIRTA-SE

Cicatrizes
Três criminosos, dois muito perigosos
e outro nem tonto, se encontram numa

cela. Um deles levanto o camisa e

mostro uma baita cicatriz, dizendo:
.

- Vocês estão vendo esta cicatriz?
Focado em 1992.
Os outros dois ficam impressionados.
Um deles se ergue e mostro úma cica
triz enorme no peito.
- E issn aqui?! Metralhadora em 1994.
O terceiro, meio sem graça, resolve en- ,

trar no onda também. levanto o camisa
aponto uma marquinha e diz:
- E essa? Bisturi. Apendicite, 1998!

Somara .Felippo
viaja após parto
Somara Felippo estó firme no propósi
to e não pretende se mudar poro os

Estados Unidos, onde moro leandri
nho, pai do suo filho. No entonto, o
atriz disse que quer passar alguns
meses por ló, após o nascimento de
Alícia. "Ele vem poro acompanhar o
porto. Depois, coso não té'nha nenhum

trabalho, vou poro ló com ele e minha
mãe. Mos, se pintor algo, vou ficar no
Rio de Janeiro", conto o mamãe.

Barrichello quer
ir para o espaço
Rubens Barichello comprou uma passa
gem poro viajar 00 espaço. O piloto vai
pagar USS 200 mil (aproximadamente
RS 437 mil) poro realizar o seu antigo
sonho. Poro voar no "brinquedo" a
pessoa possa por uma preparação de
três dias, no óeroporto espacial, até
atingir 15 mil metros de altitude. Não
foi divulgada o doto em que Barrichello
foró ii viagem, mas estima-se que
aconteça no início de 2010.

SUDOKU

.. �.

ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR
SOBRE o J060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repétir números em cada quadrado de 3x3.

............................_.-
__ _ _ - ----_ _ _ _--- .. _ ...• _ /":',.. -------._ .

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

SOLUÇÃO
Condições de chuva fraco no período
noturno; devido à circulação marítimo, mos
com presença.de sol no decorrer do dia.

.. Fases da lua

NOVA

� Jaraguir do Sul e Região

CRESCEN.TE

�V4
CHEIA MINGUANTE

•

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Hoje seu dia será

pautado.pela boa
inflúência dos

amigos. É possível que você
reveja pessoas que não tem
contato e isso pode representar
uma nova fase. A vida afetiva e

a possibilidade de novos amores .

trazem mais otimismo.

#
LIBRA

. (23/9 a 22/10)
Fase de mudanças
efetivas em sua

,

vida. Durante esta

semana você pode esperar por
algo muito novo e definitivo.

Alguma mudança muito grande
pode acontecer ainda esta

semana; seja no plano afetivo
emocional ou no financeiro.

9/4 17/4

HOJE QUARTA QUINTI) SEXTA

MíN: 17" C MíN: 16° C MíN: 16° C MIN: 16° C

MÁX: 28° C MÁX: 28° C MÁX: 2rC MÁX: 24° C

Sol com pancadas Sol Sol Sol

de chuva

'I1t ÁRIES .

�ff' (20/3 a 20/4)
Nesta fase sua vida

� l social e financeira
estão movime.n

tadas e isso faz com que você

pense na união de amigos a

novos projetos. Suas emoções
passam novamente por uma

espécie de queima e pedem
decisões definitivas.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6) .

Um bom aspecto
de Júpiter com a

lua que passa por
seu signo traz a você a possibi
lidade de aberturas emocionais
e solução' de alguns problemas.
Você estará mais compreensi
·110 e isso possibilitará maior
clareza ao seu coração.

TOURO'
(21/4 a 20/5)
Fase de realizà
ções e colheita de
frutos exigem mais

dedicação e trabalho de voc�.
Muitas projetos começam a dar
os Jucros esperados e você sente
que, neste momento você preci
sa se dedicar muito mais para
dar outros passos à frente.

. .

r- �
CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7)
,,-''':.,_.:;;, A Lua, seu regente,
: 'fazendo bom as-

pecto com Júpiter
traz tranqüilidade e paz de es

pírito, com boas possibilidades
de expansão e alegrias ao final
do dia. Relacionamentos que
ainda fazem sentido podem
voltar a funcionar.

l1f
VIRGEM ., ti ESCORPIÃO
(23/8 a 22/9)

"

..*., (23/10 a 21/11)
O dia segue �ª�!�t� . Hoje algumas emo-

, tranquilo com
. .. ções que ainda se

algumas novida- (_) encontravam cris-
des. Um boril aspecto de Júpiter

.""

talizadas dentro de
com sua Lua traz a possibilidade você podem vir à tona. Caso isso
de aprovação de algum antigo aconteça, procure compreendê-Ias
projeto. Procure se livrar de todo e jogá-Ias para bem longe de você,
resquício de medo ou ·inseguran- pois são apenas resquícios de um
ça que construiu no passado. passado que não faz mais sentido.

SAGITÁRIO

(

r v (22/11 a 21/12)
Você está passando
por uma fase que
sua vida financeira

pode se transformar da noite para
, o dia. Seus valores têm sido ques
tionados quase que dial'iamente
e o Universo tem exigido de você
um novo olhar com relação à vida
material.-

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

"",(. Vida material e
emocional em pau
ta faz com que você

pare para refletir. Será que você
não tem exigido do outro mais do

que na verdade tem dado? Procure

pensar sobre isso. Faça um balan

ço do quanto tem se dado de fato,
aberto seu coração.

o CORREIO nO·<P8VO·mTERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2009
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ANIVERSÁRIOS

21'4 .

N,

Adriano Gudzi er

Albelltlna KI
And'êlaudia dt
Angeló M. de Mirando
Antonio de Sóuza
Bruno. Tavares da Silvo
Candido Brych'
Carmelo Pasqualli
Cristina Sanson Corre0
Daniele Schreiber ;;0>i;
Edla Koesstner
Edmar Kopp
Glo��l1a B. djl���antosGlovâne Boréhordt
Iraci ZlIs
Jaci.nt!Jnês Tyski
Jack�pn Diego Coelho
Joao Vicente

.

'Leucodio José de Ataíde
Lucío,Urbanski do SiI
Luclàne NeumcmÍl

.

Marilene Cardoso SII pi
Matheus Braz
Mouri'Wekss ,:,

Nicolas Denis Dunl.n Borkowsky
.

Nor Kuelkamp
O
O
R her
Rosileia S.
Sér�io luis
Susóne.da
Wlllian Laube
Yasmin Gabriela

2514

28/4
. Ale
An'
Bi teiner'Í.;.
Carla Gonçalves Silvo
Carlos Eduardo de Freitas
ChcrHene OdellVargas
Domingo Savio Monteiro
Edileusa Plcolli
Eduardo Robef;Jo
Erica Bianca tescowicz
Gabriela Hruscka
Helder Ronaldo LlnzmeYer
Hellen Cristiny Manoel
Jair Alves Leal

Johny Becker
Juarez Zangheline
Ketlyn Gutchert
Lucas Bruno Serpa
Lucas Josué Schenider
Mllrlldo M. Corre0
Marise Por Deus de Paula\

Marli.�a Graça Mocho

Math�us Alves IV
NoSiaê�a Z. o

NormilEngel
Quiliano de SOllza
Rafai!! Andrei;,!
Rito Bohr

ss»

Rolf Borchardt
1 Rosqne, Ripplinger
Savlo Montelr.o
Tatiane Cristina Brandt
Valmira Melcher
Vane$$o Pradlt,;

,f: ·'f-' .<c,'

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Hoje o dia·
promete algumas
novidades no setor

afetivo. Caso esteja sozinho,
Júpiter em aspecto positivo com

a Lua amacia seus sentimentos
e seu coração se abre. Cuidado
apenas com falta de paciência
com pessoas mais práximas.

PEIXES
,

111.. (19/2a19/3)
•• Sua vida doméstica
...,� e familiar passa

por uma boa fase
e especialmente o dia de hoje
pode trazer grandes alegrias.
A vida profissional também
pode ser beneficiada pelo bom

aspecto que a lua em gêmeos faz
com Júpiter pela manhã.
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Parabéns para Marlindo Volles,
que ontem completou 41 anos_

, Jrmõs Magali e Marlete, o
cunhado Ervel.ino e toda família I

desejam felicidades.

Mariele e Roberto casaram

dia 18/4 na Igreja Evangélica Luterana,
em Corupá. Felicidades!

Festejaram 50 anos de casados no dia 18, o casal Silvio. e Iria Pinheiro.

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcao�ocorreiodopovo.com.br

'1 • .l
Parabéns para Neuza lanuzzo, que
dia 20 comemorou idade nova.

Rafael, Cris e Marcelo desejam
muitas felicidades.

Os pais, namorado e toda
família mandam os parabéns
para Daiane Voller, que dia 11

completou 19 anos.

Na foto o casaJ Simony e Ivan, que comemorou

1 ano de namoro dia 13. Felicidades!

Comemora idade nova hoje,
Alessandra Cristina Blume.

"Alessandra,caminhe alegre pela
vida,plante sementes de paz!!

parabéns filha! te �mamos muito!".

Na foío Wilson e

Romilda, que dia 22
comemoraram 23 anos

de casamento. Os filhos

desejam felicidades.

A equipe da Auge confecções .

e Auge modas, parabenizam a

empresa ria Schroedense
Cleia Elisete da Silva, pelo
seu aniversário dia 23.

A esposa Luana manda os parabéns para
Anderson Persch. "Eu te amo muito!".

Parabéns paro Carmem, que
dia 15 completou 41 anos.

Quem deseja felicidades é a

turma da facçõo da Cila.

Na foto Neila O. Eichstaedt,
que'dia 15 completou 45 anos.

A !lora Elo e o filho André Luis

mand.am os Darabéns.
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Um bom plano de saúde faz a� na hora de rJl()tivare atrairmão-cfe,obla qualificada.
Por isso, conheoJ o Aanó lklimed Êr'nptesa. O único que Oferece até_ de desconto·,
CêlIência zero** eqarante� para a famIIiá.AIém disso, 1em uma vantagem exclusiva:
acesse_�, faça uma simulação de plaóo e concorra a

10 1Vs LCO 4(f fuII HO. Vài perder essa? Aano tmímed Empresa.Você paga metias. Sua
empresa ganha mais.
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Acesso Feminino:
Free até 22h.

Após, R$ 8,00

Acesso Masculino:
R$ 12,00.

uma

e

seu bônus com

prornoters
apenas

50% do valor

o CORREIO DO POVO

. 5
+DJ Fernando S.

N O t no, esbanje das frutas da
staç

-

e mantenha cO sa

Não é só porque o verão.
foi embora qUE;) as opções
para uma aumentação
saudévél também sumi
ram. Com a chegada do

outono, a oferta de

algumas frutas fica ainda

maior, o preço menor e

você pode esbanjar das.
receitas feitasa base delas.

feírà e procure par itens

como o abacate, o caqui e a

goiaba. Além-de manter a
saúde em dia, você ainda

pode evitar os quilos extras,
tão comuns nos períodos
nos quais o sol já não é tão
forte e o cobertor se transfor
ma em urna alternativa
bastante convidativa.

Gostou da ideia? Então
vá ao supermercado ou à

Segundo nutricionistas,
uma pessoa em plene
estadô fíSICO precisa comer
de três a cinco frutas por
dia. Para intensificar a ação
positiva delas, o ideal é

ingerir também as. cascas,
.

fontes importantes de

vitaminas. No caso da
banana e do abacaxi, elas
podem entrar no preparo
de sucos e doces. Só não

exagere ou perderá parte
dos nutrientes e a silhueta.

EXPEDIENTE
• Cõordenadorá:'
Patrícia Moraes

• Jornalista: Kelly Erdrnann
• Projeto gráfico e

diagramação:
Bianoa .c Deretti

-

• Comercializaçâo:
O Correio do. Povo
(-47) 2106-1919

Quem aderir à sugestão
ainda deve ficar atento a

outro "detalhe: o excesso de
agrotóxico tem de ser

retirado durante a lavação
em água corrente e com a

ajuda de uma esponja.

Outra dica é não
cometer exageros, pois até
mesmo nas frutas eles
resultam em peso a mais.
Por isso, Q indicado é não

perder a cabeça. Se você
abusar na quantidade de
abacate ou na medida das

vitaminas, por exemplo, e

não gastar toda essa

energia, as gorduras vão,
sim, se depositar' em

alguma parte do corpo.

5 - Extingua os alimen
tos gordurosos de sua

rotina. Nade de frituras,

comidas pesadas, doces
em excesso ... O melhor é
optar por alimentos
assados, grelhados ou"

oozidos. Essa dica é
essenclal para quem quer
manter o corpo em forma. A

gordura só favorece o

aparecimento de celulite e.
gorduras localizadael

J

6 - Prefira a carne
branoa à carne vermelha,
pois elqs posslbilitam urna
melhor digestão e evitam o

desconforto intestinal. Essa

sugestão vale também

.quando o assunto é uma

pele bon ita e saudével.. O
melhor funoienarnento do

organismo tavorece. e

muito, o desaparecimento
de espinhas, Os peixes
podem ser consumidos à
vontade!

Divulgação

7 - Troque os

refrigerantes pelos
s u cos n a t u ra is. .

Limão e a bacaXi são ótimas ..
sugestões. Alem de serem

frutas muito comuns nessa

época do ano, contêm
poucas calorias e refres
oam e hidratam bastante,
Alémdisso, os refrigerantes
são um dos grandes vilões
para quem quer estar em
forma nessaestação!

restaurantes! Nessa época
do ano, o cuidado com a

conservação dos alimentos
deve ser redobrado. Não.
coma aqueles que ficam

expostos durante muito
tempo e fique atento aos

pratos que contém maione

se, leite e ovo! Esses

prod utos estragam com

'muita facilidade,
8 - Se for consumir

doce, opte pelos sorvetes e

picolés de frutas. Já
existem no mercado muitas

opções sem açúcar. Se
forem esses, melhor ainda!

Abacaxi, melancia, melão,
limão e maracujácsâo as

melhores escolhas.

10 - Não exagere no

élcool! As bebidas alcoólicas
são muito refrescantes,

. porém não contém nenhum
nutriente que favoreça a

saúde. Além disso, são extre
mamentecalórícas eajudam a

cultivar aquela ''barriguinha''
que- não combina em nada
comoverão.9 - Cuidado com os

UVIPLANTES DENTAIS E A CARGA IMEDIATA
Você já se imaginou saindo do seu dentista
com uma prótese fixa em poucas horas?

.

Os implantes orais são estruturas que são insta ladas no osso com o objetivo de substituir as rajzes dos dentes que fora m perdidos Acaq�a' imediata consiste
na instalação de implantes. com apenas um estágio cirúrgico, onde o implante é submetido a cargas imediatamente, através de uma prótese provisória ou definitiva.

Este protocolo constitui uma alternativa viável de reabilitação bucal que pode reduzir. o tempo de tratamento e aumentar a satisfação do paciente. Podemos
citar corno vantagens: a recuperação da a uto-estirna do paciente, satisfação quanto ã rapidez do tratamento e principalmente, o aumento da função rnastigatória no

período de clcatrizaçâo.
.

Um tratamento bem realizado, com a cooperação do paciente durante e após sua conclusão, oferece um índice de sucesso superior a 90%., proporcionando uma

imensa melhora n;i 'qualidade de vida para pessoas que tenh.am perdido muitos-ou todos os dentes. ,e uma notável forma de reabilitação daqueles GjÍJ.e tenham perdido
poucos elementos. .

.'

�
.

Faça-nos uma visita para maiores informações � respeito da viabilidade -do seu caso. O r:IOS50 consultório conta com profissional 'especializa'do em

Implantodontia; 'além de tratamento pata ronco e apnéia do sono'..cllnica geral.e.ortodontia,
-

Consultório Odontológico
Dra Andreza Cristina Sgrott

.

CROse 8677

Especialista em Implantes Dentais
Clínica Geral
·Ortodontla

_R: Jo_ã"o·Man;àlto, 62 - Centro. J.ai'aguá do:Sul
Fone: (47;) 337:L,582_7f 8�4--7027

------_.--------�------��------�- -------------------�-----------------------=----�--------�� .�----

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o (;ORREIO DO POVO

Quando as frutas são inseridas no cardépro diário, é
possível garantir o bom funcionamento do organismo.
Veja os benefícios de cada uma das vedetes do
outono e faça seu prato:

'Abacate:
melhora o

sistema
ctrculatóno
e a pele e,
ainda,
ajuda a

controlar .0
colesterol. Ele
conta com o

auxílio do ácido
fólíco, que minimiza a presença de efeitos congênitos
(aqueles que nascem com a pessoa). Além disso,
também tem potássio, item indispensável para
controlar a fadiga, depressão, problemas cardíacos e

os derrames. É rico em gorduras monoinsaturadas e

fibras.

Banana: a fruta protege contra doenças cardíacas, já
que mantém o equilíbrio de líquidos e evita o acúmulo
de placas nas artérias. É'rica .ern fibras e, por isso,
benéfica para a digestão, aliviando e restaurando o

intestino após a prisão de ventre ou a dtarreía. Age
como antiácido, sendo indicada em casos de azia e

úlcera. Por ser repleta de potássio, é importante para
a contração dos músculos.

'Caqui: possui cálcto, ferro, fibras e vítamínas A, C, B1
e 8'2. Tido como anttoxíeante, O caqui combater os
racÍiáais livres, relacionados ao envelhecimento

precoce e a alguns cânceres.

coco: .0 valOr ,

nutritivo dele
varia
conforme
o estado
de

maturação.
De
maneira

geral, tem
bom teor
de /

potássio,
sódio,
fósforo, cloro e de fibras. Este último item importante
para o estímulo da atividade intestinal.

