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Maratona musical -,
é atração no Sesc
Amanhã é a vezdo uruguaio, radicado no

município, Gabriel Prado, subir ao polco.
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R$ 3 milhões para
.

comprar caminhões
Projeto que autorizo município a controtar
financiamento foi. aprovado pela Cômara.

Página4

Raio-x da Saúde
Série de reportagem mostra corria é a realidade de te a madrugada são algumas das principais reclama

quem procura atendimento na rede pública de Saúde ções. Nos bairros Estrada Nova, Santa Luzia e Rio da
em Jaraguá do Sul. Falta de especialistas e filas duran- Luz, por exemplo, não há médicos.
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BELEZA INCENTIVADA
PREFEITURA DE CORUPÁ LANÇA PROGRAMA PARA ENSINAR OS MORADORES A CUIDAREM DO JARDIM E EMBELEZAR A CIDADE.

Em.busca de novos recordes
Ivanildo Pinto, recordista sul-americano dos 100 metros com barreira rndster (50-54
anos), participa do Grand Prix Internacional, em Buenos Aires, neste fim de semana.

Página 11

Malwee fica no 2x2 em Petrópolis
Time perdeu o goleiro Tiago, expulso em lance discutível. O empate também

fez com que os jaraguaenses caíssem do 2° paro o 3° lugar.
Página 18

Visite o apartamento decorado

tiEstRUTURA :.
3273-7466 - Plantão .

�!��-����.��
Acusado prefere
manter silêncio
leca Bicheiro utilizou prerrogativa
legal para não responder os
perguntas do juíza Patricia Nolli.

Págrna6

o mmu]o no povo
• Apoio:

Aprender o juntar os letras, formar pa
lavras, ler froses e escrever o próprio
nome é apenas o começo. O trabalho
da al·fabetização pode estar perdido
se o aluno não continuar estudando
em turmas de educação de jovens e

adultos -(EJA). Especialistas são unô
nimes 00 afirmar que o falta de oferta
de turmas de EJA é um dos principais
motivos paro que o país não consigo
reduzir o contingente de analfabetos .
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�'A poupança popular
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OPINIAO----------

EDITORIAL

Enquanto a

Sellc QP sentou
taxas es sfetica
e a poupança tinha o

pior rén�imento do

CHARGE
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PONTO DE VISTA

Reforma Política só com plebiscito
MARIO ERNESTO HUMBERG, CONSULTOR DE

COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E ÉrICA EMPRESARIAL E

PRES!OEI'I1E DA CL-ACOMUNiCAçóES E DO CONSELHO
DO INs:mum PNS!:: DE DESEl'llfO!.\IlMENTOSOCIAL

o projeto de Reforma Política em pauta
atualmente no Congresso propondo o voto
em lista fechada de cada partido, além de
contemplar o financiamento público das
campanhas, a fidelidade partidária e o fim
da re-eleição, certamente não corresponde
ao que a população em geral deseja.

Para que a Reforma Política atenda ao

interesse da maioria dos eleitores é fun
damental que todos nós sejamos ouvidos,
por meio de um plebiscito. São vários os

aspectos da mudança do sistema eleito
ral a serem perguntados aos. eleitores: 1
- Re-eleição (você é a favor da re-eleição
de prefeitos, governadores e presidente?), 2
- Forma de votação (você prefere o voto dis-

trital, o distrital misto, o voto proporcional
no candidato ou o voto em lista fechada do
partido"), 3 - Separação dos Poderes (você
concorda que o senador, deputado ou ve

reador deixe o lugar para um suplente e

assuma um cargo no Poder Executivo?), 4
- Cláusula de Barreira (você é a favor de só
terem presença no Legislativo os partidos
que alcançarem um mínimo de votos?) e 5
- Remuneração de vereadores (você con

corda que os vereadores de cidades que não
têm renda própria suficiente para pagá-los
recebam salários mensais com recursos re

colhidos em outrosmunicípios?)..
Para defensores do atual projeto de

voto em lista fechada, que atende ao.ínte
resse dos políticos, a proposta contempla
algumas questões que consideram funda
mental resolver: a redução da influência

DO LEITOR

Sociedade dos sonhos
Uma atenta análise da História da Humanidade

revela um avançar contínuo. Sob os mais diferentes
aspectos, gradualmente há avanços. Esse processo
não é uniforme em todos os povos. Aliás, em um

mesmo povo as virtudes se consolidam com vagar e

em ritmos distintos. Assim, o conjunto de certa nação
apresenta tendência à ordem e ao trabalho, mas se

conserva intolerante. Outra possui a tolerância mais
desenvolvida, mas tropeça no quesito honestidade.

O primordial é que, pouco a pouco, os costumes
se purificam. Alguns hábitos lamentáveis do passado
lentamente perdem a força e se figuram odiosos, como
o racismo. A evolução não se processa sem algum es

forço. Cada nova ideia teve seus ardorosos defenso
res, que lutaram contra a inércia geral. No princípio,
a batalha pela renovação sempre parece difícil, talvez
até impossível. Contudo, o progresso é uma lei uni
versal. Ideias e hábitos mais puros podem demorar a
empolgar, mas com o tempo eles se efetivam.

Com essa realidade em mente, convém refletir so
bre a sociedade atual. São comuns os brados contra
a violência, a corrupção e os costumes desregrados.
Ocorre que não basta indignar-se. O mundo não se re

novará por si. Os homens são os artífices do amanhã,
qualquer que seja ele.

Para que o futuro seja venturoso, importa trabalhar
.

arduamente em seu favor. Os meios para isso são os

mais variados. Mas a reforma mais difícil sempre é a do
próprio proceder. Embora difícil, ela é imprescindível.
Fazer o que se critica nos outros é pura hipocrisia. Quem
condena desonestidades de políticos tem o dever inde
clinável de ser rigorosamente honesto em seus atos.

O homem que abomina o preconceito não pode
praticá-lo. Aquele que questiona a falta de ética do
próximo precisa cumprir com rigor todos os seus de
veres. Após a retificação da própria vida, surge a ne

cessidade de auxiliar na transformação do coletivo.
Evidentemente, uma vida digna é sempre a melhor

lição. Não gaste tempo em reclamações. Apenas traba
lhe pelo surgimento de ummundo mais honesto, justo e

fraterno. Assim agindo, chegará o dia em que você terá a

ventura de viver na sociedade dos seus sonhos.

OSCAR LUIZ MABA, ANALISTA DE SISTEMAS
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Na verdade, a poupança popu
lar nunca proporciônou ganhos
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Os textos para esta coluna deverão -ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, ·CPF e

• telefone (. não serão publicados).

do poder econômico, o fortalecimento
dos partidos e a manutenção das regras
pelo maior tempo possível. Há certamen
te uma forte dissonância entre essa visão
e o interesse dos eleitores.

Para a população em geral, o mais im

portante é melhorar a representatividade
dos eleitos, que não se sentem obrigados a

prestar satisfação aos eleitores e tomam de
cisões contrárias ao interesse público, em
benefício próprio ou de seus financiadores.
O plebiscito é a única forma democrática
de efetuar (ou não) a transformação neces
sária do atual processo eleitoral. Outras
questões também podem ser propostas, de
modo 'que a permitir que a população defi
na amelhor forma de ser representada, em
vez de ficar nas mãos dos interessados em
facilitar a obtenção de mandatos.
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" A política
monetória é
um desastre. "

JOSÉ ALENCAR (PRB-MG),
EMPRESÁRIO E VICE-PRESIDENTE
DA REPÚBLICA, sobre a taxa de juros

sustentada pelo governo.

"o Ronaldo
não é mais

gordo, é fofão. "
PRESIDENTE LULA (PT-SP),

-CORINTlANO, ao receber Rónaldo
no escritório da Presidência da

República, em São Paulo.

.
" Nada impede

reconhecer
paternidade por
provas indiretas."

.

ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
MINISTRO DO STJ, admitindo
dispensa do exame de DNA como

prova genética.

Discurso e prática
"Uma coisa é o que o governo propõe; outra é o que anuncia por meio do
PAC; e outra bem diferente é o que de fato realiza". O discurso é do senador
Raimundo Colombo (DEM) sobre a visível falta de investimentos do governo
em rodovias federais de todo o país praticamente resumido ao trabalho de
tapar buracos que só fazem engordar os caixas de empreiteiras todos os

dias. E, acrescente-se, quando o faz, como a BR-l 01, entrega pronta para
a iniciativa privada cobrar pedágio, contrariando tudo o que diziam antes
de chegar ao poder. O senador apresentou números: do total de recursos

disponíveis para as BRs em todo o país, apenas 27% foram efetivamente
gastos entre 2003 e 2008. No ano passado, houve cerca de 13 mil acidentes.
nas rodovias federais de Santa Catarina. "Quando se mostra o custo (da

� falta de investimentos) em vidas, aí a avaliação é outra", lembrou Colam-
o�

� bo. Sá para ilustrar o que disse o senador catarinense: propaganda oficial
� veiculada em emissoras de teve diz que o governo federal está investindo

RS 16 bilhões de recursos do PrQgrama de Aceleração do Crescimento no

Estado. Perguntar não ofende-: onde?

. IMPOSTOS E ELEiÇÕES·
O ministro do Planejamento, Orça
mento e Gestão, Paulo Bernardo, ga
rantiu ontem que o governo federal
não vai aumentar tributos no próximo
ano como forma de compensar uma

possível queda em suas receitas em

2009. Nisso dá para acreditar, porque
ano que vem o PT e aliados precisem
eleger o sucessor do presidente lula
sob peno de uma implosão político
partidária. Um "não" do eleitor será
um "não" para eles.

A VIGILANTE
Senadora Ideli Solvotti (m, que pre
side a Comissão Misto de Mudanças
Climáticos, foz vigília hoje, madruga
da aforo, em defeso do (dó que' ain
da resto) Amazônia. Tonto disposição
supõe que o senadora, com outros

.

colegas cotorinenses do bancada fe
derol, façam uma outro vigília poro
ver se descobrem em que cofre estão
os verbos federais prometidos poro o

reconstrução do que foi destruído pe
los chuvas de novembro.

QUER MAIS?
A assessoria já saiu em defeso do governador .de São Paulo, José Serro
(PSDB), afirmando trotar-se de uma montagem um diagnóstico do tucano
de como se pego o gripe suíno, rébotizodo de A (Hl Nl) porque o contágio
se dá do homem poro o animal e não no sentido inverso (igualo gripe dos
'broncos', que exterminou tribos indígenas no Brasil). No suposto versão do
ex-ministro da Saúde, só há riscos quande o pessoa estiver muito próximo
de um porquinho quando ele espirrar. Está lá no endereço www.youtube.com/
wotch?v= k9ytUlzmKsg. A ser verdade, que barbaridade!

Gelso@ocorreiodopovo.com.br
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PROJETO

meter os vetos para apreciação
de Câmara, acabou incluindo o

artigo principal. Os vereadores
acataram os vetos e devolveram
o texto ao Executivo, que, pela
terceira vez este ano, o remeteu

para a Casa.
Mas não deve ser a última,

aposta o líder de governo Ade
rnar Possamai

(DEM), para
quem a lei ficará

incompleta. "É

POLíTICA-�-------�

R$ 3 milhões para
comprar caminhões
Câmara autorizou financiamento junto ao BB
JARAGuÁ DO SUL

Projeto do Executivo que
autoriza o município a con

tratar financiamento junto ao

Banco do Brasil até o valor de
R$ 3 milhões foi aprovado an

teontem pelo plenário da Câ
mara. Mas antes dos oito pre
sentes à sessão votarem pelo
sim, o assunto rendeu muita
discussão sobre a aplicação·
do dinheiro, que segundo a

administração municipal será
investido na compra de cami
nhões e máquinas.

Alguns "vereadores não se

deram por satisfeitos com as

explicações dadas pelo secre

tário de Obras, Valdir Bordin,
e de Finanças, José Papp, que
percorreram os gabinetes na

semana passada para informar
o que vai ser comprado. ''Até
nos trouxeram uma descrição,
mas peço ao líder de governo
que trata algo mais completo",
solicitou o líder do PT, Fran
cisco Alves.

Já o vereador Adernar Win
ter (PSDB) pediu que parte
dos recursos fosse revertida
na compra de equipamentos
para atender aos agricultores.
"O que. precisa de imediato
são tratores de esteira", disse,
salientando a precariedade da
frota. Lembrando que o pro
jeto autoriza apenas o finan
ciamento, mas que os investi
mentos serão especificados na

licitação, o líder de governo,
Adernar Possamai (DEM), su
geriu aos colegas que procu
rem o Executivo.

Possamai informou que a

SÁBADO

Democratas
têm encontro

Diretório municipal do DEM pro
move sábado encontro regional do
partido, que contará com a presença
do presidente estadual da sigla, sena
dor Raimundo Colombo. O evento, no

CTG laço Jaraguaense, também mar

cará o lançamento da pré-candidatura
o deputado de Carione Pavanello.

Winter defendeu a compra de tratores de esteira, que não está prevista

.'

A Prefeitura deve adquirir
• Oito caminhões truck troçado (capaCidade de 12m3 e não atola)
• Dois caminhões truck simples (para molhar ruas)

.

• Um caminhão hidrojato (para limpeza de tubulações)
• Uma máquina capinadeira (executa a capina e raspagem de ruas)

próxima etapa será ter a linha
de crédito aprovada, para de

pois se fazer a licitação, com
formato estabelecido pelo pró
prio banco. "Todo esse pro
cesso deve levar de 120 a 150

dias", disse. Irritado com as

Grossl continua
presidente do PPS

Convenção ocorrida' na noite de
terça-feira confirmou Humberto Gros
si para permanecer na presidência do
PPS por mais dois anos. Candidato a

vice-prefeito na chapa do PT em 2008,
Grossl disse que o partido começa a se

articular para o pleito de 2010. "Tere
mos candidato a deputado", garante.

cobranças, o líder de também
criticou as desconfianças de

. colegas. "Não podemos achar
que tudo é brincadeira, que
tudo é maracutaia".

CAROLINA TOMASELLI

AÇÃO

Audiência de

conciliação
Audiência conciliatória no Juizado

Especial Cível e Criminal. instalado na

Unerj, acontece no próximo dia 1°, a par
tir das 9 horas. Trata-se de ação de danos
morais, com valor inferior a 40 salários
mínimos, movida pelo ex-prefeito Mo
acir Bertoldi (PMDB) contra o também
ex-prefeito Ivo Konell (DEM) ..

Mais um projeto sobre serviço
funerário votado pela Câmara

se expresse em

lei o transporte
de corpos faleci
dos em Jaraguá",
enfatizou o de
mocrata, um dos
três votos con

trários à emen-

_
_ da. Segundo ele,
� há entendimen
� to da assessoria
� Jurídica da Casa

Para líder, lei ficou incompleta de que a regu-
lamentação po
derá ser feita no

processo licitatório, com prazo
de 180 dias.

Semana passada, o vereador
Justino da Luz (PT) chegou a

sugerir que o vaivém de proje
tos poderia ser umamanobra do
governo para fugir da abertura
do processo licitatório, determi
nado pelo Ministério Público.
Enquanto isso não acontece, as
funerárias que hoje atuam no

município continuam explo
rando o serviço. "Será que não
é para desviar da licitação?",
indagou.

JARAGUÁ DO SUL

Mais uma vez á regulamen
tação do serviço funerário vol
tou à pauta da Câmara. Projeto
do Executivo, alterando dispo
sitivos e acrescentando artigo
vetado pela própria prefeita
Cecília Konell (DEM), foi apro
vado em votação única na últi
ma sessão. Mas,
de prático, a lei
vigente desde ja
neiro fica como

estava antes.
Isso porque

o principal arti
go acabou reti
rado em emen-:

'

da supressiva
da Comissão de
Legislação da
Casa, que no

plenário rece

beu cinco votos

favoráveis. O
texto estabele
cia que, em ca

sos de mortes
ocorridas em

Jaraguã do Sul de pessoas do
miciliadas em outras cidades,
o serviço poderia ser realizado

[il por empresa daquele municí
� pio ou de onde ocorrer o se

� pultamento. E, também, obri
'}j gava o recolhimento de tarifa

a ser regulamentada.
O artigo fazia parte do pro

jeto original aprovado em de
zembro pela Câmara, junto
com emendas dos vereadores
sobre o translado de corpos.
Mas essas emendas foram ve

tadas pela prefeita que, ao re-

necessário que

Prefeito de Corupá pleiteia
verbas para 6° Bonanalama·
BRASíLIA

Prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB), soli-'
citou ontem aoministro do Es
porte, Orlando Silva, recursos
para a realização do 6° Encon
tro de Trilheiros Bananalama.
Da audiência também partici
param o presidente do clube
de trilheiros, Sarnir cm, os

empresários Alisson Siqueira
e Robson Siqueira, além do
presidente da Câma:a de Vere
adores de Jaraguá do Sul, Jean
Leutprecht (PC do B).

Tamanini destacou o nível
do evento, que atrai motoci
clistas de diversos Estados e

até do exterior, e informou

a meta de bater o recorde de

participantes, registrando o

feito no Guiness Book. A ins

talação de quadras esportivas
e a conclusão de um ginásio
de esportes que passa por re
formas, obra executada em

parceria com o governo fede
ral, também foram tratadas.

Outro assunto foi a conti
nuidade do Programa Segun
do Tempo, motivo também da
ida do presidente da Câmara

jaraguaense à capital federal.
Leutprecht foi buscar, ainda,
informações sobre lei de incen
tivo à implementação do centro

esportivo municipal, onde se

encontra a pista de atletismo.
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Um grande salto

-Jaraguáao SUJ.-
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ÁREA DE- LAZER

GERAVPOLícIA---------

Parquinho do Centenário preocupa,
Moradores daRua Fidelis Stinghen reclamam da falta de manutenção no local
JARAGUÁ DO S�L

Mato, lixo, poças d' água,
falta de iluminação e manu

tenção: Este é o atual cenário
de uma área de lazer no Bairro
Centenário. Moradores da Rua
Fidelis Stinghen querem que o

espaço seja revitalizado para ga
rantir a segurança das crianças.
Somente no loteamento Jardim
Francisco-perto da Apae (Asso
ciação de Pais e Amigos dos Ex
cepcionais) há 96 crianças com
até cinco anos.

"Fizemos o primeiro pedido
de reforma do parquinho à Pre
feitura em 2007 e o último no

dia 29 de abril deste ano. Mas até
agora não recebemos nenhum
retorno", comentou a secretária
da Associação de Moradores, Li
selde Malheiro. Ela lembra que,
emmarço, representantes da Pre
feitura participaram de uma reu
nião com os presidentes de todas
as associações de moradores.

Na oportunidade foram lis
tadas as prioridades de cada
bairro e a revitalize ção do par
quinho foi colocada como a

questão mais urgente a ser re

solvida no Bairro Centenário.

"Este parquinho existe há 15

anos e nunca vi ninguém fazer
a manutenção. Os pais têm até
medo de deixar as crianças brin
carem por causa do mau estado
do local", emendou Liselde.

O .coordenador das áreas de
lazer, Valcir Vicentin, afirmou

. que a limpeza e roçada do mato_
no local começam dentro de
dez dias. Segundo ele, uma em
presa de Joinville, que venceu

a licitação, foi contratada pela
Prefeitura para realizar o ser

viço em algumas áreas de lazer
do município. "Vamos começar
pelo Centenário porque a co

munidade já fez várias solicita
ções", comentou.

Segundo Vicentin, o muni

cípio tem 47 áreas de lazer, das
quais 25 possuem parquinhos.
Ele destacou que, em março,
um técnico vistoriou os brin

quedos de todos os parques, a

pedido da prefeita Cecília Ko
nell, e-constatou que os equipa
mentos "não oferecem risco às

crianças". NeIL'1um brinquedo
está danificado", garantiu.

DAIANE ZANGHELlNI

[3
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z
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a:

��":'llil::.a.lL_�"';"_......I!!�GIL ,�
Porquinho está tomado pelo moto e o lixo. Prefeitura garante que limpeza do 10fal começo em dez dias

f'

Zeca chegou 00 Fórum acompanhado de agentes prisionais ontem

Zeca 8icheir-o prefere manter
o silêncio durante audiência
JARAGUÁ DO SUL

Acusado de ser um dos lí
deres do esquema de jogos de
azar na região, José Wodzinski,
o Zeca Bicheiro, compareceu

à
•

audiência com a juíza Patrícia

Nolli, na tarde de ontem. No

entanto, ele preferiu não pres
tar esclarecimentos sobre as de
núncias feitas pelo Ministério
Público, utilizando-se do direi
to constitucional de permane-
cer calado.

'

Zeca teve uma crise nervo-

sa minutos depois de entrar na

sala' de audiência. Ele foi aten
dido pelo Samu e voltou ao in

terrogatório após avaliação mé
dica no Hospital São José, mas
preferiu manter o silêncio.

Antes da.audiência, o advo-'
II) gado de Zeca, Cláudio Gastão da

� RosaFilho, afirmou à reportagem
� que o depoimento não acontece
,� ria porque o acusado tem proble-

mas cardíacos e não estava em

condições de participar da audi
ência. Zeca ficou preso durante
oinco meses, mas foi transferido
para casa há cerca de 15 dias.

Com o interrogatório dele,
a juíza Patrícia finalizou a to
mada de depoimento dos acu

sados. Ela pretende concluir o
processo ainda neste mês.

�

LmERDADE
Além de Zeca, que cumpre

prisão domiciliar, outros dois
a.cusados saíram do Presídio.
Ademir Bell, o Adi, e a filha
dele conseguiram liminar, do
STF (Supremo Tribunal Fede
ral) deferindo habeas corpus e

respondem pelas acusações em
liberdade. A ex-delegada regio
nal Jurema Wulf está detida no

14o Batalhão da Polícia Militar.
Já a escrivã aposentada Dílva
Dolzan e dois filhos de Zeca
continuam no Presídio de Jara
guá do Sul.

JARAGUÁ DO SUL

Câmeras de
monitoramento
o comandante do 14° Batalhão de

Jaraguá do Sul, Rogério Kumlehn, disse
que as 20 câmeras de monitoramento
instaladas nas ruas do município co

meçam-a funcionar na próxima sema

na. Segundo ele, todas as instalações
tcmm concluídas. No momento, a Bra
sil Telecom está resolvendo um proble
ma na linha, para fazer a integração
com a central telefônica dI! PM.