Goiaba:
podre em açúcar,

,

gordura e calorias, a
'fruta tem em abundancla as vitaminas A, B1 e C e

conta com céícío, tõstoro, ferro e fibras jnsotéveís, A
goiaba também auxilia no combate a infecções e.

hemorragias e fortificâ os ossos, os dentes e o

músculo cardíaco. Para completar, ela melhora a

cicatrização e o aspecto da pele, retardando o

envelhecimento, regula o aparelho digestivo e o
'

sistema nervoso e aumenta a resistência física.

Laranja: rica em vitamina C, cálcio fósforo e ferro, ela
melhora a imunidade e apresenta vártos
antíoxídantes, que ajudam a reduzir o colesterol, as
inflamações e a bíoquear as células cancerosas.
Contém fibras dá doses extras de energia a quem a

consome regularmente. /

limão: POderoso detentor de tlavcnôídes cítricos,
corno a vitamina C, o limão tem importante função
antloxldante, Ele apresenta alto teor de saís minerais,
fortalece a imunidade, ajuda na cicatrização de
feridas e fortifica as paredes dos capilares
sanguíneos. Por ser anrlsséptíco, costuma ser

utilizado para tratá r infecções respiratórias. Estimula
o fígadO 'e pode ser usado como désintoxicante
quandO ingerido 'com água.

Maçã: contêm,
vitaminas B1,
B2 e nlaelna, e
minerais corno
ferro e fpsfpro.
Oferece altos
índices de '

pectina, que se

liga a toxinas e

ao coíesterol,
expeímuo-os .do
organismo.
Outra riqueza
da maçã-é o

,

ácido málico, respons-ável por dar ao corpo a

capacidade de gastar energia de forma eficiente. A
fruta também diminui o risco deproblemas
cardiovasculares e estimula o/fígado e os rins.

Consultório de Psicologia v

•

FarmácÍd de Manipulação

Ml.'ti!cilIll1mi'iJs em
Manjil�la'�G r,� fórmulas m{tliuu

. flti;)tfrá��lcos *
C6nmêticil':; m.nitlill.�ns

Rua JoãóPicolli, 110 - Ct>ntro

leI. 3371-8298

Maracujá: .eom alto teor nutritivo fruta, eíe esbanja
vitamina C, B2 e B5, contém também quantídaoes
razoáveis de sais minerais (ferro, cálcio e tósforo) e
fun�i�a como calmante. As sementes são, poderosos
vermítugos.

Melancia: contém
bastante água, o que
ajuda na hidratação, e
apresenta
vitaminas do
complexo B e

sais
minerais,
como cálcio,
fósforo e

'

ferro. A
melancia
possui propriedades diuréticas.

Tangerina: fonte de vttarntnae A, B e C, e de sais
minerais como o cãtcío, ootessto, SÓ1iO, fósforo e o

ferro, .a tangerina ajuda dentes e ossos a Se

manterem saudáveis e garante a Vitalidade dOS vasos

sanguíneos. Além,disso,
contribui- no combatê a

infecções e no aumento
da resistência do
organismo.

Pêra: é rica em

vitaminas vitamina A, B1,
B2 e C, sódio, potássio,
.cáície, fósforo, enxofre}
magnésio, silício e ferro,
niacina, sódio e fibras.
Pode ser utilizada no

combate fi prisão de
ventre, inflamação
intestinal e na bexiga. A
pêra serve ao sistema

,

nervoso e à formação dos ossos e dentes.

Pinha: também conhecida como fruta-da-conde,
é fonte de vitaminas C e do complexo B,
importantes no metabolismo de proteínas, -

carboidratos e gorduras.

Especialidades:
• 'Psicoterapia

(stress, depressão, pânico, ansiedade, alterações de

comportamento)
.' Neuropsicologia

(Alterações na Aprendizagem, na Memória, Raciocfnio, Atenção)
• Psicopedagogia

,

(Diagnóstico e Jratamento dos Distúrbios de Apren9izagem)
• Hipnose

.

(Auxiliar no Tratamento de Compulsões, Ansiedade,
Transtornos Ali,mentares, Vícios)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Charme e estilo para

grandes mulheres-
RQupas e Ilngerla do�o+4 á 58.

A'< Mal. Deodoro daPonseca, 739 - sala 7

o CORREIO DO POVO

Chegada.do frio abre caminho

para o uso das roupas xadrezes

Em detalhes ou cobrindo peças inteiras, não

importa, o xadrez pede passagem para deixar o

outono/inverno 2009 mais colorido e alegre. Subindo
ao posto dos destàques da temporada de frio, ele está

presente nas principais coleções tanto de estilistas

brasileiros, quanto dos renomados representantes do

exterior.

Difícil de usar? Que nada. Os especialistas em moda

dizem que não importa qual sela o seu estilo, haverá um
xadrez pronto a habitaro guarda-roupa e os look "s mais

interessante da estação. Isto porque, três versões

muito diferentes estarão no auge ao longo dos próxi
mos meses.

Um é o cottege, que combina paletó com tênis. Já o

outro ficará perfeito em quem costuma escolher peças
se inspirando na onda punk. Para essas pessoas, a dica
é abusar dos tons escuros, do couro e da botas e,

simplesmente, arrasar nas ruas. O terceiro público
beneficiado será o que curte o jeito inglês de se vestir.

As peças de alfaiataria, bem no clima aristocrático,
ganharam a vez também.

Para encorajar o -público 'consumidor a ínclulr o

xadrez no cotidiano, a lista dos estilistas que o coloca

ram como vedete das coleções de outono/inverno é

imensa. No Brasil, ele pode ser visto nas roupas da

Triton, de Marcelo Sommer, da Hering, e da Cavalera,

por exemplo. No resto do mundo, o motivo segue forte

DICAS com Alexander McQueen, Vivienne Westwood e Marc

DA LOJA AKAZO Jacobs, entre outros.

(47) '3371-7326 I 8814-1696

DICAS
DACARMELA

TABELA DEPREÇOSMASCUUNO

Corpo mteiro•.•..••••_._•.__•••••••••.�_••••R$ 200,00
Pack 1 : tómx + abdome +ombro + axiJa ... eoSIas

+ Pernas -t virilha_.: _.R$ 65,00
Pack 2 : tónu + abdome + ombro axifa
... eostas,.•...__•.�_ _ •.. _ ...•...••••_�$40.00

TABELA DE PREÇOS fEMININO
•Pack 1 : perna inteira axila
+ 1ririlha � _ _._ R$ 28,00
• Pack 2 : meia perna + axila .

... vidlha•.•__••...._ _ .• _.__.R$ 25,00
• Pack 3 : perna inteira + axila
.. virilha +ânus ... bu'tO-_ ... _-R$ 45,GO
• Pack" : meia perna + axila

.

+ virilha ... ãlV.lS'" buço_._......� 42,00
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, .

porque você merecemais

Novas instalações
(1 parti.r do dia 06 de Abril

Alongue-se e mantenha o
,

�
,

".

corpo saudável até a velhice

Acordar, pular da cama,
correr para o trabalho e, no

fim do expediente,
descansar sobre o sofá. Se
você tem uma rotina
atribulada e sempre se

esquece de alongar' o
corpo ao começar o dia e

antes de dormir, por
exemplo, saiba que pode
melhorar (e muito) seu

cotidiano adotando essa

prática.

Simples e rápida de alivia tensões e minimiza as "têm os adotado e, assim,
fazer, ela tem poderes chances de lesões. "Não é a evitado a proliferação de

geralmente esquecidos por toa que atualmente existem males como a tendinite e a

grande parte da população. aulas especfficas desse tipo bursite nos funcionários.
,O professor de Educação de prática nas academia?", ' Além disso, ainda ajudam a

Física Renê Rodrigues, comenta. .anvar
'

a plena circulação
aliás, arrisca dizer que o

"

Mas, o potencial não fica sanguínea. Para completar,
alongamento é fundarnen- só nisso. São eles também segundo Rodrigues, vale,
tal para o bem estar. Além que ajudam na prevenção ainda lembrar que quem
de dar doses extras de das doenças causadas por costuma,' esticar braços,
flexibilidade e aquecer a esforços repetitivos, as pernas, pescoço e coluna
musculatura antes de chamadas LERS. Por isso, acaba se conhecendo
exercícios físicos, ainda empresas de grande porte melhor.

oes

- Mel hora rapostura corpora I
- Aquecero�orpo�l'1tes das atividades ffsic,as e relaxá-Ia
depois
iAtlvar àcircula�ão sa'pgujhE;a

Instituto de Reabilitaç
ENCONTRO COM AVID

..
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C.onsiderando a importância-da prevenção

de doenças e suas complicações, e também a

importância da promoção de saúde.a Unímed Jaraguá
.do Sul apresenta o Projeto de Medicina Preventiva
com o programa VIVA MAIS que tem como objetivo
proporcionar melhor qualidade de vida e estimular
o hábito ds-vaíorlzar e manter a boa saúde dos seus

clientes,

O Projeto visa alcançar
- Incentivar a mudança de hábitos de vida;
- Reduzir complicações relaéionadas a doenças
cardiovasculares e metabólicas;
- Oferecer uma atenção em saúde diferenciada aos

clientes do plano de Saúde Unimed Jaraguá do Sul;
- Acompanhar e orientar os clientes com relação a suas

condições de saúde.

Perfil do Cliente

Todos os clientes Unimed Jaraguá do Sul

que des-ejem uma melhora da qualidade de vida,
prinCipalmente os portadore.s de doenças cronicas
(diabetes, hipertensão arterial, obesidade, eíc).

Açóes a serem desenvolvidas

- Grupos de atividades fisicas;
-: Grupo de educação em saúde;
- Tele-monitoramento;
- Visitas domiciliares.

Os cliéntês participam de atividades semanais
realizadas em grupos,. nas quais são ,organizadis
atividade.s práticas e educativas que estimulem
mudanças de hábitos familiares e individuais..

_

<'

AS pessoas em tratamento de diabetes;
hipertensão arterial e sobrepeso participam, também, de
avaliações períódlcas.Ipreesâc arteriah testecapi!ar de
glicemia, medidas de circunferência abdominal, de peso,
etc.) realizadas por profissionais de enfermagem.

O Serviço de Medicina Preventiva não terá
nenhum custo adicional pára o cliente,

O projeto não tem por objetivo substituir
o médico assistente, mas sim exaltar a importância
de ,um acompanhamento próximo e contínuo pelo'
profissional.

O cliente Unimed que desejâr participar
do programa deverá procurar seu médico para ser

encaminhado.
'

Elaborado pela equipe da Medicina Preventiva Unimed

Jaraguá do Sul.

o que é?

Na maioria dos casos, o diabetes mellitus
decorre da falta ou diminuição de secreção de Insulina pel<l
pãncreas, A insulina é o hormônio que regula a utilização
normal da glicose (açúcar) para a produção de en!)rgia
necessária para o funcionamento adequado do organismo.
Sintomas mais freqüentés
- Cansaço;
- Perda de peSo;
- Fome. excessiva;
- Urinar freqüentemente;
- Sede aumentada.

Porém, pode-se ter diabetes mesmo não -tendo os

sintomas.

Tipos de Diabetes
r

Diabetes Tipo 1

É uma doença auto-imune caracterizada pera
destruição das células produtoras de insulíná. Quando isso
acontece o organismo aeixa de produzir. insulina (ou produz
.apenas uma quantidade muito pequena) sendo necessário
o uso de insulina aplicada pela própria pessoa.

Diabetes Tipo 2

Também conhecda como diabetes não-insulino

dependente. Neste a produção de insulina pelo pâncreas
está normal, o problema está na incapacidade de sua

utilização pelas células. Por muitas razões, suas células
não oonseçuem rnetabolizar a�liGose suficiente:�a corrente
sanguinea.

O diabetes do tipo 2 é mais comum com maior
inCidência após os 40 anos, e possui um fator her'editâiío
maior do que no tipo t.Aémdisso, há uma grande relação
com a obesidade e o sedeníerismc, podendo responder
ao tratamento com dieta e exerclcio fisico ou, muitas

vezes, poderã necessitar de. medicamentos a, por fim, a

comP'inação desíes com a insulina.

Diabete$ Gestaclonal

Ocorre Uma alteração das taxas de açúcar no
sangl!e que é detectada pela primeira vez na gravidez.
Pode persistir ou desaparecer depois do parto.

Recomendações
- Evitar o estresse;

,
- Evitar bebldas alcoólicas;
, Controlar a pressão arterial;
- Controlar as infecções;
- Fazer exercício fisico regularmente;
- Retluzirtaxa de triglieerídeos e colesterol;
, Seguir à risca as aplicações de insulina;
- Eyitar obesldede. Manter dieta equilibrada e reduzida de
.açúcsr;
- Seg�ir corretamente as prescrições médicas.

As pessoas com diabetes conseguem levar
uma vida saudável. O segredo para manter a boa saúde
é mantersob controle os niveis de açúcar no sangue, Ser .

_diabético exige consciência (lo paciente,

'f' ti;;:;"> ,',

��Hli a.slIsãs,' .alial'" *

"'" ,��� � ",."" �" ".,"",,"* '"

A hipertensão é caracterizada eomo pressão
maior 120 x 8Ó .nimHg (milímetros de mercúrio) em

indivíduos-com idáde acima de 18 anose que não fazem
uso de medi.cação anti-hipertensiva.

A pressão arterial deve ser verificada

regularmente, principalmente para aquelas pessoas que
apresentam fatores de risco Para hipertensã.o, No momento
da verificação é importante que esteja em posição
confortável, deitada ou sentada, com o braço relaxado e

o repouso de pelo menos 15 minutos em ambiente calmo
e agradável. Após a prática de exercicios, ing_estão de

.

álcool, café ou fumo é'necessário aguardar, pelo menos, 30
minutos paraurna adequada avaliação;
Fatores de risco

<

A freqüência da h1pertensão é notadamente
aumentadaem maiores de 40 imos de idade, principalmente
em homens, mulheres após menopausa e em pessoas com
fatores hereditários associados.

.

Hábitos SOCiaiS (álcool, tabagismo e

sedentarismo), assim como aspectos físicos (obesidade) e
doenças associadas (diabetes, colesterol aumentado, elc.)
aumentam sua incidêncía.

Principais Sintomas da HipertensãoArterial

0s sintomas podem ou não ser' .evidentes,
dificultando assim o diagnóstico, sendo os mais comuns:

- Sensação de mal-estar;
� Cefaléia (dor de cabeça);
- Vertigem (tontura);
- Visão turva;
• Dór no peito;
". Formigamento dos membros;
- Sangrameritodo nariz,

Pre\fffnçáQ

Os principais pontospara a prevenção e controle
da hipertensão são:
- Controle de peso;
- Evitar o consumo excessivo de sal;
- Evitar o (uma e a bebida alcoólica;
- Controle dó estresse;'
- Praílcar.exercíeios flslcos orientados;
- Adoção de hábitos alimentares sauêláveis:
- Controle periodicamente sua pressão arterial e níveis de

colesterol;
- Acompanhamento constante de doenças assocladas,
DfCAS:

lncorpsre exercidos ao seu cotidiano:
• Dê uma voltá no quarteirão;
- Leve o cachorro para passear;
" Vá trabalhar a pé; <,

-

- Prefira escadas ao elevad'or;
- Dance;
- Ande de bicicleta,

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes
- www.diabetes.org.br.
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A obesidade é uma doença caracterizada pelo
acúmulo excessivo de gordura corporal sendoa principal
causa o desequilibrio entre a quantidade de energia·
consumida e a gasta.

É resultado da interação de vários fatores, tais como:
- Sociais;

.

- Comportamentais; _)

- Ambientais:
- Culturais;
- Psicológicos;
- Metabólicos e genéticos.

Além tle ser consíderada uma doença por si

própria, a obesidade é um fator de risco para outras doenças
e dis!ürbios tais como: hipertensão arterial, doenças'
cardiovasculares, cérebro-vasculares, diabetes, câncer,'
osteoartrite, distúrbios lipidicos, dl(llúrbios menstruaisl
infertilidade, apneia do sono, refluxo esofagofarín_geo e

hérnia de hiato.
'

Diagnostico
O diagnóstico, para adultps, é feifo através do

IMC (inctice de massa corpórea) a partir da divisáo do peso.
em quiloQramas pelo quadrado da alture em metros,.

IMe = Peso em.KG.;- (altura em m)"

Conforme tabela abaixo o valor obtido é que estabelece o

diagnóstico da obesidade e o risco associado.

IMe= Kg/m2 Grau de risco Tlpo de
obesidade

18 a 2.4,9 Peso�saudável AUs911te

25 a 29,9 Moderado Sobrepeso (pré-
obesidade)

30834,9' Alto Obesidade Grau I

35 a 39,9 Muite alto Obesidade
Grau II

40(jumais Extremo Obesidade Grau
III (mórbida)

o diagnostico pode ser associad.o à avaliação de
outros indicadores, como a Circunferência Abdominal (CAl
ou de cintura. O aumento do risco é verificado em homens
'com CA> 102 em e.em mulheres com CA> 88'cm.

Tratpmento

O tratamento envolve, baslcemente, a

reecucação alimentar e a prática de atividades fisicas e,

eventualmente, use de medicações:
,

Programas voltados ao controle e redução da obesidade
devem envolver uma abordagem comportamental, focando:
questões como:'
-Motivação:
- Condições para adesão e' manutenção do fratamento;
- Apoià'familiar; ,

- Mudanças no estilo de vida.