Estelionato e

falsificação
Duas mulheres foram detidas pela

Polícia Militar com talão de cheques
e identidade falsos, na noite de ter

ça-feira, em um supermercado do
município. Elas fizeram compras com

o cheque falso, mas foram localizadas
em um 601f com placas de Florianópo
lis e conduzidas à delegacia.
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Saúde urgente para Jaraguá do Sul
Postos dos bairros Estrada Nova, Santa Luzia e Rio da, Luz estão sem médico
JARAGUÁ DO SUL

De um lado desenvolvi
mento econômico, indústrias
a' todo vapor e uma, cidade
em crescimento acelerado.
De outro, pessoas ..vindas de
todo o país em busca de tra
balho e qualidade de vida: E
no meio de tudo isso, um de
safio urgente para a adminis
fração pública: o de garantir
saúde para as famílias que
morám em Iaraguá do Sul. '

O terceiro pólo industrial

do Estado tem 18 .míl pesso
as na fila de espera-por CÓn
sultas com especialistas" três
postos de saúde sem se q.11�r
um médico prestando aten
dimento e oferece um salário

que vai de R$ 2 a R$ 4 mil
enquanto o piso da classe é
de cerca de R$Í 8 mil.

A partir de hoje, O Correio
do Povo traz Saúde Urgente,
uma série de !,'ep9rtagens so
bre a,saúde ppblica em Jara
guá do Sul.

.

Mais de sete mil moradores
e um PSF na Ilha da Figueira

São 6h30 de uma quarta
feira. No Posto de Saúde da
Família (PSF) do Bairro Ilha
da Figueira, 13 pessoas aguar
dam o expediente iniciar. Com
o passar da tempo, outros pa
cientes chegam e forma-se
uma fila. Quem está ali já tem

a consulta garantida. O atendi
mento é agendado nos dias 15

e 30 de cada mês pessoalmen
te. Os horários são distribuídos
por ordem de chegada. São 50'

agendamentos. Idosos, crian

ças e gestantes podem marcar

consulta por telefone. Quem
perdeu a data deve tentar no

vamente após 15 dias. Casos
de urgência é emergência são
"encaixados" na agenda. Quan-

do não ocorre o encaixe, eles
são encaminhados para o Pama
ou para o hospital. A unidade
conta com um clíníce geral e

um pediatra. "O agendamento
funciona. Em 15 dias a pessoa
consegue ser atendida", garante
a enfermeira chefe da unidade,
Elis Rejane de Maia.

O Posto é o único da Ilha
da Figueira, segundo bairro
mais populoso da cidade, com
mais de 7,7 mil moradores.
"Vem gente de outros bairros
e até de Guaramirim para se

consultar aqui",. comenta a

enfermeira destacando que o

bairro precisaria de pelo me

nos três postos como aquele
para suprir a demanda.

Mulheres grávidas contam que só têm atendimento com clínico geraL_

Você já precisou de atendimentõ na rede pública municipal? Como foi
atendido? Oual sua opinião sobre a saúde pública em Jaraguá do Sul?
Envie um e-mail paracorreio@ocorreiodopovo.com.br e participe!

Agendamento de consultas no PSF
da Ilha da Figueira acontece a

cada quinze dias

Gestantes-sem
especialista

O PSF oferece' o que os es

pecialistas chamam de atenção
básica. Ou seja, o clínico .geral
acompanha o paciente e somen

te em casos de risco encaminha
para um especialista.

No nono mês de gestação
a operadora de telemarketing,
Marcela Fagundes, 25 anos,
conta que até agora passou por
avaliações mensais com o clí
nico geral do posto, mas nun
ca conseguiu consulta com

um especialista. "Seria melhor
ter uma consulta também com

ginecologista, mas aqui só tem
clínico geral. Especialista é

complicado conseguir", diz.
Com a gerente administrativa
Renata Godril, 27 anos, acon

teceu o mesmo. Durante os

nove meses de gravidez, só
foi atendida pelo clínico geral.
"Seria o certo um ginecologis
ta me examinar. Ainda bem

. que está tudo certo", diz.

COMO CONSEGUIR UMA CQNSULTA

!li?
,

• PSF GERMANO SACHT
(JOÃo PESSO(l) • POSTO DE SAÚDE ANA PETRY PEDRI

Como conseguir consulta: agendar nes segun- (S;6;�TA lUZIA) '. '

das, quartas e sextas-feiras, a partir dos 7h. São Como conseguir consulta: nôo tem médico rio
distribuídos seis senhas por aia. Quanto tempo' momento. A enfermeiro loz uma avaliação e

leva em média: vinte dias. Quantõs médicos . encaminho paro outro Posto de Saúde.
atendem no local: um clínico �eral.

De acordo' com dados
da Secretaria Municipal
de Saúde mais de sete mil

pessoas passam pelos pos
tos de saúde de Jaraguá do
Sul, por mês. A maioria das
unidades realiza a consírlta
mediante agendamento.

O tempo de espera para

• PSF .A�VIN MÜLLER ..
'

,

(VIEIRA)
Como conseguir consulta: agendar p;ssoolmen
te todos os dias. Quanto tempo leva em médio:
15 dias. Quantos médicos atendem no local: um
clínico geral.

• PSF DR.AGOSTINHO BIANCHI
(TRÊS RIOS DO NORTE)

Como conseguiF consulto: agendar pessoalmen
te todas as sextas-feiras. Quanto tempo levo em

média: uma semana. Quantos médicos atendem
no local: um clínico geral e um pe�iatra.

• PSF MATILDE SEBOLD BLUNK
(ESTRADA NOVA) ,

Como conseguir consulto:'estó sem clínico gerat
no momento. Um médico do PAMA reoliza dez
atendimentos por dia na unidade. As consultaS
São realizadas através da distribuiçõo de se

nhas. Uin pediatra atende diariomentanó local.
mediante. agendamento.

SANTO ESTEVÁO
IBALOI)

Comõ conseguir consulto: agendar.pessoalmen
te todos os dias. Qua·nto lempo leva em médio:
um mês. Quonlos médicos atendem no local: um
clínico geral.

• PSF WOLFGAND WEEGE
(BARRA RIO CERRO)

Como conseguir consulto: agendar pessoalmente
Iodos os dias às 7h. Quanto lempo leva em métlia:
« consulla é realizada no dia do agendamento.
t.{os quem não conseguiu senha, precisa voltar e
murcar novamente. Quantos médicos atendem no

,loco!: um clínieo geral e um ginecologista.
• PSF ILHA DA FIGUEIRA
(ILHA DA FIGUEIRA)

Como conseguir cons.ult«: agendar pessoalmen
te nos dias 15 e 30 de cada mês. Quanto tempo
levo em média: 151!ias. Quantos médicos aten
dem nO,locq!: um clínico geral e um pediatra.

• PSF DR. HERICH KAUFFMANN
(VILA [ÊNll)

,

Como conseguir consulta: agendar pessoalme_n
te, nas segundas-feiras, a partir das 7h. Pessoas
acima de 60 anos podem agendar por,\elelone.
Quanto tempo leva em médio: uma semana.

Q�pntos médico�. atendem no local: um clínico

geral e um pediotrÍl,
"li

• POSTO DE SAÚDE DR. ÁLVARO BATALHA
.,(VILA lAlAU)

Como conseguir consulta: agendar pessoalmen
te todos os dias, Quanto tempo levo em médio:
.vinle dias Quantos' médicos atendem no local:
'um clínico �ral, um ginecologista.

conseguir um horário pode
levar de uma semana a um

mês. Mas existem três uni
dades (nos bairros Estrada'
Nova, Santa Luzia e Rio da
Luz) que estão sem médico
rio momento. Veja no qua
drqabaixo, como conseguir
atendimento.

• POSTO DE SAÚDE DR. ALEXANDER OTSA
(VILA RAU)

Como conseguir consulta: agendar pessoalmen
te todos os dias. Quanto témpo leva em média:
uma semana. Quantos médicos atendem no lo·
cal: um clínico geral e um pediatra.

• POSTO DE SAÚDE CLAUDEMIR WITKOSKI
(ANA PAULA II)

Como conseguir.collsulta: agendar pessoalmen
te todos os sextas-feiras o partir das lh. Quan
to tempo leva em média: uma semana. Quantos
médicos atendem no local: um clínico geral e
um pediatra.

• POSTO DE SAÚDE GERMANO HORNBURG
(VI LA AMIZADE)

Como conseguir cGnsulta: a partir do dia 22
iniciam os ó'gendamentos que devem ser leitos
,pesspalmente às sextas-f�iras, às lh. Quanto
tempo leva em médio: uma semana. Quantos
médico�,�lendem no locol:.um clinico geral e

it
um pediatra,

.

• POSTO DE SAÚDE PADRE ANTÔNIO .••�
·

(NEREU RA�PS) .•
Como conseguir consulta: agendar pessoolmen,
te tódos os llias.Ouanla édia:
vinte dias. Quantos mtídi no local:
um clínico geral e um pedia�ro.

:;.. ;;

• POSTO DE SAÚDE CAIC
(SÃO LUIZ/JARAGUÁ ESQUERDO)

Como conseguir consulta: agendar pessoalmen
te no primeiro dia útil de cada mês. Quanto
tempo levo em média: um mês. Quantos mé·
dicas atendem .no local: um cljnico geral, um
ginecologista e um pediatra.

• POSTO DE SAÚDE GERHARDT MÜLLER
(RIO DA LUZ)
Como conseguir consulta: estó sem médico. Um
profissional tio Barra do Rio Cerro atende na

.

todós.os sextas-feiras. São distribuídas
senhas a cada semana,

• POSTO DE SAÚDE ADILSON BASSANI
(VILA NOVA)

Como conseguir consulta: ag9ndor pessoalmen
te todos os dias. Quanto tempo leva em médio:
15 diaS. Quantos médicos aténdem no local:
um clíl1ico geral, três pediatras e um gineco
.Ip,gis!Q,.

• POLICLíNICA CENTRO VIDA
(éENTRO)

Como conseguir consulto: é preciso ser enca

minhado OIravés ilo clínico gérol de um Posto
de Saúde.

* As informações foram caletados pela' reporta
gem junto aos postos de saúde .
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Mamínha recheada com Hnguiça:
Ingredientes:
11/2 de maminha
Sal a gosto
Pimenta-da-reino a gosto
11/2 xícara de suco de maracujá
2 pães franceses
1/2 xícara de leite
1 cebola pequena picada
2 colheres (sopa) de azeite
1 pé de escarola picada e aferventada
1/3 xícara de caldo de came
300 gramas de lingüiça de porco fresca Picada
1/2 xícara de queijo parmesão ralado
1/4 de xícaras de azeitonas verdes picada

GASTRONOMIA---------

Frango com manga e

castanha de caju
Ingredient�s:
1/4 de xícara de manteiga !
.1 cebola picada f

aoo gramas de peito de �ango desossado
e cortado em cubos '"

Sal agosto
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de calorifico (ou açafrão-da-terra)
2 xícaras de caldo de galinha
1/2 xícara de castanha de caju
1/2 colher (sopa) de gengibré ralado
2 colheres (sopa) de coentro picado

'

2 mangas náoen ou tommy em cubos

Modo defazer:" _

Coloque a manteiga numa frigideira e leve ao fogo para esquentar. Junte a

cebola e o frango. Frite, mexendo por cinco minutos ou até dourar.
. Tempere sal e acrescente a farinha e o calorifico. Misture bem por um
minuto até que os cubos fiquem totalmente cobertos de farinha. Junte o

caldo de gailnha e misture bem.
Acrescente a castanha de caju e o genglbre. Deixe ferver, abaixe o fogo, e
cozinhe por 25 minutos ou até o frango ficar macio. Junte o coentro e os

cubos de manga.
Ferva por dois minutos e sirva, Rende 04 porções.

Peixe congelado: Para que o peixe congelado fique com sabor
fresquinho, descongele�o diretamente no leite.