Uma di!)téj saudável deve ser sempre-incentivada
já na infância, já que a obesidade infantil e um problema
que vem crescendo mundialmente.

O bom resultado só será alcançado se estiver

acompanhado de uma mudança geral e persistente no

estilo de vitla da pessoa.
'
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Parabéns

Temos o prazer de recebê-lo, juntamente
com seus familiares, como o mais novo integrante do
Sistema Unimed.Agora você passa a fazer parte da grande
família Unimed,

A Unimed tem a missão primordial de

,
oferecer assistência médica de alto padrão, dentro
do regime de livre escolha, em que o cliente escolhe

quem o atenderá dentre os médicos que fazem parte da
Cooperativa Unimed.

Os médicos atendem em seus próprios
consultórios oD clinicas e nos casos <:Ie solicitação de
exames, internações, entre outros, a cooperativa utiliza
a rede credenciada, que mantém hospitais, clínicas e

pronto-socorros á disposição, sempre de acordo com o

plano de saúde contratado,
Como cliente'Unimed, ao utilizaros serviços

através deste manUal, nossa intenção ê orientá-lo, Caso
tenha alguma dúvida após a leitura do guia, a Unimed

Jaraguá do Sul estará a disposição para esclarecê- 11
Ias atravé� do telefone (47) 2106-2200 e via e-mail: [

:;m:�:�:::::,;::: :,:'d'= I
Jaragu� do Sul I

.�
�
g
�;
H

I
I Instruções para realização de exames e procedimentos
i

I',· você escolheu.

�. Para a realização do examelprocedimento solicitado p�o médico é necessário apresentar sua Carteira de

Identidade, Cartão Unimed válido e atualizado, e verificar se a Guia esta devidamente preenchida.
• Assine a Gula de serviço para'a realização do exame, assim que estiver devidamente preenchido,

Rua Waldemiro Mazurechen, 80 - Jaraguá do Sul (anexo
Hospnal São José)' -,

,

Cordialmente
A Diretoria,

i Instruções para facilitar o atendimento médico

I
�
ill

1- Marque sua consulta previamente, identificando-
. se como cliente Unimeâ;
2- Compareçã a consulta minutos antes da hora

marcada;'

3- Apresente-se a secretária munido de

CARTEIRA DE IDENTIDADE E DO CARTÃO
; UNIMED VÁLIDO 1 ATUALIZADO;
4- Assine apenas uma vez a guia de consulta e'

observe se nome, número do Cartão Unimed,
da identidade, data e horário da consulta estão

corretamente preenchidos.

Para realizar o exame, você precisa apresentar a "Guia .de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de

Diagnóstico e Terapia - SP/SADT" fornecida pelo seu médico ao Laboratório, Clínica ou Hospital credenciado que

No dia 18 de dezembro de 1967, na cidade
de Santos SP, nascia a primeira cooperativa de trabalho
médico do Brasil. cujo idealizador foi Edmundo Castilho.

Entre seus objetivos estavam reforçar
a relação médico-paciente, através de livre escolha,
e preservar a medicina liberal, pelo atendimento em

consultório, cestacande a autonornia do médico quanto
à decisão sobre os meios de atendimento ao cliente.

O cooperativismo médico. em Santa
Catarina começou sua história em 1971 qusndo foi.

criado. em Joinville, um grupo médico para prestar
serviços a determinadas empresas. Antes da. sua

definiç�o jurídica, no entanto, os organizadores
descobriam a existência do cooperativismo médic..o que
se desenvolvia em Santos.

As três Unimeds -pioneiras no estado
Blumenau, Florianópolis e Joinville foram construidas a

partfi' da reunião realizada na capital, em setembro de' i.� Instruções para internação1971, com a presença do Dr. Castilho e representantes ;
destas três cidades, �

I
i
I a internação hospital.ar, Nas urgências e emerqênoias o médico_ de plantão tem-o poder de solicitar a internação,
li independente de sua situação, e continuar o atendi�ento se não houver disponibilidade de médico cooperado.

i Quando for programada, a internação deverá ser autorizada pela Unimed, no setor de autorizações, Para internação
� o cliente deve apresentar a CARTEIRA DE IDE:NTIDADE E O CARTÃO UNIMED VÁLIDO/ATUALIZADO,

DESTAQUES UNIMED BRASIL

'14,6 Milhões de clientes
.

·106 Mil Médicos Cooperados
• 377 Cooperativas
• 3.596 Hospitais Credenciados

DESTAQUES UNIMED SANTA CATARINA

• 923.000 Clientes
• 5.045 Médicos Cooperados
• 23 Cooperativas
• 215 Hospitais Credenciados

• 16 . .00.0 Prestadores de Serviços (clinicas e laboratórios)
• 1,586 Prestadores dé Serviços (clinicas e laboratórios)

• 79 Hospitais Próprios
• 4 Hospitais Próprios

• 73.0.00 Empresas Contratantes
• 4.125 Municípios Cobertos
·14 Prêmios Top Of Mind em Planos de Saúde

• 9.800 Empresas Contratantes
• 307 Municipios Cobertos
• 12 Prêmios Top Of Mind em Planos de Saúde

• O prazo para realização de exames/procedimentos é de 30 dias ao contar a data de emissão da Guia,

Assim como as consultas e exameserocedlmentos, somente os médicos cooperados poderão solicitar

HOSPITAL UNIMED -CONSULTE SUA UNIMED: Canal de divulgação de

Em Santa Catarina há hospitais próprios dá Unilned, todas as Unimeds, Acesso ao web síte de cada uma

localizadosem Bhnneneu, Joinvílle, Chapecó e Criciúrna, delas:e informações sobre o sistema Unimed.

com equipamentos de última geração e atendimento de

profissionais, UNIMED CORRETORA DE SEGUROS

A Unimed oferece a todos seus clientes àtravés dá

UNISANTA

Transporte Aeromédico de Urgência composto de
.

helicóptero - UTI, Jato Learjet e Ambulênclas-Ull.
Portal Unimed

Portal Unimed: É um canal de eomunicação que espelha

I :g�r:n:;�:n�: �:: s��:���:a�:!ti��:li:::��::��::
I médicos cooperados, funcionários e sociedade.' É

I irnportante ressaltar que o Portal Unimed é de acesso
i

I
I
li

nacional. Através do endereço www.unimed.com.br

Unimed Corretora de Seguros a contratação de seguros
de vida, residenciai, automóvel e escritório.

UNIMED JARAGUÁ DO SUL

Av. Marechal Deodoro dafonseca 1412 - Centro - Cep:
89251,702

Jaraguá do Sul- Fone: 2106-2200

UNIMED SEGURADORA

Rua Carlos Frederico Vasel 99 - Vila Nova -

• GUIA MÉDICO: Serviço de busca de nossos médicos Cep: 89252-000

cooperados ou de nossa rede credenciada. Jaraguá do Sul - Fone: 3371-3850

Para utilizar qualquer um dos nossos serviços,
basta identificar neste guia, o médico ou prestador de

, sua confiança e marcar a sua consulta, por telefone, ou
diretamente no endereço do cooperado.

URGÉNCIAI EMERGÉNCIA
Em casos de urgência/emergência, procure os

pronto-socorros e hospitais de nossa rede credenoiaía,
os endereços e telefones estão neste guia médico.

INFORMAÇÕES S(JBRE O CARTÃO UNIMED
O Cartão Unimed é o documento que lhe dá

o direito a u@zar todos.os serviços que a Unimed lhe '

coloca a disposição contorme seu contrato.
.

É importante -observer no cartão Unimed a

área de abrangência, validade e íérmino- das carências
do Seu plano.

O Cartão Unimed é intransferível.
,

você poderá ter acesso aos seguintes serviços:

Nossos Planos: Futuramente será disponibilizado no

Portal Unimed' o serviÇo' referente a Simulação dos

nossos planos de saúde. Neste serviço, você poderá
pesquisar os preços mais atraentes a-sua neeessidade.

·FA_LE COM A UNIMED: Canal para comunicar-se com

a sua Unimed,

SAC 24Horas

A Unimed oferece a você um cana! de informações e

solicitações, ao seu a'icance 24 horas por dia, 7 dias por
semana.

Para informações sobre seu plano, reclamações e

esclarecimentos de dúvidas, ligue: 0800 648 0400
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Acupuntura: especialidademédica queâplica técnicas utilizadas
pela Medicina Tradicional Chinesa, através de dispositivos tais
como agut�as e outros, com atuaçâo em determnadas áreas
do organismo, visando restabelecer o conforto e a saúde do
paciente..

�: trata das doenças alérgicas.

Anatomia Patológica: análise de material colhido de biópsias e
'cirurgias para confirmar o diagnóstico.

Angj%gia: trata das doenças das artérias e veias.

Área geográfica onde é prestada a

cobertura assistencial do plano contratado, dentro dos
limites territoriais (local' - regional - estadual- nàcional),
previstos no contrato.

Local - Plano de atendimento dentro dos municípios da
área de cobertura da Unimed local.

Regional- Plano de atendimento dentro dos municípios
de área de cobertura de um grupo de Unimeds.

Estadual- Plano de atendimento em todo o

estado de SC.
Nacional - Plano de atendimento em lodo o

território nacional.

'Consulte sempre seu médico de confiança;
·Quando não puder comparecer a uma consulta, ligue e

desmarque antecipadamente;
'Não copsulte vários médicos por um mesmo motivo,
escolha um profissional de sua confiança e deixe que
ele o oriente;
'Guarde seus exames e apresente-os em outras

consultas, pois podem ser úters;
<,

'Não saia com dúvidas de sua consulta, questione o

médico;
'Não esqueça: você tem um conuetopara prestação de
serviços médicos para lhe dar segurança quando estiver
precisando. Não o use fora desta condição:
'São considerados retornos e, portanto' dispe�sa o

preenchimento de uma guia de consulta, a análise de
exames e exames médicos para confinmar, rever ou dar
alta de tratamento ate 30 dias após a primeira consulta;
'Após 30 dias da primeira consulta, ou havendo uma

nova situação que precise ser investigada, a 'Unimed
autoriza e paga nova consulta; Exernes.simples ou de
baixo custo não precisam de autorização;

'Leia o conteúdo de seu contrato para estar familiarizado
com sua cobertura. Na dúvida, ligue para (47) 2106-2200.
'Nos contratos empresariais, a empresa contratante tem
uma cópia original do contrato. Vá ao setor de recursos

humanos e retire uma cópia para você;
'Inclusão de recém nascido: você tem 30 dias após
o nascimento do seu bebê para fazer a inclusão na

. Unimed.
Se você tem plano de saúde por empresa,

deve entrar em contato com a pessoa responsável pelo
contrato da Unimed na empresa e solicitar a inclusão
do bebê. Documentos necessários: Ficha Cadastral
assinada pela empresa do titular e cópia da certidão de
nascimento mais atestado de puericultura.

Se você tem' plano particular, o titular
contratante deverá comparecer na Unimed Jaraguá
com o documento necessário (Certidão de Nascimento
mais atestado de puericultura).

Quanto a eliminação das carências e cobrança
retroativa de mensalidade será seguido conforme
descrito em contrato.

Cliente -Indivíduo que de maneira direta é atendído
pelo Sistema Unímed.

Consulta· Avaliação médica. Após o exame clíníco,
o médico orienta o clíente quanto ao problema de saúde

apresentado por este. As consultas com hora marcada,
só devem ocorrer em consultórios de cooperados.

Cooperado - Médico sócio da Unimed e quepresta
seus serviços através dela.

Cooperativa - Empresa onde os próprios sócios são
os prestadores de serviço, não havendo intenmédio.

lli - (Cobertura Parcial Iemporána) É a carência

exigida para a cobertura de doença pré existente.

!d1M - Conselho Regional de Medicina.

Doenças Pré existtlltes - são aquelas, cujo cliente
saiba ser portador ou sofredor, antes da assinatura do
contrato,

fmerqênCia - Situação médica em que o paciente

apresenta risco, pooendo ocorrer a morte se o

atendimento não for realizado imediatamente.

Internação - Tratamento médico, clinico ou círúrgico,
que não tem possibilidade de tratamento ambulatorial.

Patologia - É o mesmo que doença.

RQE - É o registro no Conselho Regional de Medicina
de qualificação de especialidade médica.

� - Mesmo que tratamento.

Unimed - Cooperativa de Trabalho Médico -

Operadora de Planos de Saúde.

Urgênçia - Situação médica em que o paciente
necessita de atendimento imediato, não hsvenco, porém,
,o caráter de morte iminente, como nas emergências.

Audjometria: exame utilizado para avaliação da normalidade
ou não da audição.

.

Cancerologia: mesmo que oncologia.

Cardiologia: trata de doenças do coração.

CirurgiaCardíaca: tratamento das doenças do coração, através
de cirurgia.

Cirurgia Crânio-Mal(ilo-Facia/: tratamento dos distúrbios e

traumatismos da boca e face, através de cirurgia.

Cirurgia de Cabeca e Pescoco: tratamento dàs doenças de
cabeça e pescoço, através de cirurgia.

Cirurgia Endollascu/ar: o médico com essa especialidade
intermedia para que o sistema circulatório execute atividades
com grande eficiência como o transporte de gases, de
nutrientes, de residuos metabólicos, de hormônios, de calor,
intercâmbio de materiais, distribuição de mecanismos de defesa
e coagulação. sangüinea.

ÇjaJrqie da Mão: tratamento das doenças da mão, através de
cirurgia.

Cirurgia doAparelhoDigestivo: trata das doenças doaparelho
digestivo, através de cirurgia.

Cirurgia Geral: tratamento de doenças clrúrqlcasem geral.

Cirurgia Pediátrica: trata das doenças cir�rgicas em geral,
especificamente em recém-nascidos, crianças e adolescentes.

Cirurgja PlásÜea: tratamento através de cirurgias para
recuperação de funções comprometidas de um órgão ou de
uma parte do corpo; através da cirurgia.

Cirurgia Torácica: trata das doenças de tórax, através da
cirurgia_'-

Cirurgia Vascular: tnata das doenças de veias e artérias,
através de cirurgia.

.

Çjtopat%aia: exame de laboratório do material de secreções,
liqUidas OlJ células colhídas.de detefminada região. do. corpo.

Clínica Gera/: traIa das doenças em geral e orientação para
tratamentos especificas,

DensÍtometria Óssea: exame que, através de radiações
eletromagnéticas aplicadas em regiões do corpo a serem

avaliadas, demonstram a quantidade de cálcío ósseo existente.

Dermatologia: trata de Doenças da p!,le.

Ecocardiografia: exame que, através de ultra-som, avalia a

função e a estrutura cardíaca.

E/etroencefa/ograma: exame que avalia, pelo registro gráfico
de ondas cerebrais, a atividade do sislema nervoso central.

Elefroneuromioarafia: exame que avalia graficamente a

! função muscular, através da estimulação elétrica.

I Endocrinologia: trata dos problemas glandulares como

I diabetes e obesidade.

I
Endoscopia: exame que vísualza o intenor dos órgãos para
avaliar seu estado funcional. A endoscopia digestiva avalia o.

esôfago, estõmago e o Intestino

I
I Fis;atr;a trata da reabilitação de funções musculares,

I articulares, comprometidas. Orienta os fisíoterapeutas em

�' relação ao melhor tratamento para reabilitação

Fisioterapia: recuperações de lesões ortopédicas, neurológicas
e outras, através de exercidos ou aparelhos especiais.

Gastroenterologia: trata das doenças do aparelho digestivo:
figado, pâncreas, vesícula biliar. etc.

�: trata das doenças de pessoas idosas.

Gerontologia: mesmo que geriatria.

Ginecologia: trata das doenças no útero, trompas, ovários e

genitais femininos.

HematolQgia: trata das doenças do sangue.

Hofter: método diagnósticb de registro, que pemnite aê!etecção
de distúrbios cardiacos. Normalmente, por um periodo de 24
horas.

Homeopatia: sistema ferapéutico em que se tratam as doenças
com substâncias ministradas em doses pequenas.

. /mun%aia: mesmo que alergista.

Infect%gia: trata das doenças infecciosas e parasitárias.

Laboratório de Análíses ClínicaS.: local ande são realizados
exames de sangue, urina, fezes, etç, para auxilio e prevenção
de doenças.

. .

Líquor: exame que analisa alterações no liquido céfalo
raquidiano para constatar doenças como a meningite.

�: tratamento através de emissão de ondas que
permitem o fracionamento de cálculos do aparelha urinário.

Mamografia: exame radiológico espeolfico das mamas, para
auxiliarno diagnóstico de altenações do tecido mamário.

Mastologia: avalia e trata das doenças das mamas.

Medicina Intensiva: a especialidade visa o tratamento de
pacientes em co.ndições de risco de vida ou instabilidade
fisiológica grave que requerem monitoramento constante em

Unidades especializadas.

Medicina Nuclear: utiliza-se de substâncias radioativas para
diagnóstico e tratamento de doenças.

Nefrologia: trata das doenças dos rins.

NéonatQ/ogia: pediatras especializados no atendimento de

crianças de O à 28 dias de vida.

Neurologia: trata das doenças do sistema nervoso,

Nutr%gia: especialidade médida que se ocupa com a nutrição
eníeral-e pãrenteral, bem como com a dIeta em pacientes com

condições especiais (hepaíopata, nefropata e outros).

Obstetricia: trata do acompanhamento da gravidez e do parto.