Umidade no saleiro: Para absorver a umidade no saleiro, misture ao

sal alguns grãos de arroz ou feijão.

Arroz soltinho: Se você gosta de arroz saltinho, pingue algumas gotas
de limão enquanto o arroz estiver cozinhando.

Inox bnlhante: Para o inox ficar mais brilhante é só lavá-Ios com sabão
em pó,

Para omeletes ou suflês renderem mais: adicione uma pitada: de
fermento em pó aos ovos batidos

Para tirar odor do micTCiondas: limpe s u intertor com um pano
embebido numa solução de bicarbonato e água morna.

Modo de preparo:
Tempere a maminha com sal, a pimenta-do-reino e o suco de maracujá'
Deixe de molho por duas horas.

'

Amoleça os pães no leite e reserve.

Numa frigideira, refogue a cebola no azeite até ficar macia
Acrescente a escarola, o calda de carne, a lingüiça, o queijo. a azeitona e
os pães amolecidos. Cozinhe por cerca de cínco minutos. Retire do fogo e
deixe, esfriar.
Aqueça o fomo em temperatura média. Faça furos na came e preencha
com o recheio. Reserve o suco de maracujá no quaJ a carne ficou de
molho.
Ponha ã maminha na assadeira e a cubra com pape alumínio. Leve ao
fomo médio (180°C) por uma hora e 30 mínutos e regue, às vezes, com
molho reservado.
Retire do forno e corte-a em fatias. Passe o molho da assadeira por. uma
peneira fina e regue a carne com ele.
Se desejar, sirva com batata cozida passada na manteiga ou com arroz
branco. Rende de 8 a 10 porções.

World Clean
Fone: 3273-7542
Fax:'3275-1627

BSu1tlrasi
rolamentos

Fone: 3370-6131

e-mail: sulbrasil@netuno.com.br
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Rosas, nativas e também frutíferas
Cinco anos de campanha em prol da diversificação e do cultivo das espécies
CORUPÁ

Para os apreciadores de
jardim e plantas chegou mais
uma edição da campanha anu
al de "Mudas Frutíferas". O

prazo para quem mora em Co

rupá solicitar e encomendar
as árvores encerra no próxi
mo dia 29. As opções são para
todos os gostos: decorativas,
perfumadas, nativas e as mais
deliciosas.

De acordo com o técnico

agrícola Jean Marcel Bertoldi
.Diel, o objetivo da campanha é

promover a diversificação e o

cultivo das espécies frutíferas,
nativas e de rosas no municí

pio. Ele afirma que observou a

diminuição destas plantas nos

últimos anos.

Além da diversificação
das plantas.' o técnico agríco
la aposta na conscientização
dos moradores em manter um

jardim bonito e bem cuidado.
E principalmente motivar as

pessoas a comerem frutas e a

preservar o meio ambiente.
Entre as preferidas.pelos

moradores estão as tangeri
nas, laranjas, limões, jabuti-

cabas e lechias. Mas, há tam
bém' aqueles que preferem
perfumar o jardim e elegem
as rosas nos tons de verme

lho, champagne e cor-de
rosa como as protagonistas
do ambiente. E ainda exis
tem os ambientalistas que
contribuem para a preser
vação - das plantas nativas
da região: guabiroba, butiá,
araçá e ingá.

ESPÉCIES
Ao todo, são 90 espécies

de plantas que a secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente
e a Epagri (Empresa de Pesqui
sa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina) tra
zem para o município uma

vez por ano. Os moradores
investem de R$ 3 a R$ 9 em

cada muda. O transporte das
árvores, de Pouso Redondo
para Corupá, é pago pela Pre
feitura. Para participar, basta

-

o interessado entrar em con

tato através dos telefones (47)
3375-2216 ou 3375-1902.

DAIANA CONSTANTINO Programa da Prefeitura facilito aquisição de plantas. Objetivo é incentivar o cultivo de jardins

Obras prontas na ponte, mas
moradores querem sinalização
GUARAMIRIM Outra moradora próxima

Depois de mais de 30 dias da ponte dó Zindars, a au

esperando pelo o término das tônoma Reli Walz, 44 anos,
obras na ponte do Zindars, que disse que não adianta as

fica entre Guaramirim e [ara- obras na estrutura estarem

guá do Sul, a população pode prontas. Segundo ela, um

transitar pelo local, fínalmen- dos principais problemas é
te, com segurança. Isso porque a falta de sinalização. "Nem
os moradores procuraram o sei quantas pessoas já morre
presidente da Câmara de Ve- ram no local porque não tem

-

readores, Marcos Mannes, e uma placa que avise que tem
solicitaram uma solução para a ponte. E também falta uma

a estrutura da plataforma que indicação para a entrada do

apresentava risco de desmoro- Banana Sul", reclamou.
namento. Ao todo, os recursos invés-

"Quando eu passava pela tidos no local foram deaproxi
ponte de bicicleta sentido ao madamente R$ 62 mil.
centro da cidade era muito .

perigoso. A cabeceira da pon-
te parecia que ia cair", decla
rou a moradora Janete Alves,
29 anos. Ela também avaliou
como ágil o trabalho do Dein
fra (Departamento Estadual de
Infraestrutura). ''Acho que eles
foram rápidos", afirmou.

Ponte do lindars,
que fica entre
Guaramirlm e

Jaraguó do Sul,
ainda precisa de

sinalização

Seminário para
,OS agricultores
MASSARANDUBA

o primeiro
.

Seminário
de Inovação Tecnológica
para Bananicultura será re- -

alizado hoje, no Salão Gló
ria, em Massaranduba. A
abertura ocorrerá às 8 ho
ras, quando será servido o

café da manhã para os par
ticipantes.

Antes de dar largada na

marota de apresentações, os
interessados devem cornpa-

. recer a recepção para fazer
a inscrição no evento. Todos
os participantes terão acesso

gratuito.
De acordo com o secretá

rio da associação de banani
cultores de Massaranduba,
Mário Slomecki, os temas

principais das palestras se

rão sobre fertilizantes, adu
bos, produtos eficazes, entre
outros. A expectativa é de
receber 300 agricultores do
município e região.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAiJSTA

Em busca de
um anticalo

o convite para sair veio em um" bom mo

mento. Clara precisava respirar ares soltos
na atmosfera, ver e sentir o sol penetrando a

pele, apreciar o vento que sopra através das
entranhas das cortinas e invade, timidamen
te, o ambiente. Ela quer ver gente, caminhar,
ouvir sons, depositar um segundo da atenção
no desconhecido parado com o carro no sinal
fechado. Há dias nos quais apenas isso basta
e ficar dentro de casa ultrapassa as margens
do impossível, mina o bom humor.

O céu azul estava lindo. A temperatura
um tanto elevada demais para a época do ano

e à predileção dela. Contudo, existia um cli
ma agradável pairando no universo.

Engraçado Clara desejar tanto a rua e

o sol. Este nunca foi o cenário preferido. A
chuva jamais significou incômodo, apesar de
a água sujar os sapatos, umedecer os cabelos
e deixar os motoristas significativamente in

suportáveis tamanha a confusão que .formam
no trânsito. Mas hoje ela queria os dois e não
recusou o chamado de andar pela cidade.

Por isso, vestiu uma roupa confortável: cal
çá jeans básica, regata branca, um lenço para
dar cor e sofisticar um pouco a composição.
Nos pés) só neles, teve dúvidas, afinal restavam
duas opções, as únicas colocadas na mala antes
de viajar. Uma alternativa era calçar a sandália.
A altura do salto não gerava problemas porque
oferecia conforto. A segunda escolha seria um
sapato preto, estilo Chanel. Decidiu pelo pri
meiro, pareciamais alegre.

Clara e Bernardo estavam prontos e saíram
rumo à estrada. O destino: passar por algumas
lojas, supostamente, nada demasiado cansati
vo. Mas, houve exceções. Como sempre, a Lei
de Murphy apareceu. Na terceira, entre oito
paradas designadas por ele, eis que um caro
começou a se formar no canto do pé direito.
Depois, outro veio sobre o dedo mindinho
esquerdo. Na sequência, mais dois teimaram
em doer entre a sola e a superfície de ambos.

De dentro da carteira, ela retirou um cura

tivo, depois outro e mais outro. No entanto, os
quatro encontrados' não foram suficientes para
chegar ao fim do trajeto com tranquilidade. Eles
deram trabalho, quiseram se desgarrar apesar
das inúmeras tentativas demantê-los nos locais
desejados. Clara não conseguiu esconder a dor
e nem a revolta. Era sempre assim. Todos, ab
solutamente todos os calçados, inclusive tênis,
geravam calos. E não somente quando novos,

pois depois de desgastados o mesmo ocorre

também. Um verdadeiro estresse de ordem po
dológica (sem explicação científica), cabível de
uma solução emergencial que leva à falência.
Se fosse possível, Clara seria sócia majoritária
da fábrica do Band Aid, Kura Korte e dispositi
vos anticalos afins.

• kellyerdmann@gmail.com

NOVELAS

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA

• Cine Shopping 1
"

• X Men Origens Wolverine (Leg) (16h40, 19h, 21 h20
.
_- todos os dias) (14h20 - sex, sob, dom, quo)

• Cine Shopping 2
• Stor Trek (Leg) (16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias)
(14h - sex, sob, dom, quo)

• Cine Shopping 3
• Presságio (Leg) (18h50, 21 h1 O - todos os dias)

', Evocando Espíritos (Leg) (16h50 - todos os dias)
(14h40 - sex, sob, dom, seg)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Dragonboll Evolution (Leg) (14h40 - todos os dias)
• Ele Nõo Está Tôo A Fim de Vôcê (Leg)
(19h, 21 h30 - todos os dias)
• Eu Odeio O Dia Dos Namorados (Leg)
(16h40 -Iodos os dias)

• Cine Cidade 2
• X Men OrigensWolverine (teg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20-10dos os dias)

6�'8

• Cine Mueller 1
• X Men Origens Wolverine (Leg)
(14h30, 17h, 19.h30, 22h - tgdos os dias)�,

"..,
.c. ;\

.' ."
. , �;

Senhores
do arco

O grande Khan nasceu nos planícies
do Ásia Centro I poro unir os tribos mon

góis divididos pelo guerra. O maior dos
guerreiros desejo criar uma novo noção
nos planícies e montanhas do Mongó
lia. E contará com seus irmãos Kachiun
e Khasar e seus valentes e disciplina
dos guerreiros poro conquistar os ricos
cidades do império Jin.

Destinos
cruzados

Três coreanos envolvem-se numa
aventuro cheio de ação. O Estranho roubo
um mapa de um oficial japonês; O Mau
é pago poro recuperá-lo; O Bom é
um caçador de recompensas que vai
atrás dos dois outros homens. Num
clima de faroeste, o destino destes
três homens se cruzo.

PARAíso
Alfredo Modesto repreende Otávio. Zeca zomba
de Tobi. Aninho fico felii com Dona Ida. Norber·
to se irrito com Auroro por jogar o culpo nele
pelo que aconteceu com Edith. Otávio revelo
paro Maria Rosa que está pensando em ir em
boro de Paraíso. Terêncio pede poro Rosinha ir
embora com ele, mos ela não aceita poro nôo

magoá-lo e ele vai se lamentar com os peões
da fazendo. Mariano destrato Zeca e Eleutério
ao chegarem a suo cosa, mas vai chamar Mario
Rita mesmo contrariado.

CARAS E BOCAS
Denis comento que Dafne e Simone perderam o

patrocínio. Dafne avisa o Simone que não tem
dinheiro paro fazer os convites. Gabriel pede
poro ver as telas da primo. Beth leva dinheiro
paro Edgar. Edgar surge no galeria com flores
paro Simone e Totiana inveja sua sorte com

os homens. Honnoh diz o Rebeca que usará o

perfume que ganhou paro agradar Benjamin.
Simone sugere que Edgar ajude nas finanças da

galeria, mas Dafne prefere esperar. Denis fica
tenso 00 saber que a doto de seu vernissoge
estó próxima.

CAMINHO DAS íNDIAS
Bahuan come�ta com Pedro que pretende hu
milhar Roj. Ramiro apresento Bahuon o Roj.
Cadore pede a Inês que envie um novo e-mail
poro Movo. Melisso fica preocupado com Tarso.
Pandit comunico a Oposh que o casamento de
Rovi não pode ser desfeito. Pandit aviso que
Camilo deverá morar no cosa de Opash. Chiara
aconselha Duda a procurar Raj. Camilo avisa
o Aído que não vai voltar poro o Brasil. Duda
entro com o filho no hotel em que Raj está hos
pedado e avisto o indiano.

PODER PARAlElO
Téo diz para Tonv que a situação dele é com

plicada. Lucas descobre que Tonv está com um

telefone. Tonv avisa Téo que eles vão tirar o chip
do corpo dele. Lucas e Tucci arrombam a porta.
Téo diz para Marília que Tonv confirmou que
nãQ matou o senador. Marília confronta Téo e

diz que acho que Tonv matou o senador. Tonv diz
que o chip está no dente dele. Marília olho pelo
computador e vê o sinal do chip desaparecer.
Nina diz poro Pedro que eles estão indo longe
demais e ele é um menino.

PROMESSAS DE AMOR
Armando pede poro Amadeus fazer um curativo
no perna dela. Sofia diz que se recuso o assistir
esta cena e sai com ciúmes. Amadeus chamo
por Sofia e vai atrás dela. Tonho se aproximo
de Armando e elo diz que ele preciso ajudá-lo
o conquistar seu filho. Garcia, Hiromi, Aline,
Cláudio é Beta encontram ovos de dinossauro.
Um velociroptor se aproximo dos agentes. Gar
cia aponto um lanço-chamas em direção 00 di
nossauro e disparo. Gabriela resolve confiar em
Ferraz e conto onde Valente está escondido.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).

..
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Pai de Jesus Luz
falo com Madonna
luis Heitor, pai do modelo Jesus
luz, confirmou que o filho vive com

Madonná em NovaVork. "Ele está
super feliz e a cerimônia (de compro
misso, na presença de um rabino, no
Kabbalah Center) só ajuda a melhorar
isso". luis já conversou com a popstar
por telefone. "Em francês, porque não
falo inglês com fluência, e ela me pa
receu uma pessoa norinal. É feminina,
não senti rispidez", disse.

SUDOKU

Família de Ravi
e Camilo brigam
Mesmo inconformado com o casamento
de Ravi e Camila, em Caminho das índias,
Opash insiSte em manter as tradições
e manda chamar os pais da moça para
acertarem tudo. Ouando aJamília de Ca
mila chega ii índia, todos vão ii casa de
Opash. César se recusa a pagar o dote.
Mas liana reconhece Opash e o indiano
fica desesperado. Ela se aproveita da
situação e oferece seu silêncio em troca
da retirada do pedido de dote.

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. 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 repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

61 ÁRIES

"�' (20/3 a 20/4)

I� I
Decisão e capacida-

� � de são qualidades
que você sempre

teve, no entanto, neste momen

to, sua energia é tamanha que
essas qualidades se encontram
ainda mpis evidentes. Cuide de
você, pois você corre o risco de
entrar em uma roda obsessiva.

TOURO
(21/4 a 20/5) ,

A entrada de
mercúrio em Touro
pode trazer alguma

dificuldade nas comunicoções
nos próximos dias. Procure deixar
claros e-mails, contratos, projetos
apresentados em reuniões de

negócios. Há grande possibilidade
.de um antigo amor voltar.

Roberto Carlos
faz exigências
Consta que Roberto Carlos teria pedi
do à todas as artistas que participarão
do show "Elas Cantam Roberto", que
faz parte das comemorações dos 50
anos de carreira do cantor, que se

. apresentem com os cabelos soltos.
O cantor não quer nenhuma delas
com rabo de cavalo, coque, gel e
coisas afins, pois entende que as

madeixas ao vento são símbolos da
feminilidade.

De 14 o 20 de maio
o melhor clie serã presenteado pelo

AMIZADE PET SUOP

I o Neguínho odoro passear perto do

piscina e fazer charme! O cfic é da
leitora Debora Cristina Welter.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

O tempo permanece instável. A chuva ocorre em boa
parte do Estado pela manhã, mas vai melhorando no

decorrer do dia. Temperatura baixa.

do Sul e Região

CRESCENTE CHEIA

SEXTA

MíN: 12° C
MÁX: 21'" c
Sol

HOJE
MíN:18°COMÁX: 2.30 c r'" ' ,

Chuvoso

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Com a saída de
mercúrio retrogra
do de seu signo

algumas coisas podem funcionar
com mais facilidade. Pode ser
que encontre alguns problemas
em trabalhos em equipe, no
entanto, procure relevar e com-

_

preender os limites de cada um.

)(

,.,,, CÂNCER
._..........� (21/6 a 21/7)

.
;���� Os projetos
: ; profissionais e

sua capacidade
de executá-los começam uma

fase onde tudo correrá da forma
que planejou. Plutõo deixa de
pressionar Vênus ein sua área
profissional e tudo começa a

caminha de forma mais leve•

L� LEÃO

�..:l (22/7 a 22/8)
:. ') A vida social e pro-

.

� u--: fissional continua
em alta com possi

bilidades QJuito positivas. A fase
que está passando é ótimll em
quase todos os setores,'exceto o

financeiro que passa ainda por
ajustes e necessidade de limite e

controle de gastos.

nr
VIRGEM

-

'(23/8 a 22/9)
Você já começa

. a sentir que algo
fica mais leve. A

partiuJo final desta semana

muita coisa volta a caminhar
.

tranquilamente em sua vida
para finalizar definitivamente
a fase difícil que vem passando
nos dois últimos anos.

SABADO
MíN: 11" C
MÁX: 2.1° C
Sol

NOVA

DOMINGO

MíN: 12" C
MÁX: 25" C
Sol

fi:
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Vida afetiva
corre solta, com
inúmeras chances

de conhecer alguém que vai
mexer muito com seu coração.
Se já for comprometido, poderá
usufruir de grandes alegrias com
renovação do romance e chance
de estabilizar a relação.

25í5

. SAGITÁRIO
,(22/11 021/12)

lJ1 A fase continua
{ .

. ótima e sua

criatividade estará
cada vez maior durante todo
mês. Possivelmente você. conhe
cerá alguém que vai mexer com
seu coração depois de passarem
por você muitas possibilidades
no último ano.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Com a entrada de
mercúrio retrógrado
em touro, há grande
possibilidade de

algum relacionamento do passado
bater em sua porta. Caso isso

aconteça e você sentir-se balança
do, espere até o final do mês para
tomar qualquer atitude.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

� Sol e lua em bom
aspecto podem
trazer mais paz e

equilíbrio ao seu dia. Procure se
unir às boas energias ao invés de
cultivar pensamentos e sentimen
tos negativos relacionados ao seu
passado recente. ,Algumas perdas
sõo necessárias.

�

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2009

ANIVERSÁRIOS
�'

DIVIRTA-SE

Advogada
o bandido contratou uma advogada
loira e propôs a ela:
- Doutora, se você conseguir que eu

seja condenado só a três anos, te

pago dez mil reais. Se forem dois
anos, pago 20 mil e se for só um ano,
lhe dou 30 mil.
Depois do julgamento, a advogada
informa:
-Consegui que você fosse condenado
a apenas um ano! E olhe que me deu
um trabalhão, porque eles queriam
absolvê-lo.

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Procure inves
tigar no mais
profundo de você

os motivos que o tem levado a

tomar certas decisões radicais.
Sua mente e emoções passam
por uma fase de maior pro
fundidade e por isso você está
mais intolerante.

PEIXES

.... (19/2 019/3)
•• A fase que se de
.,_,.., senha é boa com

grandes possibi
lidades de você resolver os seus
problemas de relacionamentos,
que tel1'l tirado seu sono desde
dois anos atrás. A partir dos
próximos dias você começa uma

fase de decisões.
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Música toma conta do palco do Sesc
Fim de semana tem apresentações gratuitas e diárias de instrumentistas
JARAGUÁ DO SUL

O Sesc (Serviço Social do
Comércio) de Jaraguá do Sul

programa uma verdadeira ma

ratona cultural para este fim de
semana. Durante os próximos
dias, a entidade vai abrir es

paço a renomados músicos de
diferentes partes do país e da
América Latina.

Amanhã, por exemplo, é a

vez do uruguaio, radicado no

município, Gabriel Prado. Ele

apresenta um repertório poé
tico e cheio de lirismo que in

tegra a Tertúlia, evento organi
zado pelos alunos do curso de
espanhol da instituição. Mes
mo assim, o show gratuito pode
ser visto por qualquer pessoa.
Quem quiser conferir deve es

tar no Sesc às 20h.
No domingo, nesse horário,

acontece o Circuito Catarinen
se de Música. O projeto leva
ao placa a dupla Alessandro
Kramer e Guinha Ramirez. O

primeiro tem conseguido im

portantes façanhas: foi finalista
do prêmio Visa e revelação do
Festival Mundial de Acordeão.
Já o outro costuma acompanhar

cantoras do naipe de Elza Soa
res é Elizah. Considerados ins
trumentistas virtuoses, os dois
tocam composições próprias,
mas também obras do argentino
Astor Piazzola, de Alegre Cor
rea e ainda de Heraldo Monte.

Para a segunda-feira, a agen
da reserva mais uma edição do
"Sonora Brasil". Dessa vez, as

atenções se voltam aos violões de
João Pedro Borges, do Maranhão,
e de Daniel Wolf, do Rio Grande
do Sul. No cardápio da noite há
canções de Radamés Gnattali e
José Siqueira. Para ambos os es

petáculos é preciso retirar o in

gresso, sem custos, na secretaria
do Sesc com antecedência.

Além da programação musi
cal, tanto no sábado, quanto no

domingo, ocorre nova etapa do
Baú de. Histórias Permanente,
às 16h. "Contos, cantos e brin
cadeiras" será apresentado por
Felícia Fleck, de Florianópolis.
O espetáculo dura cerca de 35
minutos e possui classificação
indicativa para crianças acima .

dos quatro anos de idade'.

KELLY ERDMANN Tidos como virtuoses, Alessandro Kramer e Guinha Ramirez-tocam no domingo durante programação do Sesc

Segundo VictorJ)anich, programa pretende socializar o conhecimento

Programa concede R$ 50 mil a
ideias de inovação tecnológica
JARAGuÁ DO SUL

Quem tem uma ideia guar
dada na gaveta, mas que julga
imprescindível para transfor
mar algum processo ou produ
to em algo inovador, agora pode
tentar colocá-la em prática.
Tudo porque será lançado, nes
ta noite, o edital "Sinapse da
Inovação". Com ele, 60 suges
tões relacionadas a áreas como
eletroeletrônica, tecnologia da

informação; robótica e mecatrô
nica podem receber R$ 50 mil

para retirar o projeto defínítíva
mente da prateleira.