Ofta/m%gja: trata das doenças dos olhos.

Onc%gía: trata do câncer geral.

Ortopedia: trata das doenças nos ossos, músculos e

articulações.

Otorrl_nolgringofoqia: trata das doenças nos ouvidos, nariz e

gargan!a.

�: trata das doenças gerais das crianças.

Psiouiatria: trata dos distúrbios mentais.

Pneumologia: trata das doenças pulmonares e respiratórias.

Proctologia: trata das doenças do intestino grosso, ânus e

reto.

Qujmioterapia: tratamento de diferentes tipos de tumores'
através do uso de medicamentos.

Radi%gia: avalia os órgãos e estrutura do corpo. através de
raio x, auxiliando no diagnóstico de doenças.

-,

Radioterapia: tratamento de diferentes tipos de tumores através
do uso de substâncias radioativas.

Ressonância Nuclear Magnética: método diagnóstico que,
através da emissão de ondas magnéticas, registra as'imagens
de órgãos e estruturas do corpo.

Reumatologia: trata das doenças das articulações.

Teste Ergométrico: exame que avalia a capacidade do coração,
através de esforço tisico, com esteira ou bícícleta

Tomografia Computadorizada: exame radiográfico
computadorizado que avalia órgão.s e estrutura do corpo para
conclusão. de diagnóstico.

Ultra-sonografia: exame que avalia, através de ultra-som,
diversas estruturas e órgãos do corpo.

1.l!:9klgía: trata das doenças das vias urinarias masculinas e

femininas.
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Dr. Ademar Nardelli
CRM: 1900 - RQE: 190
Rua Leopoldo Augusto Gerent, 1853371-0635

Dr. Alexandre T. Tomasi
CRM: 8895 - RQE 5611
Rua Leopoldo Augusto Gerent, 1853371-0635

Dr. Amélio Alfredo Lissi
CRM: 9224 - RQE: 5517
Rua Leopoldo Augusto Gerent, 185 3371-0635

Dr. Eduardo Biron
CRM: 8252 - RQE: 5610
R4a Leopoldo Augusto Gerent, 185 3371-0635

Ora. Francíele Wobido
CRM: 11837 - RQE: 5973
Rua Leopoldo Augusto Gerent, 185
3�71-0635

Dr. Neudy Pellizza ro
CRM: 4735 - RQE 5473
Rua Leopoldo Augusto Gerent, 185
3371-0635

Dr. Renato Levy Salbe
CRM: 5700 - RQE: 6873
Rua Leopoldo Augusto Gerent, 185
1371-0635

'

Dr, Sebastião Resende Filho
CRM: 1606 - RQE: 305
Rua Leopoldo Augusto Gerent, 185
3371-0635

Dr. Douglas Faria CorreaAnjo
CRM: 4586 - RQE 1053/1054
Rua Guilherme Cristiano

Wackerhagen, 405
3371-4935 - 3370-9030

Ora, Daniela Belia da Silva
CRM: 9099 - RQE: 6698
Rua Joao Picolli, 152 - 3275-0066

Dr, German Marcelo N. Jimenez
CRM: 8508 - RQE: 3215
Consultório - 01
Rua Waldemiro Mazurechen. 26 - 3372-0814
Consultório - 02 - (Corupá)
Rua Miguel tennert, 131 - 3375-1227

Dr. Marcus Eduardo Muller
CRM: 6723 - RQE: 4161
Rua Eleonora Satler Pradi, 261
3275-1640

Dr. Hugo Cristiano Nora
CRM: 10163 - ROE: 729917305
Rua Eleonora Satler Pradi, 261
3275-1640

Dr. Carlos Alberto Beltrami
CRM: 4989 - RQE: 4620
Rua Barão do Rio Branco, 800
3371-4824/3275-3375

Dr. Cássio Fontoura
CRM: 5374 - RQE: 4704
Rua João Picolli, 94
3055-0035

Dr. Fábio Caminha P. Monteiro
CRM: 5908 - RQE: 6480

.

Rua Pastor Ferdinand Schlunzen. 131
3371-6811

Dr. Jober Teixeira Bastos
CRM: 7617 - RQE: 5731
Consultório - 01
Rua Pastor'Ferdinand Schlunzen 131
3275-6159

'

Consultório - 02
Rua Miguel Lennert. 131 (Corupá)
3375-1227

Dr. Patrick Andréas de Assis Pereira
CRM: 10181 - RQE: 14001
Rua Pastor Ferdinand Schlunzen 131
3376-4594

"

Dr. Ricardo Murilo Cidàde
CRM: 8372 - RQE: 5334
Consultório - 01
Rua João Picolli, 152
3275-0066
Consultório - 02
Rua Dr, Waldemiro Mazurechen, 80
3371-4143

Dr. Jorge Eduardo Opperrnann
CRM: 2419 - RQE: 1245
Rua dos Motoristas de 1936, n° 120
3274-3000 - 3274-3021

Dr, Adriano Gwadera Bobrzyk
CRM: 11317 - ROE: 19032/13033
Rua Barãô do Rio Branco. 207
3055-2580

Dr. JohnnyAdams Valle Vargas
CRM: 4984 - RQE: 1094
Rua Barão do Rio Branco, 1094
3275-3375 - 3371-4824

Dra. Lúcia Tabim de Oliveira
CRM: 6296 - RQE: 4641
Rua Guilherme Weege. 50 - Sala 505
3370-1439

Dr. Luiz Carlos Bianchi
CRM: 2883 - RQE: 720
Rua Guilherm!lWeege. 50 - 3371-9331

Dr, Marcus Eduardo Muller
CRMo 6723 - RQE: 2776
Rua Eleonora S'. Pradi, 261 - 3275-1640

Dr, Maxwell Jorge de Oliveira
CRM: 598& - RQE: 1566
Rua GuilhermeWeege, 50 - sala 505
3370-1439

Dr. Wander Luiz Watzko
CRM: 522� - RQE: 1130
Rua José Theodoro Ribeiro, 785 - 3370-4138

Ora. Daniela Belia da Silva
CRM: 9099 - RQE: 3746
Rua João Picolli, 152 - 3275-0066

Dr. Paulo Henrique Matalon Rodrigues
CRM: 11217 - RQE: 12838

. ,

Rua João Marcatto, 260 sala 302
3273-1557

.

Dr. Leandro Adão de Oliveira
CRM: 4161 -,RQE: 2362
Rua Marina Frutuoso, 460 - 3273-0011

Dr. GiovaniWal!rick Mezzallra
CRM: 8611 - RQE: 5040
Rua João Pitolli, 235 sala 03
3276-1499

Dr. Alexandre Lorenzini Schlabendorff
CRM 7096 - RQE: 807

.

Rua Governador Jorge Lacerda, 242
3372-1553

Dr André Sond Carrenho
CRM: 13429 - ROE: 6641
Rua João Planincheck, 1829
3370-1705

Ora Alessandra Lombardi Pradi Guenther
CRM: 7553-- RQE: 4151
Rua Adolfo Fiedler. 35 - 3370-0424

Ora. Glauce Gaziri
CRM: 12069 - ROE: 12941
Rua Guilherme Weege, 50
3055-0405

,

Ora Fabiola Castilho I. Anders
CRM: 10584 - RQE: 4828
Rua João Marcatto, 260 sala 302
3273-1557 - 33706243

Dr. Júlio Cesar Jahnkfl
CRM: 4185 - RQE: 1293
Rua GuilhermeWeege, 50 - Sala 504 3371-9209

Ora Márcia Rocha Galli
CRM: 7307 - ROE: 8559
Rua GuilhermeWeege, 495 .

337Hl842

Ora, Ana Crlstlna Tavares Probst
CRM:7972 - RQE: 5885
Rua Olívio Domingos Brugnago, 275
3370-8890

Dr. Ulisses Eliseu M. de Oliveira
CRM: 8855 - RQE: 6118
Rua OI ivio Domingos Brugnago, 275
3370-8890

Dr. Angelo C. Zàndavalli
CRM: 7308 - RQE: 10532
Consultório - 01 '

Rua João Picolli, 348
30'55-0188 - 3055-0288
Consultório - 02 - (Guaramirim)'
Rua João Butschardt, 855
3373-0656

Dr. Luiz Carlos Bíanchi
CRM: 2883 - RQE: 5608
Rua Guilherme Weege, 50 - sala 501
3371-9331

Dra. Adriana Carmen Comelli
CRM: 7155 • RQE: 4679
Rua Pedro Gonzaga, 191
3274-8651- 33721417

_Dr. Aluízio Isaac Albuquerque
CRM: 2152 - RQE: 7317 ;t'

- Rua Presidente Juscelino, 45
3275-1580

Dr. Amaury do Amaral Teixeira
CRM: 7868 - RQE: 12612
Rua Nelson Nasato, 80 - sala 07
3275-3667

Dr. Antonio A. L Beleza Filho
CRM: 3675 • ROE: 2581
Rua Arthur Gumz, 243
3371-1918

Dr, Átomos Benigno Galastri
CRM: 1242 - RQE: 5583
Rua João Planincheck, 1829 - SI 01
3370-1705

Dr. Dagoberto Quadros Royes
CRM: 6007 - RQE: 1617
Rua Nelson N'asato,80 - 3370-1100

Ora. Denise M. Terrazas Olmos Balbé
CRM: 5698 - RQE: 7527

.

Rua Barão do Rio Branco, 200
3371-0942

Dr. Frank Roberto Anders
CRM: 6774 - RQE: 1644
Rua Nelson Nasato,80
3372-2385 - 3371-5289

Dr. Jean Seno Schreiner Lucht
CRM: 5457 - RQE: 4975
Rua Presidente Juscelino, 45 • Sala 13
3275-0395

Dr. Luis Fernando da s. Rodrigues
CRM: 9343 - ROE: 3878
ConsultÓ!'lo - 01
Rua Pedro Gonzaga, 191
3274-8651 - 33721417
Consultório - 02 - (Guaramirim)
Rua João Butschardt, 855
3373-2092

Ora. Miriani Finilli
CRM: 7587 - RQE: 10858
Rua João Planincheck, 1829 - Sala 02
3370-1705

Dr, Paulo Sérgio C. M. Veloso
CRM: 7528 - RQE 4663
Rua João Burchardt, 865 (Guaramirim)
3373-0656

Dr. Rolf Roberto Horst
CRM; 2389 - RQE: 577
Rua Barão do Rio Branco. 207
3371-4530

Dra. Silvia C. Baeumle Lennert
CRM: 5109 - RWE:4952
Consultório - 01
Rua Waldemiro Mazurechen. 26 - Sala 03
3372-0814
Consultório - 02
Rua Miguel Lennert, 131 (Corupá)
,3375-1227 -

'

Dr. Manoel Thomaz Silveira
CRM: 5896 - RQE: 8128
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 776 - SI 8
3371-7079

Dr. Jober Teixeira Bastos
CRM: 7617 - RQE: 5730
Consultório' - 01 {

-

Rua Pastor Ferdinand Schlunzen, 131
3275-6159
Consultório - 02
Rua Miguel Lennert, 131 (Corupá)
3375-1227

Ora. Lúcia Tabim de Oliveira
CRM: 6296 - RQE: 4642
RUa Guilherme Weege. 50 - Sala 505
3370-1439

Dr. Maikel Antony Comazzetto
, CRM: 6012 - RQE: 1613
Rua Barão do Rio Branco, 200
3371-8071 - 3371-0531

Dr, Vicente Augusto Caropreso
CRM: 3463 - RQE: 618
Rua Barão do Rio Branco, 207
3371-3735

Dr. Cleber Roberto Paes
CRM: 10837 - ROE: 5239
Rua Joao Marcatlo, 260 sala 606

-

3372-3362

Dr. Mauro César Grüdtner
CRM: 9430 - RQE: 10037
Rua João Marcatto, 260 sala 606
3372-3362

Dr, Hiroyuki Lole Taquegami
CRM: 8836 - RQE: 8576
Rua João Marcatto, 260 - sala 302
3370·6243 - 3273-1557

Dr. Douglas Faria Correa Anjo
CRM: 4586 - ROE: 4778
Rua Guilherme C. Wackerhagen, 405
3370-9030 - 3371-4935

.

Ora. Ana Cristina de Carvalho Ruthes
CRM: 11146 - RQE: 5349
Rua João Picolli. 235 - sala 07 - 08
3275-1'336

.

Ora. Anna Paula Ce"i Lemos de Albuquerque
CRM: 6972 - RQE: 4618
Rua GuilhermeWeege, 50 - sala 401
3371·8447

Dr. Antonio Eduardo Menna P-erez
CRM: 3059 - RQE: 5994
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 776 SI 12
3275-1150

Ora. Daniele S. Lennert Jimenez
CRM: 8510 • RQE: 8880
Rua Waldemiro Mazurechen, 30
3372-0814
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Dr. Hílton Iran Ruthes
CRM: 8903 - RQE: JQ7íJO
Rua João Picoll), 235 - sala 07 - 08
3275-1336

Dr. Hsião Meng Kang
CRM: 5799 -RQE: 2436
Rua João Marcalto 260 - sala 301
3370-0377 - 3370-0378

Dr. Josoé Fortkamp Junior
CRM: 3761 - RQE: 979
Av:Mal Deodoro da Fonseca, 429 sala 9
3055-282213065-2824 -

Dr. Luciano Maioch i Pereira
CRM: 9066 - RQE: 10475
Rua Guil�ermaWaege, 327
3:371-7601- 3370�0409

Dr. Walter Coral
CRM: 2829 -RQE: 603
Rua GuilhermeWeege, 50 - salas 203 a.206
3371-3436

Dr. Acyr Hldeki R:odrigues da Silva
CRM: 6438 - RQE: 1580
Consultório - 01
Rúa Waldemiro Mazurechen, 26
3372:0814

.

Consultório -.02
Rua Miguel Lennert, 131 (Corupá)
3375-1227

Dr. André Boss Demo
CRM: 13542 - RQE: 6509
Rua ·João Picólli, 216
3371-0272J 3370-1867

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM: 8535 - RQE: 4471
Rua João Picolli, 216
3371·0272/3370·1867

Dr. Luiz Koiti Hoshino
CRM: 5106 - RQE: 4811
Rua Waldemiro Mazurechen, 42
3Õ55-0909

Dr. Marcos Fernando Ferreira Subtil'
CRM: 4408 - RQE: 6935
Rua João Picolli, 348
3055-0188/3055-0288

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM: 2678 - RQE: 433
Rua Waldemiro Maiurechen, 42
3371-9409

Dr_ Rogério Luiz da Silva
CRM: 6243 - RQE: 3944
Rua João Plcolli, 348
3055-0188. 3055'02.88

Ora. Elen Caro[Ília David João de Masi
CRM: 5390 - RQE: 1691
Rua Barão do Rio Branco, 200
3371-8446

Dr, Leandro Ramos de Carvalho
CRM: 9207 - ROE: 13308
Rua GuilhermeWeege, 50 -sala 403
3055-0405

Dr. Márcio Carlos de,Freitas
CRM: 9359 • RQE: 4759
Rua Donald Gehring, 106
3371-6777

Dr; Nelson Eicnstaedt
GRM; 2270 - RQE: 306
Rua Walter Marquardt, 407
'175-0617

. Dr. Ricardo Puff
CRM: 4078 - RQE: 4780
Rua Barão do Rio Branco. 207
3371-6363

Dra, Agnes Opuchkevitch
CRM: 12692 - RQE: 13971
Rua Guilherme C Waehenhagen, 405
3371-4936 - 3370-9030

Dra. Adriane Martelet Jardim
CRM: 8464 -ftQE: 3189
Rua Marina Frutuoso, 149
3055-3670

Dr, Denis Morais Barbosa deAfaújo
CRM: 4713 - RQE: 4783
RuaWaltlemiro Mazurechen, ·67
3371'-Q2S0 - 3371-0940

Dr. Duilio Bernini Neto
CRM: 7827 -RQE: 6410
Rua Guilherme Weege, 50 - 8°A 81801
3274-8939

..

Dr. José Emilio Zapata Montano
CRM: 801 - RQE: 4698
Rua dos Motoristas d!;l1936, 120
3275-0982 - 3274-3018

Dr. Juarez Botelhó Lucas
CRM: 6583 - RQE: 1618
Rua Werner Slange, .55 Sala �
3273-1555

Dra, Luciana Matos Xavier
CRM: 10210 - RQE: 4591/4·803
Consultório - Ql
Rua Jorge Lacerda, 34 - sala 02
3276.-1072

Dra.. Maria Paula Mangiafico
CRM: 8024 - RQE: 3825
Rua Jorge Lacerda,.34 - sala 02
3276-1072

Dr, Marcos Aurélio Baeumle Lennert
CRM 4833 - RQE: 4688
Rua Wàldemiro Mazurechen, 55 Sala.01
3371-6511

Ora. Margareth Helga Parrles de Moraes
CRM: 5717· ROE: 2111
Consultório - Ol
Rua Exp.Antonie Carlos Ferreira, 49

.

3275-1139
Consultório·.o2 - (Guaramitim)
Rua João.Butschardt, 84 "_,Sala 01
3373-0616

Ora. Maria de Fátima T�rnés
CRM: 4877 - RQE: 4689
Rua Intendente Ernesto Blunk, 44 (Corupá)
3375-1412

Dr. Moacir Zanghelini
CRM: 2997 - RQE: 727
RuaWaldemiroMazurechen, 67
3371-0940 ·3371-0280

Dr, Osmar CésarCruz
CBM: 2249/6839 - RQE: 6839
Rua Governador Jorge Lacerda, 242
3371-4261 - 33714231

/ .