Além disso, os escolhidos
também recebem acompanha
mento de profissionais e uma

vaga para incubar o negócio até

que ele esteja pronto para so

breviver no mercado. Segundo
o professor.Victor Danich, re
presentante do programa na ci

dade, o intuito é desenvolver a
cultura empreendedora e criar

opções de renda na região. O

"Sinapse da Inovação" é finan
ciado pelo Ministério da Ciên-

. cia e Tecnologia e pelo governo
estadual. A realização, contudo,
está a cargo da Fundação Certi.

Conforme Danich, para par
ticipar, os candidatos precisam
seguir três etapas: constituir
formalmente a empresa, apre
sentar a proposta ao edital e

estar entre os 60 melhores do
Litoral Norte de Santa Catarina.
Depois de passar pelo processo .

seletivo, os. concorrentes rece

bem todos os meios para desen
volver o plano, criar uma nova

empresa ati incorporar uma

solução a alguma já existente.

Quem quiser tirar dúvidas ou

se cadastrar deve acessar o 'site

www.sinapsedainovacao.com.
br. O evento de hoje também
é aberto ao público em geral
e acontece a partir das 19h no

Centro Empresarial.

Punk marca o

Nereu in Rock
JARAGUÁ DO SUL

O Estádio João Marcatto,
no Jaraguá do Esquerdo, vai
abrigar a terceira edição do
festival Nereu in Rock, que
acontece no próximo sábado
á partir das 16h. Eara quem
gosta punk e hardcore o even

to é sinônimo de diversão ga
rantida. Isto porque, ele arma
os microfones para mais de
dez bandas. Entre elas estão a

Cólera e a Gritando HC.
Além das duas, também

há espaço à música feita pela
Indigente, Mercúrio Cromo,
Rejets, Luz Vermelha, Choke e

Ovos Presley. Para completar a
lista tem ainda Take 5, Cadei
ras Quebradas, Vinil de Bolso,
Stallones e Condenados ao

Caos. Os-ingressos antecipados
custam R$ 15 e estão disponí
veis nas lojas Center Som, de
Jaraguá do Sul, Garage Under

ground, em Guaramirim, e na

HJ Informática, de Corupá.
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floriani@florianiequipamentos.com.br
www.fl·orianiequipamentos.com.br

Rua Venâncio da Silva Porto, 353
Fone 3275-1492
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----Oi, tudo bem? Não, tudo mal.
Fornos brindados na semana que passou com a noticia

de que a operadora de telefonia móvel OI comprou-por mó
dicos 5,8 bilhões de reais sua concorrente Brasil Telecom.

. E, como é de praxe de todo novo entrante no mercado,
prometendo ofertas mensais e acirrar a concorrência. Isto é
bom ou ruim? A meu ver ruim, pois estamos começando a

perceber um movimento para a instalação de duas ou três

grandes' operadoras, pois já se fala na venda da TIM, levan
do o mercado a deixar de ter uma estrutura ideal para os

consumidores que é de concorrência perfeita.
Concorrência perfeita, também denominada de livre

concorrência, que segundo Sandroni (2001), "é a situação
do regime de iniciativa privada em que as empresas compe
tem entre si. Sem que nenhuma delas goze da supremacia
em virtude de privilégios jurídicos, força econômica ou pos
se exclusiva de certos recursos. Nessas condições, os preços
de mercado' formam-se segundo a correção entre oferta e

procura, sem interferência predominante de compradores
ou vendedores isolados".

Quando se elimina um concorrente pela aquisição do
mesmo estamos eliminando um oponente que poderiaman
ter mais acirrada a oferta, forçando a quem quiser entrar no
rríercado praticar preços e condições mais favoráveis aos

consumidores durante todo o tempo, e não apenas ofertas
de entrada como que as que aqui estão sendo ofertadas, do
tipo, pague R$ 1,00 e leve R$ 600,00 de conversa.

.

Aí tem coisa. O que a OI está oferecendo de vantagens
é momentâneo, visa diminuir ou eliminar a crítica ao fato
de estar. havendo uma concentração de operadoras que já
caracteriza um oligopólio, que é uma estrutura de mercado
em que poucas empresas detêm o controle da fatia maior
de mercado. Parodiando, "isto é tão lógico, que a Vivo vai
se-fazer de morta, a Claro deixará no escuro, a Tim não está
Nextel aí, a Telefônica fica na espreita e a OI dá um primeiro
alô no mercado se mostrando boazinha enquanto aguarda
uma conexão com a Telemar no telefone fixo, se a Anatel
deixar".

A OI aumenta sua participação no mercado de 16 esta

dos para um total de 25, ou seja, um Brasil inteiro. Temos
uma primeira gigante no setor, em termos financeiros e de

abrangência de mercado. Estamos a meio caminho de ver a

limitação do livre jogo do mercado. Que interesse o gover
no teria em impedir este tipo de aquisição, fusão ou como

queiram chamar? Nenhum, pois não tem interesse em uma

disputa de preços que favoreça o consumidor, pois acarre

tará na queda da arrecadação, cujo ICMS está cobrado ,na

fatura, por enquanto, em 25%.
Digo por enquanto, porque se os preços baixaremmuito,

o governe-tenderá a aumentar o imposto. O governo arreca

da uma fortuna com as pessoas jogando conversa fora pelo
celular. Poucos sabem que de cada cartão de R$ 10,00, que
é comprado, R$ 2,50 vai para os cofres do governo. Quanto
mais celulares, mais conversa jogada fora é mais imposto
arrecadado.

.
. .

Os defensores dos oligopólios argumentam a favor di
zendo que devido ao grande porte das empresas, elas teriam
maior capacidade de investimentos na prestação de servi

ços e tecnologia, devido à economia d€ escala. Falso enga
no, pois quem compra alumínio, aço, cigarros, lâmpadas e

lâmina de barbear e outros produtos de mercado em regime
de oligopólio ou monopólio, sabem que dificilmente os pre
ços baixam. Lembram-se quando tínhamos apenas quatro
montadoras de automóveis no Brasil? Chegamos a ponto de

pagar ágio para ter um carro, e naquele período nenhuma
delas se prontificou a.mudar o quadro de escassez de veícu
los. Esperemos que o governo e sua agência para assuntos

de telecomunicações não aceite mais fusões e incorpora
ções, pois. certamente trará prejuízos aos consumidores já
esfolados pelas atuais tarifas.

, * Professor da Univille e Consultor· brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

INDICADORES CÂMBIO
VENDA
2,105
2,864

LOTERIA

INVESTIMENTO

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

COMPRA
2,103
2,863

VARIAÇÃO t----
1,72%
1,42%

Cobrança de imposto_ na poupança
Taxa será para depósitos acima de 50 mil e deve entrar em vigor em 2010
BRASíLIA
o governo vai taxar os depó

sitos da poupança acima de RS
50 mil a partir de 2010. A infor

mação foi dada pelo ministro da
Fazenda Guida Mantega, ontem.
A cobrança não será linear e sim

progressiva. O ministro infor
mou que a medida será enviada
ao Congresso e que só entrará em .

vigor se a Selic, taxa básica de

juros, cair abaixo de 10,25%. A
primeira faixa será de 20%. "Não
se mexe na poupança em 2009.

Só entrará em vigor em 2010, de

pois de aprovada no Congresso",
afirmou Mantega,

O líder petista, Ricardo Ber

zoini, que foi o primeiro a con

firmar mudança, disse que a

medida coloca um ponto final na
especulação que a oposição vem
fazendo em relação a mudanças

na poupança, "Politicamente
está claro que foi feita uma dis

. puta política falsa com a divulga
ção de mentiras sobre a posição
do governo. Todos os pequenos
poupadores terão assegurados
que não há mudança alguma na
poupança".

-

EDITAL BDMG-016/2009 - LEILÃO
VENDA DE BENS IMÓVEIS NÃO DE USO

o BANCO DE DESENVOLVI)\1ENTO DE MINAS

GERAIS S A. - BDMG toma público que realizará.
no dia 04 de junho de 2009, às 15h, no auditório

Paulo Camilo localizado no 10 subsolo de seu

edifício-sede, na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, Belo
HorizontelMG, Leilão (tipomaior lance) objetivando
a alienação de bens imóveis, no estado em-que se

encontram, em caráter "ad corpus", em cidades

dos Estados de. Alagoas, Goiás, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e

Pernambuco, conforme especificado no Edital e seus
anexos, cuja cópia poderá ser obtida gratuitamente
no endereço wwwbdrng.mg.gov.br. Informações
complementares: 3219-8804 e 3219-8547. Guido Mantega informou que a medida só entrarlÍ em vigor se a Selic cair abaixo de 10,25%
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0065 ou &448 2122
línc- primeiro lote

w �
.

. .. Especial Creedence Coyer, por Renato eCia!Dounle chopp das 19h às 22h
local: Estação do Tempo
Início às 21tIOHlS I Contato: 4733764822
Acesso: RS 5,00 feminino e RS Hl,OO masculino

Sexta·feira, 15 de'maio
• Shaw de rock e blues com banda OsChefes

Local: london Pub
Início às 22horas I Contato: 473055 0065 ou 8448 2122
Acesso: RS 10,00 feminino e RS 15,00 masculino· primeiro lote

., SextQ Rock com bandolndyMurphy
.

tocai: Estação doTllmpo
Início às21 horus I Contolo: 47 3376 4822,
Acesso: RS 6,00 feminino e R$12,OO mostulinQ .

• Festa Country, com dúpla Bruno &Muicon! DJ André Hent (hip·hop)
Local: Choperia Bierbude
Início às22horas I Contato: 47 8433 0083
Acesso: RS 10,00 feminino e R$ 15,00 masculino,. sendo que portadores de
bônus pagam R$ 6,00 1eminino e RS 8,00masculino· primeiro lote

.. Apresentaçõo do f)J alemõo Jerome Isma, }llais DJsiorlos fase e Guilherme
Konnin

'

local: Cafambas, em lndaiol
Início às 2�horos I Contofo; caromb9s,com.br
Acesso: RS 20,00 antecipados

Sábado, 16 de maio
C" .. ':"

.. Festa do êhampoçrne cóm distri buiçÜo de rodlldas�de chamP1tgne,pura o p6h,1 ieu
feminillO com gJ MilemrScheide eUip-hop com fjj AdriGn P.

:[ón <" ,0i
fis� 5 boras I Cantato�4730550065 ou 8'1l48 21'22
o: R$lQ,UO feminino aRS 15;00masculino' priméW.l!ote

Th ;�,

• Sbowcombtmdll do lua
Lotai: po
lníCioàs21 horas I Cuntato:47337ó4822
Acesso: RS 5,00ieminino e RS 8,OOmasculíno

• Projetó \focuo tive com heuse, eleeno e pap 00 vivo por Edu Pílzzafto e Fernando
Mateus!DJs Rodrigo Fanro e lJjot limo
local: Disco
tnício às TaS I Contato: 47 9973 3866
ACliSSO: R�J 5,00 feminino e RS 20,00masculino· priJlleiro lete

."Festa daTequ!la, com lequHeitos, cadeira giratório e distribui.Çlio de tequíla /
DJsJoh�n)i Oliver e leo !PoJjode com grupo LORaTentação
local: Momma CI uh, em'Pomerode

'

Início às2?> huras i Coolo10:4791850127
Açesso: Vil Iores Oóo1l1vjlllgados

Domingo, 11qe moio
s

�,

.- Shaw de sertanejo universitário com duplo Elton &Eve
Local Londofi'Pub 'i

Início as 20 horas. 1 Canttlto: J,,7 3Q550065 ou 8448.212�
Acessos: RS 5,OOfêmininoêRS10,00masculino

a

t64822
.