Dr, Rodrigo Ferreira de Souza
CRM: S015 • RQE: 4607
Rua Marina.Frutuoso, 149
3055-3670

Dra. Simone Simões Veloso
CRM: 7510 - RQE: 2133
Rua João.êutschardt, 855 - sala 02

(Guaramiíim) ,

3373-0556

Dra. �uzinara deC. Linlíare$
CRM: 5191 - RQE: 1128
Rua Róberto Ziemanh, 1650
3275-1205 - 3275-3275

Dr.Wanderley Rebelo Silva
CRM: 8440 - RQE: 2836
Rua Marini:! Frutuoso, 244
3275-3470

Dr. Cláudio LUis dos Santos
CRM 5694 - RQE:, 1812
Rua Governador Jorge Lacerda, 242
3372-15.53 -3.3715117

Dr. Maxwell Jor.ge de Oliveira
CRM: 5988 - RQE: 1565
Rua G\lilherme Weege, 50 - Sala 505
33],0"1439

Dra. Nanci Barbi Araldi
CRM: 3858 - RQE: 4608
Av; Presidente Epitácio Pessoa, 556
3371-0833

Dr. Marcelo Jos·é Fontes mas
CRM: 641'9- RQE: 4196
Rua Anita Gaiibaldi, 52 - 3371-9303

Dr. Mauricio Bog:o
CRM: 7474 - RQE: 4022
Rua Felipe Schmidt, 156

.

3371-4741

Dr. Edson Carlos Schulz Filho
CRM 8654 - RQE: 502415049
Rua Jorge Czerniewicz, 84
3371-1109 - 3372-3932

Dr. Fabiano Cé Bassanesi
CRM: 8746 - RQE: 3550
Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 930
3371-8776'

Dr. Jorge Luis da Fonseca
CHM: 5802 - RQE: 3557
Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 930
'3371-8776

Dr. Wander LuizWalzko
CRM: 5222 - RQE: 1131
RUa José Teodoro Ribeiro, 785
3370-4138 .

Dr. Douglas Mauricio Spies
CRM:. 4528 - RQE; 4178
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 776 sala 09
3371-4724

Dr. Fábio Alexander Fonseca Rossi
,CRM: 7722.- RQE: 3413
Consultório - 01
Rua João' Januário AyrQso,1111
3370'9161
Consultório - 02
Rua Joao Butschardt, 855 (Guaramirirn) 3373-
1923

Dr. OsmarAndreatta
CRM 2070 - ROi:: 457
RUa Barão do Rio Branco, 207 - .sala Da 3275-
1063

Dr.Waltér Batista Falcone
CRM: 2925 - RQE: 388
Rua Domingos Rodrigues da Nova, 1'54
3275-1765

DJ. Scnarlon Ehmke
CRM: 8222 - RQE: 5780
Rua Nelson Nasaío, 8d
3275-6499

Dr. Airton LuizWeberSilva
CRM:3158
Rua Waldemiro Mazurechen, 67
3371-094013371-0280

Dr. Amar\) Ximenes Junior
CRM:2816

.

Rua Barão do Rio Branco, 207 ·3275·1509

Dr. André deAlmeida Corínlhl
CRM: 7350
Rua Eleonora Satler Pradi, 239 - Sala 01
3275-6400

Dr. Arioval<lo José do Na$cimento Junior
CRM: 13505
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 930
3371-8776

Dr. cristovão João Barbosa Baptista
CRM:4349
Rua GuilhermeWeege, 50 - 3275-2310

Dr. Edson Carlos Scllulz
CRM: 1311

Rua Jorge Czerniewicz_ 84- 3371-1109 - 337N932

Dr. Felipe Benthíen
CRM: 10890
Rua Gov. Jorge Lacerda, 242 -3372-1553

Dr, Fernando Benkendorf
CRM: 13259
Rua Nelson Nasalo, 80 -3275-6499

Dr. Flávio Martini
CRM:3450
consvltório - 01 - (Massaranduba)
Rua-11 de Novembro, 2961
3379"2069
Consultório - 02 - (Guararnirim)
Rua João Butschardl, 84 - sala 02
3373-3524

Dr. Glenio Mota Rodrigues
CRM:3924
Rua Reinoldo Rau, 60 -SI 204 - 2' andar
3371-9855

Dr. Gustavo Claúdino Nardelli
CRM:15004
Rua Ângelo SchiQchet, 251 - 3275-4635

Dr. Gustavo GOllçalves Piacente
CRfvl: 13504
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 930
$371-8776

Ora. Ieda Mara Séhroedei' Galastri
CRfvl: 1382

'

Rua Frederico Bartel, 230 - 3275-0402

Dr. Ivo'Knul Anders Junior
CRM:8B79
Rua JoãoPií::olli, 216- 3371-Q272 1 3370-1867

Ora. Janaínll Ney Campelo
CRM: 11375
Rua·João Butschardt 0° 23 sala 1 (Guaramirim)
3373,2758

.

Dr, João Alberto Matos Fadul
CRM: 1836
Rua 11 de Novembro, 2961 (Massatanduba)
3379-2069

Dr. João C. de Albuquerque Filho
CRM:6823
Rua João Butschardt, 84 (Guaramiril1'l)
3373-1008

• '

Dr. Joe:J. Waltrick Junior
CRM:5426
Rua Ollvío Domingos Brugnago; n" 311

.

3371-168.6

Ora. Juliana Raquel·Braun
CRM:8021
Rua GuilhermeWeege, 50 - BOA SI801
3274·8939

Dr. luis Aparício Ribas
CRM:7331
Rua Marechal Castelo Branco, 4548
(Sch roeder)
3374-0111

Dr, Luiz Carlos Bonilauri
CRM: 2280
Rúa Walter Marquardt, 284
3371-0101 - 3371-0611

Dr: Luiz Carlos Stoeberl
CRM:6754

.

Rua Eleonora Satler Pradi, 261
3275-1640

D.ra. Karin� Maria Papp
CRM: 13719
Rua.Eleonora Satler Pmdi, 261 BlOCo 2.sala 3
3275-0030

"

Ora. Márcia Cabrelon de Oliveira
CRM:7082
Rua Nelsoh Nasato, BD
3372-2385

Dr. Márcio Ramos ds.Ollveira
CRM: 4583
Rua Exped. Cabo Harry-Hadlich, 296
3371-15183

Dr, MauroYared
CRM:4748
Rua Barão do Rio Branco, 637
3371-5811

Ora. Nicolle Ramos Andreatta
CRM: 15312
RjJa Barão do Rio Branco, 207 Centro
3275-1063

Ora. Paula Fernanda Galastrl
CRM: 10601
Rua João PlanischeGk 1829 sala 02
3370-1705

Dr. Paulo Roberto Schroeder
CRM: 2852
Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 55
3371-3842

Dr. Pedro Egberto A_Lopes
·

CRM: 1302
.

Rua Exped. Cabo HarryHadlich, 213
3275-0018

Dr. Roberto Luiz C Ziniath

CRM:1235
Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 67
3371-0280 13371-0940

Dr. Rodrigo deOliVeira Linia
· CRM: 13499
Rua Beohora Batler Pradi, 2.61
3275'1640

Ora. ScheiÍaM. N. H. Anjo
CRM:4756
RlJa LeopoldoAugusto GerEinÍ; 185
3371-0635

Dr. Sérgio Kisperger Canfield
CRM:4277

· Rua Barão do Rio Branco, 800
327!ii-3375 1 33.71-4824

Dr. Silvio Lennert
CRM:618
Consultório - 01 (Corupá}

- Rua Miguel Lennert, 131
3375-1227

Dr, Walter Fernando Mantges
CRM: 2191
Rua Guilherme Danker, 59
3275-3955

Dr. Waltér Leon zapata Montano
CRM:4397
RUi! Presidente Jusceüno; 45
3275::1580

Dr, Willy Mamorú Hiraga
CRrYt:9868
RU;l Governador Jorge Lacerda, 242

· 3371-7079
.
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Bom Sono Clínica de Investigação do Sono
Rua Barão do Rio Branco, 207 - sala 01/02
3371-6363 - 3371"3735

Cardioclínica S/C Ltda
Rua João Picolli, 94
Fone: 3055-0035

Clínica Corinthi lida
Rua Eleonora Satler Pradi, 239
3275-6400

Clínica Densiton Jaraguá se ltda
Endereço 01

,

Rua Waldemiro Mazurechen, ao
3370-1378

Endereço02
Rua João Picolli, 152
3372-2839

Clínica Jaraguá 55 Ltda
Rua Presidente Jucelino, 45
3275-1580

Clínica Mare Fonoaudiologia
Rua Donald Gehríng, 106
3371-6777

Clínica São Camilo
Rua João Picolli, 348
3055-0188 - 3055-0288

Oncoctíníce Jaraguá SIC
Rua Eleonora Satler Pradi, 261
3275-1640

Sonoangio Diagnósticos
Vasculares
Rua GuilhermeWeege, 50 sala 405
3371-9416

Unifono Clínica de Fonoaudiologia
R. Barão do Rio Branco, 207
3275-6469,

Clínica de Fisioterapia Jaraguá Ltda
Rua Marina Frutuoso, 359 - Centro
3275-0984

Clínica de Fisioterapia e Reabilitação Fisiotec
Rua 11 de Novembro, 3020 - (Massaranduba)
3379-1865 .

Clínica de Fisioterapia Santa Clara
Rua Ferdinando Pradi. 23 - 3372-0090

Clinica de Fisioterapia Santa Terezinha
Rua João Butschardt, 855 sala 05
3373-3411

CRJ - Centro Recuperação Jaraguá Ltda.
Rua Ida Bona Rocha, 18 - 327!)'1804

Demarchi - Clínica de Fisioterapia 55 Ltda.
Rua João Picollí, 322 - 3275-2328

. KCF • Clinica de Fisioterapia e Reabilitação
Rua Roberto Seidel, 393
(Corupá) - 3375-2293

Fisiomed - Fisioterapia e Reabilitação
'Rua Bernardo Grubba, 62
3371-6022
Fisiomed - Fisioterápia e Reabilitação
FilialOl
Rua Bertha Weege. 70 - 3273-1735
Fisiomed - Fisioterapia e Reabilitação
Filial02
Rua José Theodoro Ribeiro, 763
3370-9056

Fisiomed Clinicas· Clínica de Reabilitação
Rua Vidal Ramos 222 si 07 (Corupá) 3375-0596

Fisioclínica e Reabilitação
Rua 11 de novembro,4745
(Massaranduba) - 3379-1208

Fisiocorpus Clínica de Fisioterapia e

Reabilitação
Rua Eugênio Lessmann, 193
3372-2824

Fislocorpus Clínica de Fisioterapia e

Beabilitação
Filial01
Rua Mal. Castelo Branco, 4548
(Schroeder)
3374-0111

-

Ortofisio Clínica Médica S/S Ltda
Rua João Picolli, 216
3371-0272 - 3370-1867

Reabflltar· Clfnlca de Fisioterapia
Rua Athanasio Rosa, 302 (Guaramirim)
3373-2141

Renascer - Centro de Reabilítãção
Fisioterápica Ltda.
Rua Walter Marquardt, 322
3275-2834

Physical Clínica de Fisioterapia
Rua AngeloTorinelli, 53
3370·7050

Hospital e Maternidade Jaraguá
Rua dos Motoristas de 1936, n° 1203274-3000

Hospital e Maternidade São José
Rua Waldemiro Mazurechen, 80
3274-5000

Hospital Municipal
Santo Antonio
Rua João Butschardt, 5 (Guaràmírím)
3373-0048

Fundação Beneficente de Corupã
R. Miguel Lennert, 131 - (Corupá)
3375-2859

Laboratárlo Corupaense deAnálises Clínicas
Rua Jaraguá , 107 (Corupá)
3375-1290

Laboratório Jaraguaense de Análises Clínicas

Rua Waldemirb Mazurechen, 67
3371-0882

LabomassLeboratório de Análises Clínicas.

Rua 11 de novembro, 2967

(Massaranduba) - 3379·1392

Laboratório Fleming Ltda.

Rua Reinaldo Rau, 576
3275-2755

laboratório Lenzi de Analises Clínicas
Rua CeI. Emílio Carlos Jourdan, 140
3371-6524

Pasoldlab Laboratório de Análises Clínicas

Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 930 . Sala

06 - 3371-7646

Laboratório de Patologia Dr. Hugo de
Carvalho - CAPI

Rua Waldemiro Mazurechen, 67
3371-0882

l..aborsad Laboratório de Analíses Clínicas
Rua João Bulschardt, 414
3373-0385

Ceaclin Laboratório deAnálisés Clinicas

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1114
3275-0466

Citolab - Laboratório de Análises Clínicas

Rua João Butschardt, 84 (Guaramirim) 3373-

2947

Laborsad Laboratório dll Análíses Clínicas
Filfal

Rua Marechal Castelo Branco, n° 3069 -

(Schroeder) - 3374-1669

Laboratório S,mta Helena
Rua Waldemiro Mazurechen, 33
3371-7011

H & E Instituto de Patologi.a
Rua Felipe Schmidt, 221 3371-1281

LM· laboratório de Análises Clinicas Ltda.

Rua Marechal Castelo Branco, 3409

(Schroeder) - 3374-2165

Citopreve - Consultoria em Patologia
Rua Waldemiro Mazurechen, 33
1° andar- Sala 08

3055-2555

UNIDADE E CENTRAL DE INFORMAÇÕES
UNIMED 00 ESTADO DE SANTA
CATARINA
(47) 3441-0500
Rua alto Boehm, 479 - Centro
82201-700 - Joinville - SC

UNIMED ALTO VALE (fito do Sul)
(47) 3531·3333
Rua Prefeito Eugenio Schneider, 123
Bairro Eugenio Schneider
89160-000 - Rio do Sul SC

UNIMED ALTO URUGUAI

(49) 3444-0000
Rua Mareehal Deodoro, 1000
Edifício Dona Olga Centro � 89700-000
Concórdia SC

UNIMED BLUMENAU

(47) ,3331-8500
Rua das Missoes, 455 - Ponta Aguda
89051-000 - Blumenau SC

UNIMED BRUSQUE
(47) 3351-2499
Avenida 1° de Maio, 103 - Centro
88353-200 - Brusque SC

-UNIMED CAÇADOR
(49) 3563- 0862
Avenida Barão do Río Branco, 110Q - sala 01
Ed, Caçador Executive Center
89500-000 - Caçador SC

UNIMED CANOINHAS
(47) 3622-2144
Rua Getulio Vargas, 1345
89460-000 - Canoinhas SC

UNIMED CHAPECÓ
(49) 3361-1800
Avenida Porto Alegre, 132 O
Centro - Caixa Postal514 - 89802-130
Chapecé-SC

UNIMED ÇRICIÚMA
(48) 3431-5919
Rua Estevão Emílio de Souza, 201
Bairro Próspera
88815-180 - Criciúma - SC

UNIMED CURITIBANOS
-

(49) 3241-0797
Av Salomão Cameiro de Almeida, 388
sala 01 - Édifício Gaboardi Máster Center
Centro - 89520-000 - Curitibanos - SC

UNIMED EXTREMO OESTE (São Miguel
do Oeste)
(49) 3631-2200
Rua Antônio.Pedrassaní, 135 - Centro
89900-000 São Miguel do Oeste - SC

UNIMED FLORIANÓPOLIS
(48) 3216-8000
Rua Dom Jaime Câmara, 94
88015-120 - Florianópolis - se

UNIMED JARAGUÁ DO SUL

(47) 2106-2200
(47) 2106-2222 - Vendas
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1412 - Centro
89251-702 - Jaraguá do Sul - SC

UNIMED JOAÇABA
(49) 3551-9100.
Avenida XV de Novembro, 125 - Centro
Caixa Postal 292
89600-000 - Joaçaba - SC

UNIMED JOINVILLE

(47) 3441-9555
Rua Orestes Guimarães, 905
89204-060 - Joinville - SC

UNIMED LAGES

(49) 3221·6600
Rua F rei Gabriel, 115 - Centro
88502-030 - Lages - SC

UNIMED LITORAL (Itajaí)
(47) 3341-4400
Avenida CeI. Marcos Konder, 123 - Centro
Caixa Postal446 -.88301-303 -Itajaí - SC

UNIMED PLANALTO NORTE (São Bento
do Sul)
(47) 363.3-4183
Avenida D. Pedro II, 373
89290·000 - São Bento do Sul- SC

UNIMED RIO MAFRA

(47) 3642-1624 .

Rua Cal. Severiano Mai, 590 - Centro
89300-000 - Mafra - SC

UNIMED TUBARÃO
(48) 3621-0200
Avenida Marcolino Martins Cabral, 2300
BairroAeroporto - 88705-002 - Tubarão - se

UNIMED VALE DO ARA.RANGUÁ
(48) 3524-0474
Avenida Engenheiro Mesquita, 244 - Centro
89400-000 - Porto União - SC

UNIMED VIDEIRA

(49) 3533-0926
Rua Coronel Fagundes, 50 - Centro
89560-000 Videira - se

UNIMED DO ALTO IRANI (Xanxerê)
(49) 3433-1788

.

Rua Coronel Passos Maia, 312
89820.000 Xanxerê - se

."......,.
(l'Medicina

Preventiva
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Ouern disse que você não

pode dar um Super _

presente para sua -Mie?'!·
.,

sem entrada I ou RS2.898,OO à vista

Características: Sofá. chaise retrátil
Encosto fixo de almofadas soltas de fibra siUconada.
lal111ra: 2.63 m

.