}.e R$12,OUmasculino

contato@poracaso.com

VARIEDADES---------
BELEZA EM JOGO

A revista americana "Ma
xim", voltada para o público
masculino, anunciou as dez
primeiras colocadas da lista
das cemmulheresmais se:xy do
mundo,A publicação ainda não
chegou às bancas, mas o top dez
já foi divulgado. No ranking, a
modelo Adriana Lima, 27, apa
rece em sétimo lugar, enquanto
que Gisele Bündchen, 28, ficou
de fora da lista este ano.

A "Maxim" não deixou pas-

sar esse detalhe em branco e

escreveu: "Pedimos desculpas
para a senhora Tom Brady (o
marido de Gisele Bündchen),
mas é Adriana quem representa
a beleza brasileira".

'1\s curvas matadoras, a sen
sualidade ridícula e o sotaque
adorável é que tornam essa su

permodelo a exportação mais

sexy de uma nação estupida
mente repleta de mulheres sen

suais", continuou a publicação.

Lima, que é garota-propa
ganda da marca de Iingerie
Victoria's Secret, já havia sido
eleita a sexta mulher mais se:xy
do mundo pela revista "FHM".

.

Outra beldade com sangue
brasileiro a entrar para o top
dez' é a atriz Jordana Brewster,
29, de "Velozes e Furiosos", que
.fícou em nono lugar. Ela é filha
de americano e de uma ex-mo

delo brasileira Maria João de
Sousa.

VEJA A LISTA:

1 . Olivia Wilde, atriz
2 . Megan Fox, atriz
3 - Bar �efaeli,. modelo
4· Malin Akerman, atriz
5 . Mila Kunis, atriz
6 • Eliza Dusku, atriz
7 . Adriana lima, modelo
8 - Rihanna, cantora
9 - Jordana Brewster, atriz
10 - Jennifer love Hewitt, atriz
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Por�:léssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.b.(

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alta resolução.

Na foto, Waldir Neto, Luiz Moser, Serafim Venzon e Lino Venturi, no
encontro regional do PSDB, em Corupá, que aconteceu em abril.

Quem completou idade
nova no dia 8 foi a linda

Andréia Sinara. Seus pais desejam
muitas felicidades!

As filhas Eliana, Salete, e Rosicler parabenizam a mãe
Leonida que completou idade nova dia 28/4. Felicidades!

Em click especial, Nilto
Coelho e Laurita. Que neste
mês comemoram Bodas de
Diamante. Os familiares,

desejam muitas felicidades!

Josiel Gomes comemorou idade
nova dia 2'. Os pais amigos e toda
a família mandam o_s parabéns!

Os pombinhos Dirlei e Jolinis casaram dia 18/4.
Muitas felicidades ao casal!

Darciane desejou um feliz dia
das mães para sua vó, Mathilde
e sua mãe, Darci. Que Deus lhe

abençoem!

Parabéns para Armando e Florinda
Timm que no dia 16 comemoram

bodas de Ouro. Os filhos,
juntamente de toda a família,

desejam felicidades.

Parabéns para Daniela Radünz

quê dia 30/4 completou 22 anos.

Seu namorado William Rodrigo,
manda milhares de beijos!

Hilda e Arno Towe comemoraram
suas Bodas de Ouro no dia
25/4. Toda a família, deseja

muitas felicidades!

Na foto Luis Roberto e Bruna'
Rafaela que dia 1° cómpletarain 6 anos

de namoro. Quem deseja felicidades
são os amigos Charles e Tatiana.

Na foto Ernesto Felipe Blunk
que aniversariou no dia 3.
Os familiares e amigos o

parabenizam desejando muita
saúde e felicidades.
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VAI PESCAR,
VAI!

Como é de costume em Joroguá, to
dos os anos, vários grupos de amigos
- clubes do Bolinho, que gostam de
pescar, conversor muito, acampar e

andor de corro - viajam 00 Pantanal
e outros regiões do Centro Oeste paro
pescar e ficar longe de tudo durante
dez dias. Relox total! Esse onn, um dos
grupos, liderado por Marcelo Radintz,
já está cuidando dos preparativos para
próxima viagem que acontecerá no iní
cio de julho. Já confirmaram presença
vários personalidades do meio "mesa �

de bar". Cá entre nós, esse tipo de via
gem eu conheço e muito bem!

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoj� é Adriel de Carva
lho de Guaramirim. Ele, que organiza o

4°-Exposição Sul Americana de Orquí
deas, também lê a coluna todos os dias
paro ficar antenado no que acontece
de melhor no sociedade.

" Enquanto se tenho
00 menos um amigo, .

. ninguém é inútil "
ROBERT LOUIS STEVENSON

PELADA
Hoje à noite, o empresário e amigo
Amauri Jacobi reúne, em suo belo
,residência, um seleto grupo de ami

gos poro uma esperta pelada de fu
tebol suíço. Poro confraternizar, um

churrasco daquele preparado pelo
esmerado. cozinheiro Jetersson, lá
do Torres Calçados.

MULEKE TRAVESSO
No dia 21 de maio o grupo Novo Ten
dência, numa parceria com o London,
promove o shaw nocional do grupo
Muleke Travesso, sensação jovem do
'lagode nocional. Vale agendar!

/

Catia e Paulo Renato, proprietários da Casa Geraldo, emoldurando a arquiteta
Ruth Borgmann no coquetel de lançamento da nova revista de decoração da Nossa

DEMOCRATAS
No sábado' a partir dos 11 horas,
o Diretório Municipal dos Demo
cratas (DEM) promove no CTG Laço
Joroguoense o 10 Encontro Regio
nal do partido, com a presença do
senador Raimundo Colombo e do
presidente do Fesporte Cocá Povo
nello. No ocasião, Cocá terá o seu

nome lançado como pré-candidato
do partido poro disputar uma voga
no Assembleia Legislativa.

DE VOLTA
Pois é. Depois de um tempo foro
do circuito e dos encontros so

ciais, â antenado arquiteta Ruth
Borgmann, que curtiu o Terro do
Tio Som, pontificou no concorrido
coquetel oferecido recentemente

pelo revista Nossa, na Casa Geral
do, super em forma e sem medo de
ser feliz. Ruth é uma figuro!

mm
Na sexto-feiro, acontece, no Aris
tocrático Clube Atlético Baependi,
o 14° Edição do Noite do Ti-ti-ti.
Festa que reune as mulheres mais
antenodos de Jaraguá com só ob

jetivo: se divertir e fazer caridade.
O evento é uma promoção da Ação
Social, mantenedoro do creche
Constâncio Piozera, que tem no

comando o minha sempre amiga
Sônia Morcatto.

CURSO DE MODELOS
No próximo dia 21 de maio, a agên
cia de modelos Nayama promove
mais um curso de modelos. Shaw!

NAS RODAS
• No dia 15, às 15 horas, acontece
no Ginásio de Esportes Arthur Muller
a abertura dos Jogos Integrotivos da
Terceiro Idade.

CARNE DE JACARÉ-
Durante o mês de maio, o Ade
ga Airoso Menezes, que agora
está no antigo Piono's Bar, no
Scar, troz paro os seus comen

sais uma delicioso come de
jacaré. Junto com ela, você
pode escolher um delicioso
vinho pra saborear a iguaria.
Vale o pena conferir.

• A minha querido amiga Liris Bago
deixou este colunista de saio justa
e adiantou o sua volta de Londres
paro o nosso terrinha. Na terro dos
Beatles ficaram os filhos e ela está
em Jaraguá, linda e feliz.

• Olha SÓ, para quem só apela para San
to Antônio, o Casamenteiro, em breve em
Jaraguá do Sul vai nascer o Cristal Matri
monial, especialista no ramo.

Nelson Pereira, diretor do O Correio do Povo, e sua Rosilene,
na Casa Geraldo, durante coquetel de lançame:nto da
nova revista decoração da Nossa

TE CONTEI!
• No próximo dia �O de maio;
a minha amigo Vanessa Garcia
Palácio, convid'Q o ttidos paro
participar da lradicional;;Noite de
Frutos do Mor, no HôteLY91.��as
Pedras.

'

W

• No próximo dia 23 de maio,
.ne Choperio Scondidinho, tem o;\,
primeiro Macarronada benefi- ;
cente. A iniciati.vo é do site Www.
moagoncalves.com.bt e a rendo
será revertido para,çQmpra de

duas,prót�ses,�ara.;:.�� br�ços, per
didos enrum acideriterdó Valdir
Alves dos Santos.

>7.,A. famosa marca de cimos
Peugeot também é umd das "

gremdes apoiadoras da 3° F�SIO
dq'ChampanHe, que aconteCE!
dia 24 de junho,.na Adega Arroso

- fV1enezes.

.

..
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GRANO PRIX DE ATLETISMO

Ivanildo em busco
de mais um recorde
Atleta tem a melhormarca no sul-americano
JARAGUÁ DO SUL

Que Ivanildo de Souza Pin
to ii exemplo de garra, disposi
ção e amor pelo esporte, isso
todos já sabem. Mas agora o

recordista sul-americano dos
100 metros com barreira mas

ter (50-54 anos) tem um novo

objetivo-ser campeãomundial
da modalidade. O caminho

para esse objetivo começa a

ser traçado nesse fim de senia- -

na, quando o atleta participa
do Grand Prix Internacional
do Mercosul de Atletismo, em
Buenos Aires, na Argentina.

Além dos 100 metros com

barreira, Ivanildo vai competir
nas modalidades de salto em

distância e salto triplo. Mas o

foco dele é mesmo a corrida.
No ano passado ele conseguiu
bater o recorde sul-americano
com a marca de 15seg70, que
também foi o terceiro melhor

tempo em todo o mundo.
Seu objetivo é baixar essa

marca para chegar no Mundial
corri condições de brigar de

igual para igual com os com

petidores norte-americanos e

europeus. O Mundial será de
28 de julho a 8 de agosto, na
Finlândia. "Já tenho a classi

ficação e agora meu objetivo
é baixar o tempo, porque me

lhorando essa marca a pos
sibilidade de conseguir uma

medalha no Mundial aumen
ta", considerou o atleta.

_

Sobre as outras duas mo

dalidades, Ivanildo declara

que são um complemento
do trabalho de treinamentos.

Rodada é
.

transferida
A primeira rodada do returno do

Campeonato Estadual Feminino Sub-
15 que aconteceria dos dias 16 a 18 de
maio foi transferido para 19 a 21 de
junho. A decisão foi da Federação Ca
tarinense de Futsal. As partidas acon

teceriam na Arsepum. O time está na

vice-liderança com sete pontos, cinco
o menos que o Barateiro Futsal.

,

-Intenção de Ivanildo é melhorar a marca para chegar forte no Mundial

Atleta lamenta a falta de apoio
Ivanildo viaja para Curitiba hoje guir apoiadores. "Se não conseguir

faltando RS 200 para alimentação. terei que dar um jeito, já estou com

As outras despesas, como passagem as passagens compradas, fico até
aérea, hospedagem, ele conseguiu envergonhado com essa situação".
com a Cosmos Turismo, Usa peças e O competidor destaca ainda o apoio
Torres Calçados. Segundo o competi- dos profissionais da Malwee, Osni
dor, está cada vez mais difícil conse- Matheussi, Tiago e Falcão.