Características: Sofáf chaise retrátil. sofá cama.

Encosto "Up and Down" com várias posições.
largura: 2,54 m

, e

BELISSIMA
.

AMBIENTES

Rua CeL Procópio Gomes <te Oliveira, 400 I Ce�tro 1 Jara8uá do 5vl
(47) 3055-0687 I www.;beUssimaJíome.con:l�br
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DICA
Olha só.... como a mulherada sabe
muito bem, cabelos não são à prova
d'água - e com qualquer chuvisco vi
ram aquela bucha - Então é bom se

precaver contra o tempo encrespado,
antes de assumir qualquer compromis
so a céu aberto esta semana. Sinais
emitidos pelo serviço de meteorologia
alertam sobre possíveis ocorrências de
chuvas fortes, em várias cidades do Es
tado. Inclusive aqui em Jaroguá.

NA ONDA
A banda 12 & 13, comandada
pelos irmãos Celso, Nelson e

Dirceu, já vem despontando
como uma revelação da

região. Pessoas carismáticas,
talentosas, sabem onlmor e
muito a galera que curte um

sO,m eclético. A rapaziada
toca de tudo.

FEIJOADA DO MOA
A Fe�joada do Moa, que acontece dia 22
de agosto, ,já começou a ser organizada
e gostaríamos da participação das pesso
as, que todos anos curtem o evento mais
movimentado da regiãoDê sua opinião.
Acesse o site www.moagoncalves.com.
br e vote na banda de sua preferência.
A mais vota,da será uma das várias atra

ções que a 9° edição da Feijoada do Moa
trará para Jaraguá do Sul.

" Ser feliz não é uma

casualidade do
destino e sim uma

conquista de quem
sabe sonhar e também
lutar pelo sonhn.,"NAYRA CHRISTINY

BUXIXO
Tem um amigo muito gente boa, sempre
elegante e bem. nascido, que não sabe
como se posicionar diante dos "micos"
da esposa quando toma uns goles a

mais. Herdeiro de empresa de médio
porte e focado nos negócios, junto com

o pai, estó vivendo um cenário que não
sonhava no dia do "sim". Ela perdeu o

brilho e a pouca naturalidade, a filho é
superficial e consumista e o filho é repe
tente na escola. Mãe ausente e dublê de
madame, ela pensa que ser chique é viver
fazendo excessos. Momento estressímte
que para acoimar só tomando uma taça
bem geladinha da nossa Cave PeriCó Brut.

::?SPORT.�n _

�D>@1'()(.!1
Troféus e Medalhas �
3275-4044

Iriane..e Henrique, que casaram no dia 19, andam curtindo as delícias do amor
,�

,

LEITOR FIEL,
,

° leitor fiel de hoje é o meu sempre
camarada e gente bonissima, Ninho
Demarchi, o patrão do CTG laço Jnru
guaense. Ele também lê a coluna to
dos os dias para ficar antenado no que
'acontece de melhor na sociedade.

NAS RODAS
• A moderna Ana lúcio Rozza, esposa
do juiz Dr. Márcio Renê Rocha, prepara
os detalhes para comemorar seu ani
versário, no próximo dia cinco, entre
amigas, na Adega Airoso Menezes.

• No próximo dia 30 de maio, acontece
na Igreja Rainha da Paz, no Bairro Vila
Nova, a tradicional feijoada do lions

.,

Club Cidade Industrtol. ° lucro será
revertido em pról da visão das crianças
carentes das escolas municipais e es

taduais de Jaraguá do Sul.

• Está todo mundo convocado para reti
rar, na sede do Corpo de Bombeiros Vo,

,

luntários, a fifa e o mapa para participar
da 1 ° Pedalada Famosa, que acontece dia
7 de junho. Outra coisa, não se esqueça
de levar junt9, pelo menos um real, para
contribuir com a entidade;

PRA AGENDAR!
Na próxima semana, a Revista Nossa e

Caso Geraldo promovem uma palestra
com Marcelo Felmanas. Ele é um expo
ente quando o assUnto é luxo no De
coração. ° evento ainda brinda o lan
çamento da nova Revista de Decoração
da Nosso. A ideia é reunir arquitetos e

pessoas de bom gosto para momentos

agradáveis e troca de experiências.

Ontem
minha

querida
amiga, a
bonitona
Babide
Lima, estreou
idade nova.
Mil vivas!

_

o promoter
Jota Schat
'é'o grande

aniversariante
de hoje

TE CONTEI!
, ,_ �i�kiu'
• Ontem, minha querfda1bmigg
Márcia Rozza, certamente, foi a
aniversariante mais festejado do
dia. Parabéns, Márcio.

• Por um erro de com�nicação
registrei na éoluno de sábado - que
Ricordo Fischer e Fobiolo Dereti
iriam se casar na Igreja Nossa Se
nhora do Rosário. Falha! ° çorreto
seria Rafael FischeF e Emanuele�'
Spézia que, aliás, estÜo curtindo lua
de mel na serra gaúcho.

,

• Jeremias Rozza comando hoje o

noite, no Futebol Society 7° Divisão,
uma rodada de frutos do mor.

• Nos dias 1,2 e 3 de maio,
neste fim de semana, acónt�.ce
em Jaraguá do Sul, o 28° Ro!L�io
Criolo Nacional. Festa queJlrd
mil e uma novidades. Entre
elos, o participação do gruP9'Os
Serranos.

• Josiane Roupp Mendonça foi a
grande aniversariante do'último
sábado. Mil vivas.

'

.. Acesse o site www:moa.gonc!ll", .,

v�s.com.br.,e confira·4§JotQ�.ap
.Ienden e licoreria do último fim
dtsemana.

- • A festa Friends Celebration, na
último sexta-feira, simplesmente
superou todas as expectativós.
Pepe e Thiago Mattos realmente
sabem fazer festa.

.'t"O insuce.sso é ap.!Ms�1JJlportunidade para recomeç
, novo com mais interigênciil

HENRY FORD.

• Com essa, fui!

Curtir as delícias do
- Mr. Beef, o deck mais famoso

de Jaraguó, do Sul.
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Terminais ainda lideram lista

Cresce USO dos
bancos on-line
A internet é o canal de aten

dimento bancário que mais'
cresceu no Brasil em 2008.

Segundo dados divulgados
ontem, pelo Banco Central, o

uso da rede mundial de com

putadores para essa finalidade
cresceu 13% no ano passado e

já responde por 29% dastran
sações bancárias no país.

Com isso, o uso bancário da
internet se aproxima do núme
ro de transações realizadas nos'
terminais de autoatendimento
(ATM), que representam 32%
do total. Em terceiro lugar, as

operações realizadas em agên
cias bancárias responderam
por 23% do total.

'1\s redes de ATM conti
nuam sendo o canal de aten
dimento por meio do qual são
iníciadas a maior parte das
transações bancárias, enquanto
a internet é o canal com maior
crescimento", diz o BC no re

latório "Diagnóstico do Siste
ma de Pagamentos de Varejo
do Brasil - Adendo estatístico
2008"_. As transações pormeio
de centrais de atendimento e

por telefones móveis apresen-
.

taram redução, corresponden
do, respectivamente, a 6,2% ,e

0,1% de todas transações reali
zadas em 2008.

-

Desde 2007, a internet já
ocupa a segunda posição como
principal canal para essas tran

sações, ano em que superou o

número. de atendimentos em

agências bancárias.
O estudo destaca também o

crescimento de 15,8% no valor
das operações realizadas pela
internet De acordo com o BC,
esse aumento foi puxado pelos
pagamentos realizados com

'cartões de crédito.
Ao todo, forammovimenta

dos pela internet R$ 6 trilhões
em 2008, acima dos R$ 5,2
trilhões verificados em 2007 e

praticamente o dobro do reali-
zado em 2006.

�

Sul perde para o Nordeste
Alunos passam menos tempo na escola que o previsto em lei

Os estudantes brasileiros JI""""
..

�••
com idades entre 4 e 17 anos

ficam, em média, 3,8 horas por
dia na escola, menos que a jor
nada mínima prevista pela Lei
das Diretrizes Básicas da Edu
cação (Lei' n" 9394/1996), que
é de quatro horas diárias para
os níveis fundamental e médio,

.

Na faixa etária que vai de 7 a
\

14 anos, recordista no país em

números de matrícula, a taxa é
de 4,2 horas por dia. Já entre os

que têm de 15 a 17 anos; perí
odo que compreende o Ensino
Médio, o número de horas diá
rias que o ontem pela Fundação
Getulio Vargas (FGV).

A pesquisa da FGV revela,
ainda, que o tempo de perma
nência na escola, consideran
do-se a faixa etária entre 4 e 17

.

anos, é ligeiramente superior
entre as mulheres (3,87 ho-

.

ras contra 3,83 dos homens).
Já entre as adolescentes que
já são mães, o indicador sofre'
uma redução mais forte, cain-

.

do para 0,87 horas.
Quando a análise se faz por

cor da pele, os brancos apare
cem liderando o ranking (3,97
horas). Os negros ficam, em
média, 3,83 horas na escola e

os pardos, 3,74 horas.
Outra disparidade eviden-

.

ciada pelo estudo é com rela
ção à faixa de renda. Os 20%
mais ricos permanecem na es

cola em média 4,35 horas por
dia, enquanto os miseráveis
ficam 3,56 horas.

EDUCAÇÃO

.,'

o CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 20.0.9

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva disse ontem que
aministraDilmaRousseff (Casa
Civil) "não temmais nada" e re
afirmou que ela será sua candi-
data à sucessão presidencial em
2010. "Ela é a minha candidata,
mas eu não sou o partido". Foi
a primeira declaração do presi
dente após aministra confirmar,
no sábado, que faz tratamento
contra um línfoma -câncer nos

gânglios linfáticos.
-

"Na verdade, a Dilma não
tem mais nada, segundo os mé-

menos tempo do que o obser
vado no Nordeste (3,67 horas).
Essa realidade, aponta o levan
tamento, pode ser explicada
pelas maiores oportunidades
de trabalho e renda no Sul, o
que acaba contribuindo para
afastar as crianças da escola.
Para realizar o estudo, foram
analisados dados divulgados
pela Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad),
do Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística (IBGE),

Segundo turno fora Uo sala

Ministro. da Educação., Fernando. Haddad, disse que é preciso. ter instrumento.s para aumentar o. tempo. na esco.la

tê dentro do solo de aula. Com esse

o�jeti,vo estamos instalando banda
I

'

ntro do escola e investindo. no,
.

o Mais Educoçóo." - afirmou
, que pO,rticipo.u do obert
inório sobre Metas do Educoçã ,

pro.mo.vido pelo F6V, no. Rio. de Janeiro.

na Região Norte, permanecem
3,47 horas. A surpresa, segun
do o estudo, fica por conta da

-

Região Sul (3,63 horas), com

dicas, e agora precisa fazer Q

tratamento para que não volte
, mais, a ter a doença. Penso que
ela está se comportando profis
sionalmente do mesmo jeito, e

não tem porque fraquejar. Espe
ro não vê-la faltar ao trabalho",
afirmou Lula em Manaus.

Segundo o presidente, a prio
ridade da ministra é cuidar da
sua saúde, e, em segundo lugar,
trabalhar, até para superar a do
ença. A ministra reafirmou que
não apresenta sintoma nenhum
da doença, mas que já começou

De açorda com o. ministro do Educo
ção., Femondo. Haddad, o permanência
médio'd dímtes brasileiros no es-

cola erado "insuficiente". "Por
frgncamente fovorável,oD'

o Sob o responsabilidade
mós nóo necessoriomen-

AGÊNCIA o GLOBO

'êsperenão vê-Ia faltar ao trabalho'
.

Lula diz que Dihna nâo tem mais nada e que será sua candidata nas eleições de 2010

Dilma se diz co.nfiante na cura

O mesmo acontece quando,
se observam as regiões do país.
No Sudeste, as crianças ficam
na escola 4,17 horas, enquanto

a tomar remédios e, em breve, se
submeterá à quimioterapia, mas
não precisou quando. "Do pon
to de vista médico, a doença foi
curada. Agora, vou fazer o trata
mento médico recomendado",
disse aministra, que acompanha
Lula na viagem.

Dilma confirmou no sábado
que passará por tratamento' de

quimioterapia para combater o

línfoma, A ministra afirmou que
há cerca de 30 dias foi detectado
um nódulo em sua axila que já
foi retirado.
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Países tentam conter gripe suína
No México há suspeita de pelomenos 103 mortes, Europa confinna um caso
RIO DE JANEIRO

Enquanto autoridades mun

diais se reúnem na tentativa de
conter a possibilidade de pan
demia da gripe suína, o número
de casos confirmados e de mor
tes aumentou ontem.'Apesar de
os. ministros da Saúde da União

Europeia terem marcado uni. en
contro

-

de forma extraordinária
para analisar o possível impacto
no continente do surto de gripe, .

a Espanha se tomou o primeiro
país europeu a confirmar um

caso do vírus. Do outro lado do
oceano, um em cada cinco me

xicanos usa máscaras para evitar
a propagação da doença, e o nú- -

mero de mortos no país não para
de crescer: há suspeita de a doen
ça ter provocado pelo menos 103
casos de morte, mas autoridades
locais confirmam no mínimo 22
deles. Nos vizinhos EUA, já são

maisde 40 casos confirmados da
doença, mas nenhuma morte.

De acordo com aOMS (Orga
nização Mundial de Saúde), 73

casos foram confirmados: Méxi
co (26), EUA (40), Canadá (seis) e
Espanha (um).

Um caso espanhol foi detec
tado em um jovem da localida
de de Almansa, que apresentou
problemas respiratórios e febre

após voltar do México em 22
de abril. " Foi confirmado que
o paciente de Almansa que es

tava em observação desde o dia
25 deu 'positivo para o vírus da

gripe suína HIN1", disse mi

nistra, da Saúde da Espanha,
Trinidad Jiménez em uma cole
tiva de imprensa no Ministério
da Saúde, após uma reunião de
emergência: sobre O' tema.

AGÊNCIA o GLOBO Um em cada cinco mexicanos usei móscaras para evitar a propagação da doença que assusta o país

Obama diz que não há motivo -GM anuncia mais corte e demissões
para alarme -e pede calma Empresa vai demitir 21 mil funcionários e fechar 13 fábricas

O presidente dos Estados perto a situação.
Unidos, Barack Obama, disse -Apesar do tom moderado de
ontem que não há motivo

-

para Obama, Richard Besser, 'diretor
"alarme" com a propagação da do Centro de Controle e Pre

gripe _ suína no país, embora te- venção de Doenças, em Atlanta,
nha manifestado preocupação disse, em entrevista à ABCNews,
com o surto iniciado no México. -

que o quadro pode ficar "mais
"Isto é obviamente ummotivo de - grave". "Quero que a população
preocupação que requer Um ele- saiba que estamos preocupados.
vado estado de alerta, Mas não é As pessoas devem ficar preocu
um motivo de alarme", afirmou padas. Acredito que, com o que
o presidente em discurso na vemos no México, a população
Academia Nacional de Ciências. deve se prepararpara a ideia de
Obama acrescentou que ci gover- que podemos ter casos mais gra
no está acompanhando bem de ves", declarou.

Presidente
manifestou
preocupação
com o surto
iniciado ne
México

INDICADORES CÂMBIO
==�------------------------�

MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar comercial (RS)2,219 2,221 1,37%
Euro (em RS) 2,890 2,892

-

0,03%

A General Motors anunciou
ontem um novo plano de reestru
turação que prevê o fechamento
de mais 13 fábricas, a demissão
de 21 mil funcionários, o encer

ramento de contratos com distri
buidores e o fim da marca Pon
tiac até 2010 em um esforço de
atender às deniandas dó governo
americano para uma reestru

turação mais rápida e profunda.
A montadora apresentou ainda
à SEC (Securities and Exchange
Commission, que fiscaliza e regu
lamenta o mercado _de capitais
americano) uma oferta de rees

truturação da dívida com. troca
- de títulos no valor de US$ 27,2
bilhões. A proposta prevê a emis
são de 225 ações para cadaUS$ 1

- mil de dívida e o pagamento em

dinheiro das taxas de juros acu
muladas.

Os cortes mais profundos
estão previstos para até o fim de
2010. O número de fábricas nos

Estados Unidos será reduzido de
47 para 34 e serão demitidos 21

mil dos 61 mil funcionários ho
ristas no país. Ftrncionários horís
tas são os que trabalhamnas linhas
de produção. Já a rede de distribui
dores deve cair quase àmetade, de
6.246 para 3.605 unidades.

General Motors também vai encerrar a produção da marca Pontiac

Emp�éstimo de US$ 15,4 bi"
A montadora; que semana

passado recebeu USS. 2 bilhões de
empréstimo de capital de giro do
,governo dos EUA, elevando o volume
total de empréstimo paro USS 15,4
bilhões, havia recebido prazo até 'o

dia 1° de junho para apresentar um

.

plano de reestruturação mais pro·
fundo à administração -Obamo para
garantir o continuidade do apOio do

, governo. No fim de março, o
-

então

presidente do 6M, Rick Wagoner" re
nunciou 00 cargo, após o pedido do
administração americano.
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VARZEANO

Segunda fase com

jogos equilibrados
Só uma goleada foi registrada na rodada
JARAGUÁ DO.SUL

A primeira rodada da segun
da fase do Campeonato Varzeano
de Futebol - Troféu Raul Val
dir Rodrigues, foi marcada pelo
equilíbrio. Exceto pelo jogo entre
Caxias e Garibaldi, que terminou
em 5xl, para o time de Santa Lu
zia. No total foram três empates
na rodada.

Como era de se esperar, as

chaves ficaram bastante equili
bradas. No Grupo I, Atlético e Ti

gre estão com três pontos, mas o

time da Estrada Nova leva a me

lhor no saldo de gols (dois contra
um) e lidera o.grupo.

Pela Chave J, o Caxias lidera
com três pontos e em seguida
vem o Cruz de Malta e Kiferro,
ambos com um ponto já que em
pataram em lxl na última roda
da. No Grupo K, todos estão com
um ponto, mas Guarany e Rio
Cerro levam vantagem por terem

.

empatado em 2x2. No Grupo L
dois vencedores lideram a cha
ve: Magic WorldIBazar do Rau
e BrandenburglDutra estão em

patados em número de pontos e

saldo de gols. A competição tem
apoio dos Postos Mime.

Times não
se ·reabilitam

Os times jaraguaenses. entra
ram em campo pela Taça Pome
rode no fim de semana dispostos
a se reabilitarem na competição.
No entanto, apenas oVitória con

seguiu arrancar um pontinho, ao
empatar em casa por 3x3 com

o Floresta. O Flamengo perdeu
para o Atlético Pomerodense por
5xO e continua na lanterna.

O dirigente auriverde Carlos
Ricardo comentou o resultado.
'l\.pesar de jogar em casa, tive
mos que recuperar um placar de
3xl. Temos quatro rodadas para
se classificar", ressaltou.

Já a situação do time do Gari
baldi é mais preocupante. O téc
nico Chico revelou que jogando
fora de casa, e atrás no placar, a
equipe foi para o tudo nada e aca
bou dando. o contra-ataque para
o adversário .

.
'

Atlético (listrado) venceu o Box 7 por 2xO e lidera a Chave I da 28 tose

RESULTADOS VARlEANO
CHAVE I CHAVE K

Rio Cerro 2 x 2 Guarany
JJBordados O x O Confort Fine

..............•.....

Box 7 O x 2 Atlético
Tigre 1 x O Roma/Mega Tranze o Pé

CHAVE J
.
CHAVE L
Bo rrabax�'1'x'3 M.·World/S.' do'Rol,
Galácticos O x 2 Brandenburg/Dutra

Cruz de Malta 1 x 1 Kiferro
Coxias 5 x 1 Garibaldi

o CORREIO DO POVO m
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Sênior
Duas competições já têm doto poro começar. Uma delas é o tra
dicional Campeonajo Sênior, que neste ano terá, oito equipes e
iniciará no dia 30" de maio. Os times se enfrentarão em turno
único e os quatro melhores se classificam para a semifinal. Os
participantes são Vitória, Guarany, Ponte Preta, Belmec, Mecânica
Taió, Flamengo, Grêmio Garibaldi e G.alácticos.

ESCOLlNHAS
A outro competição que também iniciará em mnlc é o Campeonato de
Escolinhas, nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15 (a sub-9 e a sub-
17 serão no segundo semestre). Serão nove equipes, todos disputando
nas três categorias, que entram em campo a partir do dia 17 de maio.
O regulamento é o mesmo do Sênior: todos contra todos em turno
único e os quatro melhores fazem o semifinal. Confirmaram presença:
Moleque Travesso, CT Falcão 12, O Pequeno e a Bola, Corupá, Guara
mirim, Botafogo, Craques do Futuro, João Pessoa e, G4'Garibaldi.

CONCÓRDIA
O time de Concórdia já recebeu quatro jogadores contratados, que se

apresentaram no fim de semana poro o técnico Joseilton de Almei
da. Os zagueiros Signei e Gaúcho, o lateral-esquerdo Jean e o meio.
Wellinson foram os primeiros a iniciar os trabalhos no time do Meio
Oeste. Outros cinco jogadores SãD esperados poro os próximos dias,
dentre eles o atacante Gillian e o meio Jean Carlos. Os outros três não
foram nominados ainda, mas sobe-se que é um meio de. ligação, um
volante-e um atacante que vem do Acre_

PORTO
O Porto, primeiro adversário do Juventus no Divisão Especial, tam
bém tem novidades. A equipe do Planalto Norte anunciou o nome dos'·
dois primeiros reforços. Um deles é o lateral-direito Erivelton, com

passagens por Paraná, Atlético-PR, CRB e Toledo.' Já o outro é Daniel
Biro, .que tem este nome por ser filho do íendário Biro-Biro (ex-Corin�
thians). A diretoria procuro fechar o restante do elenco o mais rápido
possível, já que a apresentação está marcado poro o dia 9 de maio.

FINAL DO CATARINENSE
A Chapecoense mostrou que, em coso, realmente é imbatível. Tanto

. que em 12 jogos disputados no índio Condá, venceu nove e empatou
três, mantendo-se invicto quando atua diante da torcida. Q-Avaí tam
bém tem um bom retrospecto em cosa - venceu sete, empatou quatro
e perdeu uma - justamente para o Verdão do Oeste, no encerramento
do quadrangular semifinal. Vai pegar fogo esta decisão.

• Veja mais do esporte nos blogs Arquibancada e'
Firula de Salto Alto, no si te www.ocorreiodopovo.com.br

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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TERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2009

ESTADUAL

ses não resistiram à pressão
e perderam por 7xO.

,

O técnico Augustinho Fer
rari comentou que o objetivo é
classificar para próxima fase.
Para isso no returno a equipe
terá de vencer os dois primei
ros [ogos. Esta etapa acontece
rá nos dias 8 e 9 de maio em

[araguá do Sul.
O feminino sub-15 ADJ/

Criciúma Construções/Me
negottí MáquiIias/FME fez
sete pontos na rodada de
estreia, da competição, em

Luís Alves. Elas venceram

duas, para Balneário Cam
boriú (4x3) e Passo de Torres

(5x4), empataram uma, para
Criciúma (3x3), e perderam
contra Brusque (7xO). Com
os resultados o time volta: à

competição nos dias 14 a 16
de maio em Jaraguá do Sul

para disputar o returno do
Estadual.

Tênis de mesa

na Liga Leste

ESPORTE���������-

Vôlei infanto masculino está em 3°
,

.

,
,

No fim de semana equipe perdeu para_Blumenau e venceu oMorro da Fumaça
JARAGUÁ DO SUL

A Marisol/FME fez duas
importantes partidas pelo
Campeonato Estadual Infan
to-Juvenil Masculino de Vô
lei. Os comandados de Ka

dylac, -que jogaram em casa no

fim de semana, perderam uma

e venceram outra. No firial o
saldo acabou sendo positivo e

a equipe está na terceira colo
cação, atrás do Bonja/Joinville
e Blumenau.

O jogo contra Blumenau, ria
sexta-feira, termínoü em 3 sets
a 2 para os visitantes, com par
ciais foram de 14x25, 25x22,
25x14, 22x25 e 12x 15. Já a par
tida com o Morro da Fumaça no
sábado foi tecnicamente mais
fácil e o time de Jaraguá venceu
por 3 sets a O, parciais: 25x14,
25x21 e 25x17.

Kadylac disse que a rodada
foi um reflexo da evolução que
a equipe está passando. "Esta
mos crescendo. Perdemos por
3x2 na estreia contra O Joinvil
le e também para Blumenau,
Mas vencemos o Morro da Fu

maça por 3xO. Isso demonstra

que dá para jogar de igual para

igual com essas equipes", ana
lisou, declarando que preten
de ter o auge da equipe para
as finais do Estadual e os [o
guinhas Abertos de Santa Ca
tarina, previstos para outubro.
''Acredito que até lá a equipe
estará em condições de brigar.
Espero que a continuidade
do trabalho nos favoreça para
esse desenvolvimento".

O treinador comentou tam
bém que uma das peças impor
tantes na equipe, o levantador
André, está em processo de
adaptação. "Ele veio de Balne
ário Camboriú este ano e ain
da precisa se entrosar com o

time", comentou. O próximo
compromisso da Marisol/FME

, será no dia 9 dé maiô contra a

Unisul em casa.

O time infanto feminino,
Marisol/FME, também jogou
pela competição estadual, só

que fora de casa. Elas foram a

Florianópolis-e estrearam com

.duas derrotas. Perderam para
Balneário Camboriú por 3 sets
a i (28x26, 22x25, 25x12 e

25x12) e para Blumenau por 3
sets li O (25x8, 25x19, 25xl0).

Time sub·17 masculino, CEJ/FME, vai sediar o r.eturno da segunda fase

Equipe Marisol/FME passou fácil pelo Morro da Fumaça e garantiu, em casa, a primeira vitória por 3 sets a O

Times do futsál de base estão
próximos da classificação

.

,

JARAGuÁ DO SUL

Duas equipes do futsal de
base de Jaraguá do Sul fize
ram bonito no Cam.peonato
Estadual da modalidade, rea
lizado no fim 'de semana. Os

garotos do sub-I? masculino
somaram seis pontos em Blu-'
menau e estão, em segundo
lugar na chave. Já as meninas
do sub-15 venceram duas e

empataram outra, terminan
do o turno também na vice
liderança.

A equipe suh-17 CEJ/FME
jogou em Blumenau venceu
a primeira partida por 12x4
conta o Camboriú. O .segun
do jogo foi o clássico regio-
nal com o Joinville e quem
levou a melhor foi [araguá

� que derrotou o arquirríval
.\j! por 4x1. A partida mais di
.� fícil era contra o Apama de
� Blumenau (atuais campeões
do certame). Os jaraguaen-

JARAGUÁ DO SUL

A equipe de tênis de mesa
. da FME de. Jaraguá do Sul
esteve em São Bento do Sul
onde participou da primeira
etapa da Liga Leste 2009. No
total sete' cidades da região
Norte e Litoral competiram
no fim de semana. O número
de inscrições ultrapassou 235.
A competição serviu para que
os atletas ganhassem expe
riência, muitos deles parti
ciparam de uma competição
regional pela primeira vez. "O
objetivo foi dar experiência
e prepará-los pra as futuras

, equipes de rendimento", dis
se o técnico Israel Oliveira.

Os melhores colocados
foram Maurício Fischer que
ficou com o segundo lugar no.
infantil masculino, Guilher-

/

me Dechamps, bronze no mi
rim masculino e Elizete dos
Santos, terceira colocado no

mirim feminino.

-- ___ LAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ESPORTE
-

Felipe Massa tem pior início da história
Desde 2002, quando estreou pela Saubei; ele não tinha um começo tãomim
SÃO PAULO

.

o início da temporada 2009
está sendo para Felipe Massa o
pior começo da carreira do pilo
to na Fórmula 1, na modalidade
desde 2002, quando competia
pela Sauber. No GP de Bahrein,
Massaficouna 14acolocação. _

O piloto sofre com desacer
tos mecânicos e de estratégia da
Ferrari. Além disso, ainda pode

. reclamar da falta de sorte. Na
corrida deste domingo, chegou
otimista ao gríd de largada, após
o oitavo lugar conquistado no

sábado, mas acabou "pagando"
pela suaboa largada. Naprimeira
curva, Massa foi espremido por
Barrichello e Kimi Rãikkõnen.

A fase de Massa é, mesmo

complicada. Ele sequer dispu
tou a superpole na Malásia e na

China; e sua melhor posição foi
o sexto lugar no grid da Austrá
'Iía. Na Oceania, abandonou com
problemas mecânicos.

A escuderia planejamelhoras
com a apresentação do pacote de
mudanças, visando se adaptar à
nova conjuntura da Fórmula 1, a

partir do início do giro europeu,
que começa no dia 10 de maio,
em Barcelona.

REPÚBLICA FEDERATIVA DD BRASIL
ESTAOOO!-: SANfA CATARINA

Tabellona(o do Murk�lDeComllr(ade Jaraguãelo Sul

Margot Adelia Grubba lehmann,
Tabelãl'OIldata�oada

A'Ienida Marechal Oe-odoro da Fonseca n" 1589,
Telefone: (47) 3273-1390H. de Func. 09:00h àsl8:00h

�DrrAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulas abaixo
relacionados,ficando os devedores mtlmados a partirda publicação deste edital a os aceitar ou pagar no
trlduo legal (3 diasúteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no. mesmo prazo, sobpena de, em não ° fazendo, ser lavrado e registrado o p'rotesto
��r�:��r(��t�·:rr:�)��SeC������:s� ������a���ataodfn���f,ei;������n����:��S���I,a��I�o�e�j
resi�ente(s) ou dorricil.ia�a(s} fora da Circunscrição�e09ráfjca da Serventia" ou, ainda, porque ninguém
se dispês a receber a Intimação no endereço fcmecidc pelo apresante, tudo em conformidade com os

arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ. _\
Protocolo: 109121
07.001.619/000
Cedente: EUGENIO MONACO
Número do Titulo: 000217-8 Espécie: Cheque
f':presentante: EUGENIO MONACO DataVencimento: 26102/2009 Valor: 3.156,00
Llquldaçãc apósa fhíimaçâo: RI10,00, condução: RI 14,60, Diligência: RI20,00,Edrtai: R110,00

Sacado: J A SER DE tOC DE M DE OBR DA CONS CII.1L

CPF:517.268.158-20

Protocolo: 109256 Sacado: FAEERNEWEQUIPAMENTOSlTOA CNPJ: 07.454.06B/OOO
Cedente: WISE TRANSFORMADORESLTOA

.

CNPJ: B6. 799.897/000

�����raonI���=���5-1 Espécie: Duplicata d�V��ean����r��1 f�������ã�alor: 220,08
Liquldaçâc apósa intimação: RII0,00, Condução: RI 6,96, Diligência: RI 20,00. Edital: RII0,00

P;�;;-iõ939ã--iâ��;cVi-éõMuNiêAcÕÊsvisuÃi.INmiGENTE LTOA
09.123.307/000
Cedente:VERSATlLiMlE COMDETlNTASLTOA, CNPJ:07.966.147/000

��;���aonI��ub%�����N�MP������tã de vend� Merca��rao����t����: 1010412009 valor:
302,36' .

Ltquldação.spõs a intimação: R$10,OO, Ccndução:R$ 20,23, Diligência: R$20,OO, Edital: RS 10,00

Protocolo: 108736 Sacado: SCUTA E RLHO COMERCIO DE ARTIGOS 00 VES CNPJ:
10.624.097/000
Cedente: aUIKSlLVER INDUSTRIAE COMERCIODEARTIG CNPJ: 07.230.513/000

. ��;���aOnI������gA Espécie: Daplcata d��n�:�f::n����":�coaJ:avalor: 5_044,50
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 8,96, Illigência: RS 20,00, Edital; R$10,00

Protocolo: 106967 Sacado: LlAMAR DIS1 TRANSP MAT CONST LTDA CNPJ:
00.625.622/000
Cedente: CASASDMGUAMATERII'JSPARACON CNPJ: 75.362.160/000
Numero do Titulo: 152117/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: SESC .

Data Vencimento: 03/0412009 Valor: 2.440,00
Liquidação apésa intimação: R$10,OO, Condução: R$ 21,64, Diligência: RS20,OO, Edital: RS10,OQ

Protocolo: 10696B Sacado: LlAMARDIS1TRANSPMATCONSTLTOA CWJ: 00.B25.622/000
Cedente: CASASDMGUAMATERJI'JS PARACON CNPJ: 75.362.160/000 .

���;��raonr�������118/1 Espécie: DUPlica���e�dc��ee�����io�����a��or: 5.360,00
Liquidação apôs a intimação: R$10,OO, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$20,00, Edita!: RS 10.00

Protocolo: 109127 Sacado: EVANDRO MAUROSURDI CPF: 034.306.019-16
Cedente: ElPNCa DO BRADESCO SA CNPJ: 60.746.948/266
Número do TItulo: 00196966.8 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: 8ANCODOBRADESCOSA Data Vencimento: 08/12/2011 Valor.18.420,60
Lrquidação ap6sa inâmaçâo: R$10,OO, Condução: R$18,82, Diligência: RS20,OO, Edital: RS 10,00

Protocolo: 109167 Sacado:JOSEBAABOSABARBOSANETO CPF: 109.607.448-60
Cedente: JARAGUATRUCKIMPLEMENTOSRODOVlARIOS LTDA CNPJ: 01.715.1 09/000

���;��daOnI�����D20 B���(�i��OuPlicata de vendb�����\������;c;b�o09
. Valor: 461 ,00

Liquidação apósa intimação: R$10;OO, Condução:Ri 18,82, Dlliqêncía; R$20,OO, Edital: RS10,00
Protocolo: 109242 Sacado: JUlIOCESARBRftNDAO CPF: 063.159.399-37
Cedente: BVFINANCEIRAS/A-C.F.1. CNPJ: 01..149.953/000

.

Número doTJtulo: 131016636 Espécie: INDlCACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOSASSOCIADOS Data Vencimento: 11/06/2006
\lalo[2.113,95
liquidação apósa intimação: RS10,OO, Condução: R$14,60, Diligência: R$20,OO, Edital: RS 10,00

Protocolo: 109344 Sacado: BlftNCAANDREIASTUNFF -

Cedente: ABS EMPREENDIMENTOMERCANTIL LTOA

��;���a�r��:�3:��Wê��;�MPEé��bl��Rt�+r�loTDA
\lalo[1B3,81
Liquidação apósa lnãmaçâo: RI10,00, Condução: RI 26,56, Diligência: RI�O,OO, Edital: RS 10,00

CPF: 026.242.929-26
CNPJ: 01.209.784/000

Data Vencimento: 1610412009

Protocolo: 1090BB Sacado: BELSUL COSMETlCOS JI1.P.E DISTRI.LTOA CNPJ:
09.502.420/000
Cedente: BETULlACOSMETICOS LTOA CNPJ: 60,232.756/000

��;���aonr�����bO���68 Espécie: Duplicata 1)aY:V�����n�6������coaJã�!0r: 332, 99
:�u������_:�����!_!_�����������������������O, E�ital: RS 10.00

Protocolo: 109069 Sacado: BELSU.COSMETlCOS.lMPE DISTRI.LTOA CNPJ: 09.502.420/000
Cedente: BETUllACOSMETlCOSlTOA

'

CNPJ: 60.232.75B/OOO

��::n�aonI�����O���5� Esp_é'cie: Duplicata �atV:�����n�6���ó��coaJã�10r: 1.233,15
Liquidação após a intimação: R$10;OO, Condução: R$16,00, Diligência: RS20,OO, Edital: R$10,00

Protocolo: 109090 Sacado: BELSU.COSMETlCOS.IMPEDISTRI.LTOA CNPJ:09,502.420/000
Cedente: BETULLACOSMETICOSLTOA

.

CNPJ: 60.232.758/000
Número do Tltulô: UNI006'732C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAl Data Vencimento: 06/0412009 Valor:4.170,99
liquidação apósa intimação: R$10,OO, Condução: R$16,OO, Diligência: R$20,OO, Edital: RS10,00
--,,--------._------_..!..._---_._--_._-------------------

Protocolo: 109235 Sacado: JAREDISAMARODASILVA CPF: 052.730.436-75
Cedente: RI'FAEL RJCARDOLEMOS ME
Número do Titulo: Pi 08-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante:HSBC 8J\NKBRASll S.A BANCOMLlTIPlOData Vencimento: 10/0412009 Valor: 59,20
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$17,41, Diligência: R$20,00, Edital: R$10,00'

Prolocolo: 109241 Sacado:ANTONIOALVES CPF: 985.326.639-49
Cedente: BVRNANCEIRAS/A-C.F.1. CNPJ: 01.149.953/000
Nútnerodo Titulo: 131006253 Espécie: INDICACAO
Apresentante: SERGIO SGHULZE &AOVOGADOSASSOCIADOS Data Vencimento: 1910912007
IIalo[23.460,96

.

Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$17,41, Diligência: R$20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 109325 Sacado: SOARESMONTAGEMINDUSTRIALLTOA CNPJ: 08. 794.132/000
Cedente: ABRATEC COMERCIAL LTDA CNPJ: 02.632,562/000

;

��;��raoni������o 8����iS�[)!p!icata de vendD:�:�il�������C��n009 Valor. 92,44
Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: R$16,OO, Diligência: R$20,00, Edital: R$10,OO

Protocolo: 109340 Sacado: RUBlO TEClLLA-ME CNPJ: 10.425.204/000
Cedente: RADIO BRASil NOVO LTOA

���;:n:�������B���.f=���n��b:aaV���i�������g3J2009 valor: 785, 70
Liquid'çao após a intimação: RI1 0,00, Condução: RI 6,96. Diligência: RI 20.00, Edilal: R110,00

Protocolo: 106930 Sacado: LEOPOLDOJOSI BRUCK CPF: 077.051.409-00
Cedente: JARAGUATRUCK IMPlEMENTOSRODOVIARIOS LTOA CWJ: 01. 715..1 09/000

��;��onr����6�8-doB�i�i;�[)!Plicatadevend5�:'0e�:i������Óc�b:�OÔ9 valor:230,00
Liquidação após a intimação: RII0,00, Condução: R14. 74, Diligência: RI20,00. Edital: RII0,00

Protocolo: 10B747 Sacado: ONILDOLUIZVlEIRAME CNPJ: 06.779.972/000
Cedente: Ef5lRESAJORNALISTICAFOLHAlONDRINA CNPJ:77.33B.424/000

��;���I!�U���d�1 Esp.écie: DUplicatad��i:�:���ea���Po����oa3:oValor: 560,00
liquidação apósaintimação: R$10,00:Condução: RS46,2B, DiJj9�ncja: R$30,70, Edital: R$10,00

Protocolo: 10667B Sacado:ADENILSONKOHLER
Cedente: SERGIO JOSE NEGHERBON

��;��Oni!�U���,O JO�if��G���NmiSSÓria
125.00 •

liquidação apôs a intimação: R$10,00, Condução: RS 20,23,Difigência: RS 20,OO,édital.:RS10,00

CPF: 650.916.049-00
CPF: 399.976.269-15

Data Vencimento: 12/0.7/2003 valor:

CNPJ:

Protocolo: 108184 Sacado: GlJllHERMESANTOSRAEDER CPF: 008.935.039-16
Cedente: METALFLEXO INDUSTRIAE COMERCIO FERRAMENTAS FLCNPJ: 07.254.947/000
Número do Titulo: 7829 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil par Indicação

.

Apresentante;BANCODOBRASlLSA Data Vencimento: 25103n009 \lalo[ 547,06
Liquidação apó�a intimação: RI10,00, Condução: RI 20.23. Diligência: RI 20,00, Edüai: RII0,00

CNPJ:

Protocolo: 106915 Sacado: BELLAPIZZACOMDEALIMENTOS LTOA CNPJ:05.91B.217/000
Cedente: ATACADO DE ARMAAltoHOSPAVANlTOAEPP CNPJ: 75.510.4041000

���:nta°nI������o B�����[)Jplicata de vend��:��::�������c��009 Valor: 760, 6T

�!����a!�s_:�����!!����������:.:_�������S 20,�0, Edital: R$10,00
Protocolo: 106906 Sacado: RUBENSCElSOUNLOLF CPF: 362.140.919-34
Cedente: SERGIOJOSENEGHERBON CPF: 399.976.269-15
Número do Titulo: 01 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: SERGIO JOSE NEGHERBON Data vencimento: 05/09/2005 Valor:
2.700.00
liquidação epõs a intimação: R$10,00, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,OO

Protocolo: 106907 Sacado: NATlWARMElINGMASS C�F: BI8.475.999-15
Cedente: BVFINANCEIRAS/A-C.F.I. CNPJ: 01.149.953/000

��;��onI���b���r��Ei�f��:���:�CO Data Vencimento: 15/0112009 Valor:
B.320,32
liquidação após a intimação: RS, 10,00, Condução: R$ 26,56, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

Protocolo: 106BB4 Sacado: BELSUL COSMETlCOS JMP.E DiSTRl.lTOA CNPJ:
09.502.420/000
Cedente: BETUtLACOSMETICOSLTOA CNPJ: 60.232.758/000
Namerc do Titulo: LNI006877B Espécie: Duplicata de Venda Mrfcantil por Indicação
�resentante: BRADESCO Data Vencimento; 06/0412009 Valor: 2.610,67
LIquidação após a intimação: R$10,OO, Condução:R$16,OO, Diligência: R$ 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 106663 Sacado: BELSUl COSMETICOS .IMP.E DlSTRLLTOA CNPJ:
.09.502.420/000
Cedente: BETULLACOSMETICOSLTOA CNPJ: 60.232.758/000
Número �o Título: lJIJI006878B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 06/0412009 Valor: 1.213,35
Liquidação após aintimação: R$10,OO, Condução: R$16,OO, Diligência: R$ 20,00,.Edital: RS 10,00

Protocolo: 106646 Sacado:·IRINEUMODETZKI CPF: 016.161.979-67
Cedente: ENOC DE SOUZAME
Número do TItulo: 0001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porlndicação
Apresentante: UNIBANCQ...UNIAO DE BANCOS BRASILEIROSSA Data Vencimento: 06/04/2009
Valor. 325,00
liquidação apósa intimação: R$10,OO, Condução: RS 26,56,Diligênci.a: R$20,OO, Edital: R$10,00
Protocolo: 106B43 Sacado: SOARESMONTAGEMIND. LTOA "NPJ: 06.794.132/000
Cedente: MENElLlALIMENTOSLTOAEPP

���;���onI��u(?�I��co-�rl����i����eB���fl�������.rln�a��ãSencimento: 05104/2009
VaJor:444,OO
Liquidação após a intimação: RS10,00, Condução: R$16,OO, Diligência: RS 2�,OO, Edital: R$10,00 •

Protocolo: 1 08825 Sacado: 'v1LSONVARElA CPF: 085.283.669-44
Cedente: MAAIAAPAAECIDAMICHEI DALUZDACRUZ ME CNPJ: 85.400.174/000
Número do TItulo: 503-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAl Data Vencimento: 05/0412009
450,00 •

Liquidação após a !ntimação: R$10,OO, Condução: RS 8,96, Oligência: R$ 20,00, Edital: R$1 0,00
--------------------------------_._-_._---_._----

Protocolo: 106776 Sacado: EDSON.MENEGHELLI CPF:716.750.669-15
Cedente: SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTOACNPJ: 01.056.640/000

��::n�onI���AJ��6�2ªR�;rê��: Duplicata deveng���c�����[�:n8i��o009 Vãlo·r: 125,00
Llquldaçâc apósa intimação: R$10,OO, Condução: R$15,30, Diligência�R$ 20,00, Edital:.RS10,OO

Protocolo: 108763 Sacado:ANAJUUADOEGE
I

CPF: 889.948.809-68
Cedente: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELlCADE JOINVILLECNPJ: 64.694.405/000
Número do Titulo: 2758631 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA Data Vencimento: 07/0412009 valor: 1.249,86
liquidação apósa intimação: R$10,OO, Condução: RS 8,96, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00

Protocole: 106762 Sacado:ADS DISTRIDUDORADE GASLTOA-ME CNPJ: 07.925.791/000
Cedente: COPACAZ DISTRJ Bl/IDORADE (lAS LTOA CWJ: 03.237.563/000

��:��Oni!����96g7�RA�r��e: Duplicata de Ve���a���i�i!�f�:I��g3}:809 �Valor: 4.876,20
Liquidação após a intimação: RI 10,00, Condução: RS16,62, Diligência: RI 20,00, Edrtai: RI 10,00

p;��;I�lõã752--s;;d�:AcAclopíRESBi(STos--·-----·-G-PF]õ6.576.45g.65
Cedente: VENTUSPNEUSIMPORTADORAE DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/000

��;���r�������o Espécie: Duplicata de ���������������'jg��b�� \falor: 1.057,00
Liquidação apõsa intimação: R$i0,00. Condução: R$16,71, Diligência: fi$ 20,00, Edital: RS10,00
---------------------------------------

Protocolo: 106690 Sacado: KELLY NATSUMI TANAKA CPF,047.576.869-86
Cedente: HBGENDATMGDE CLRSOSLTOA CNPJ: 00.555.731/000

������onI��ub%���g��MT��é��e���ata deVenda Mer���1 t����:�f::010103J200� Valor:
115,00
Liquidação apósa intimação: R$10,OO, Condução: RS 8,96, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 108381 Sacado:AGUAAZULCOMERCIODE PISCINAS CNPJ: 09.499.356/000
Cedente: SODRAMAA IND E COMERCIO LTOA CNPJ: 51.333.797/000

;�:���r���������l�s.Ã�Pécie: Duplicata de��ad�����a;�it�2��f2��� Valor: 1.347,71
LIquidação apôsa intimação: R$1 0,00, Condução: RS 20,23, Diligência: RS 20,00, Edital: RS10,OO

Protocolo: 1 06240 Sacado: LEONITAB.DASILVA CPF: 625.649.359-15
Cedente: OESACOMEREPRESLTOA CNPJ: 61.611.931/000
Numero do Titulo: 1082477U Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicaç!o
Apresentante:BRADESCO Data Vencimento: 26/0312009 valor: 107.36
liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: R$13,a9, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

protocolo: 108971 Sacado: DAVIDUSlNAGEM lTOAME CNPJ: 04.533.012/000
Cedente: MANNES MANGUEIRASVlTOA CNPJ: 60. 645.2B6/000

.

��;��onI�����i3{jJ t�sPéCie: Duplicata de����c��:��:P;J)of��3�o Valor: 76,25
Liquidação após a intimação: R$10;0It,Condução: R$13,89, Diligência: RS 20,00, Edital: RS10,00

Ma!90tAdelia Grubbâ tehrrann Tabeliã e Oficiala Designada

Massa descontente com rfiultados

Nodal amplia
a vantagem
BARCELONA'

. Pentacampeão do torneio
de Barcelona, o espanhol Ra
fael Nadai ampliou em mais
200 pontos sua vantagem na

liderança do ranking da ATP

para o suíço Roger Federer.
Agora, a diferença entre. os
dois primeíros colocados é de
4.830 pontos.

A alteração se, deu porque
apenas nesta semana foram
descontados os pontos do
Masters Series de Montecãr
lo do ano passado. Assim, o
espanhol teve descontados
1.000 pontos, mas somou 500

pelo título em Barcelona, en
quanto o suíço, que não jogou
na 'semana passáda, perdeu
os 700 pontos pelo vice-cam
peonato. A diferença entre o

terceiro e o quarto colocados,
NovakDjokovic e Andy Mur
ray, caiu para 110 pontos.

Valor:

Maicosuel
fora da final
RIO DE JANEIRO

A contusão do meia Mai

cosueI, do Botafogo, realmente
é grave, O jogador sentiu um

problema muscular na pri
meira decisão do Campeonato
Carioca, contra o Flamengo,
no domingo, e teve de deixar o
gramado na metade do segun
do tempo. Exame realizado on
tem constatou que ele tem um

estiramento de grau 2 na coxa

'esquerda e não poderá jogar
por quase um mês. Portanto,
ele não disputa o jogo de volta
no domingo.

Ney Franco ainda não co

. mentou
.

a ausência de seu

principal articulador. Contudo,
a tendência é que ele escale o

meia Lucas Silva, que é a única
opção para a posição. O atacan
te Jean Carioca seria uma alter
nativamais ousada ..

.
.
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-4I,*,fjiji!,i:jii$1i�
FINAL - JOGO DE IDA
Botafogo 2x2 Flamengo
(Um novo empateJeva a decisão para os

pênaltis) .

FINAL - JOGO DE IDA
Chapecoense 3x1 Avai
(O Avaí precisa vencer, por qualquer pla
car, para prOVOCllr a prorrogação, onde
terá vantagem'do empate)

o
.'"

�
s
$
êi

60 RODADA OCTOGONAL
Cianorte 3x1 Paranavaí
Paraná 3x3 Iraty
Nacional1xO J. Malilcelli
Atlétic;o 2x4 Çoritiba l

CLASSIFICAÇAO: Atlético 14, Coritiba-14,
J. Malucelli 13, Nacional n. Paraná 8,
Cionorte 7, Iraty 4 e Paranavaí O.
(Décisão ficou para o próximo domingo.
Os quatra primeiros colocados têm chan
ces,de brigar pelo título)

DOMINGO
Santos 1 x3 Corinthians
(O Santos precisa vencer o jogo de volta,
no Pacaembu, por três gols de_diferença)

FINAL - JOGO DE IDA
Cruzeira 5xO Atlético
(O Atlético tem melhor campanha, mas
mesmo assim precisa vencer por pelo
menos cincl! gols de diferença)

FINAL - JOGO Df IDA
Bahia 1 x2 Vitória
(O Vitória pode perder por um gol de
diferença quuelj o campeão 2009)

FINAL - JOGO DE IDA
Atlético 2x1 Goiás
(O Atlético jogará pelo empate. Já o Goiás
tem de vencer por dois· ou mais gols de
diférença, caso contrário a decisão vai
para os pênaltis)

Umuarama 5x1 Vasco
Minas 2x1 Intelli
Copagril1x1 Cortiana/UCS
Unisul 3xO Petrópolis
Garça 3x1 Vasco
SEGUNDA-FEIRÁ
Copagril x São Caetano/Corinthians *
Álvares x Intelli*

.

Cascavel x Cortiana/UCS"
Unisul x Praia Clube'"
Colegial x Petrópolis"
HOJE
19h45 - Krona/Joinville x Umuarama

20 RODADA
Seleto 1x1 Avaí
Amizade 0x9 Vila Amizade

CLASSIFICAÇÃO: Seleto 4, Vila Amizade 3,
Amizade 3, Avaí 1 e Beira Rio O.

20 RODADA
CRB 1x4Avaí
Sporting Guará Ox7 Cruzeiro
Rubro Negra 2x2 MM/Altitude
Beira Rio 5x2 Caixa d'Água
Vila Amizade 8x3 Du Pneus _

Seleto 1 x1 Unidos da Vila
Barro Branco Ox5 União/Jagunços
CLASSIFICAÇÃO: União/Jagunços 6, Avaí
6, MM/Altitude 4, Unidos da Vila 4, Cru
zeira 3, Barro Branco 3, Beira Rio 3, Vila
Amizade 3, Rubro Negra 2, Seleto 2, Caixa
d'Água 1, CRB O e Sportin!fGuará O.

.

* Jogos não encerrados até o fechameo
to. Veja os resultados no blog Arquiban
cada, DO site www.oClorreiodopovo.com.br
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www.autoelite.com.br· Grupo�uto efite 40 onOl d. credíbiUdodo. a..... 47 3274 6000
Caro_9u6 Auto Elite
Uma re1aç50 de confiança.
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Arte, folclore, artesanato. A cultura de Santa

Catarina é a.exáressáe do talento dos catarinenses.

Participe e conheça nos,sos projetos e calendário

de eventos em www:tcc.sc.gov.br.
Descubra: você é feito de cultura..
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