"Faço porque tenho condições a conquista de um Sul-Ameri
de saltar, a barreira me abre a cano e uma Olimpíada Master,
possibilidade de competir no no ano passado.
salto triplo e distância". O re-

sultado dessa 'brincadeira' foi GENIELLI RODRIGUES

FUTEBOL DE AlmA

Laudo somente
na sexta-feira

Definidos os
semifinalistas

O laudo sobre a pista de atletismo,
no bairro Tifo Martins, que deveria ter
sido entregue ontem, estará nas mãos do
secretário de Esporte; Turismo e CuUura,
Ronaldo Roulino, somente na sexta-feira.
A informação é que devem ser substituí
das 99,9% das placas e Raulino afirma
que somente depois desse laudo irá
informar o que será feito.

.

Os semifinalistas do Campeonato
Corupaense de Futebol de Areia foram
definidos no fim de semana. O Bar do
Ivo enfrenta o Time do Milnitz, o Vila
São Jorge pega o Ferroviário. As datas
e os horários das partidas ainda não
foram' definidos, mas devem ser divul
gados ainda essa semana pelo Divisão
Municipal de Esportes de Corupá.

o CORREIO DO POVO rnQUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2008

Manter liderança
. o jaraguaense luciano de Oliveira, o Boca, viaja hoje para Brasí

lia, onde disputltrtl a 3D Etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross.
Como venceu as duas primeiras etapas, Boca lidera a competição e

espera manter a liderança neste fim de semana. "Intensifiquei ainda
mais os treinos, principalmente na parte física", comentou. Mas ele
vai se deparar com um circuito desconhecido e espera aproveitar o
máximo dos treinos para se ambienter Boca compete com apoio de
Vip Pisos. e Coberturas, Águia Negra Transportes, Real Vidros, Audi
cent Posto Cidade e penoestribo.com.

JULGAMENTO NO VARIEANO
. A Comissão de Justiça Desportiva da FME de Jaraguá do Sul fez uma

série de julgamentos relativo� ao Campeonato Varzeano. E vários atle
tas e dirigentes foram punidos. O caso mais grave foi dos jogadores
Roberto Apolinário, do Rio Cerro, e Elias da Silva, do Guarany. Eles
trocaram socos durante o confronto entre as duas equipes e pegaram
um ano de suspensão.

OUTRAS PUNiÇÕES _

Fernando Scheuer, dirigente do Flamengo B, pegou 30 dias de gancho
por discutir com a arbitragem. Diego Dopke, atleta do Independente,
pegou três jogos a mais além do que teve de cumprir pelo expulsão,
mesmo caso de Christopher Demarchi, do Galácticos, já que ambos se

envolveram na mesma confusão. O massagista do Caxias, Valmir do
Silvo, foi suspenso por 30 dias, Murilo leite, do JJ Bórdados, pegou
um jogo além daquele que cumpriu pelo expulsão. Heloir Hermann, do
Box 7, pegou quatro partidas e o companheiro dele, Carlos Patt, duas.
Maciel Reich, do Botafogo, e Maicon'Freitas, do Bordo Brasil/Cordeiro
lanches, foram punidos em dois jogos. Por fim, o técnico do Indepen
dente, Valdoir lazarotto, levou 50 dias.

• Veja mais do esporte nos blogs Arquibancada e

Firula de Solto Alto, no sitewww.ocorreiodopovo.com.br

esporte@ocorreiodopovo,com,br
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Malwee, do .010 Ari (que abriu o placar do jogo), ficou no empate e já viajou logo depois da partida

LIGA FUTSAL

Empate em jogo
equilibrado ne RJ

. Time perde a vice-liderança da liga
JARAGUÁ DO SUL/PErRÓPOLlS

Foi um jogo pegado, de mui
ta marcação e boas chances
para os dois fados. Ontem à

noite, na cidade de Petrópolis
(RJ), a Malwee empatou pela
primeira vez na Liga Futsal. O
resultado de 2x2 acabou sendo
comemorado, levando em con

sideração as circunstâncias do

jogo e o desgaste do time. Com

o. empate, a equipe, que estava

na vice-liderança, cai para a ter

ceira colocação.
Quem abriu o marcador foi

Ari, .aos 3rninl0. Depois de um

toque sutil de Andrey, o camisa
4 apenas colocou para dentro.

Após o gol, aMalwee sofreu com
a marcação adversária, que não
dava espaço para a saída de bola.

Enquanto apostava nos contra

ataques, o Petrópolis corria atrás
do empate. Aos 7rnin28 do se

gundo tempo Cupim conseguiu
empatar o jogo.

Em menos de um minuto, a
partida pegou fogo, resultando
em uma expulsão e dois gols.
Com 13minBO, o goleiro Tiago
foi expulso. O árbitro Marcos

Henrique entendeu que Tiago
cometeu falta e era o último ho
mem. A marcação foi contesta
da pelos jogadores da Malwee,
mas não adiantou,. ó goleiro
teve que ir mais cedo para o

vestiário, deixando o time com

um jogador a menos.
Na cobrança da falta, aos

13rnin37, Alvim virou o jogo e

a Malwee voltou a ter quatro jo-

gadores na linha. Com o time re

composto, aos 13min55, Lenísio
fez 2x2 e ampliou seu saldo na

artilharia da Liga, com 13 gols,
dois a mais que Falcão.

No final do jogo, os jaragua
enses não se conformaram com

a expulsão de Tiago. "No meu

ponto de vista um amarelo era o

suficiente, a bola estava indo em

direção à lateral e não ao gol", re
latou o goleiroFranklin. O capitão
Chico também achou a punição
injusta, mas disse que a expulsão
não foi o único fator que levou o

time a empatar. Namesma noite,
aMalwee viajou para Apucarana
(PR), onde faz hoje um amistoso
contra o time local.

GENIELLI RODRIGUES

l
.

•"iii'f'.
CLASSIFICAÇÃO

Cal. Time P J V E D 6P 6C S6 APR
1° Krona/Joinville 27 12 8 3 1 40 23 17 75%
i' Carlos Bórbosa 23 10 7 2 1 42 25 17 76,66%'
3" Molwee Futsar 22' 9 r 1 1 41 20' '21 ªiA8%,

',º�rço__ ,

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

4° 20 10 6 2, 2 28 ,27 1 66,66%
5° Atlôntico 18 9 5 3 1 33' 23-- 10 66,67%
6° Minas 17 lã 5

...

2 3
....

39 24' 15
_-"--

56,66%
7"

.

S'oo Côelano/Corinthians' 16 11 '4 "4-- 4 40···· 35 's' 48,48%'
8° Cortianu/UCS

..... ,.. . ..

16' lÔ 4 4 2 26 23 2 '53,33%
9° Intelli

...

16 fI 4
...

.4
.... - .

3 30 "28 2
--

48)18%
10° Petrópolis 15 11 4 3 .4 29 28 1 45,45%
11° pruío Clube 15 13 4 f 6 '3f

--

43 ·4
.

38,46%
12" Cópagrii 13 8 4 f 3 1'5 13 2 '54,16%
13° Cascavel 12 'f2 3 3 6 27.

....

4f·�14 33,33o/�
14" Unisuf 10 10 3 1 6 31 30 1 33,33%
15° UniÍJôrama· 13 10 4 1 5 24 iÇ·l 43;33%'
16· ,Colegial 7 7 2 1 4 Ir 24 -8 33,33%
17° São Paulo 6 10 1 3 6 21 38 -17 20%
18° Vasco 3 12 O 3 9 19 49· -28 8,33%

--

19° Álvares 2 10 .0 2 8 f9 31 -22 6,66%
.-'

-

PG ' pontos ganhos; J ' jogos; V, vitórias; E - empates; D ' derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG ' saldo de gols; APR. ' aproveitamento
.

/'

Jaraguá do Sul.sedia amanhã
o Estadual de Bocha em Trio
JARAGUÁ DO SUL

A cidade de Jaraguá do Sul
será sede a partir de kmanhã
do Campeonato Estadual de
Bocha Trio. A competição vai

.� reunir equipes das cidades de

� Chapecó, São Ludgero, Ca·

ffi çador, Timbó e Jaraguá. As

� partidas acontecem no Clube

g Atlético Baependi a partir das
� 19 horas. Segundo o técnico
� da equipe jaraguaense, Carlos
Américo, os favoritos ao títu
lo são Jaraguá, Chapecó e São

Ludgero, já Caçador e Timbó
correm por fora.

O objetivo da equipe é che

gar entre os quatro melhores

do Estado. No ano passado a

cidade ficou com a terceira

colocação. "Este ano o nível
está muito bom vai ser uma
competição difícil", comentou
Américo.

E as chances de Jaraguá con
seguir um pódio são boas. Por
sediar a competição, a cidade
tem b direito de participar com
dois trios. Esse estadual é ape
nas para homens e tem idade li
vre. O trio principal jaraguaen
se é formado pelos atletas Clair
José Benatti, Pablo da Silva e

Valmir Lorenzetti. O atleta Val
demar Rau completa a equipe
como reserva.

Natureza e muita lama no

4° Encontro de Trilheiros
MASSARANDUBA saranduba.

A equipe de trilheiros Bi- A equipe Bicho da Tri-
cho da Trilha, de Massaran- lha está organizando uma

duba, promove no domingo estrutura diferenciada no

(17/5) o 4° Encontro de Tri- local do evento. "No Centro
lheiros Bicho da Trilha. A lar- Esportivo os participantes
gada será no Centro Esportivo poderão encontrar uma ex

Municipal (Rua 11 de Novem- celente estrutura, com área
bro, Centro), às 9h30. O ob- para camping, parque in

jetivo do encontro, segundo fantil, restaurante e sorteio
.

o organizador, Jean Spézia, é de brindes", comentou.'
reunir os apaixonados por off- As inscrições custam R$ 40

road, desde motos até quadri-
.

- com direito a almoço e ca

ciclos. "O evento é para quem
. miseta - e podem ser feitas no

gosta de estar em contato com local. No sábado (16/5) acon
a natureza e muita lama", res- tece o Baile do Chopp, com

saltou Spézia. O percurso será animação da Banda Real do
de 70 quilômetros pelas belas Paraná. Informações pelo tele
trilhas do município de Mas- fone (47) 9132-4061:

�
g
=>
>
15

Trilheiros da região estarão reunidos em evento que inicia domingo às 9h30
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MAIS UM

Renault diz que a equipe tem como objetivo reduzir os custos, mas mantendo os altos padrões damodalidade

Renault endossa coro
e ameaça sair da F1
Equipe francesa divulgou comunicado ontem
DA REDAÇÃO
A Renault engrossou o coro

da Ferrari e também divulgou
um comunicado afirmando que
deixará a Fórmula 1 no fim da

temporada caso a FIA (Federa
ção Internacional de Automobi
Iismo}não mude o regulamento
previsto para o Mundial 2010,
que institui regulamentos dife
rentes para as escuderias que
adotarem ou não o teto orça
mentário de 40 milhões de li
bras (cerca de R$ 129 milhões).

Na terça-feira, a Ferrari fez a

mesma ameaça. BMW Sauber,
Toyota, Red Buli e Toro Rosso
também disseram que não pre
tendem continuar por conta da
nova regra, que diz que o time

que se submeter ao limite rece

berá vantagens técnicas, como
utilizar asas,móveis e contar
com um motor sem limite de

giros, além de poder testarseus'
carros durante todo ó ano.

"Se' as decisões anunciadas
pelo Conselho Mundial (da
FIA) no dia 29 de abril (que
incluem o teto orçamentário]
não forem revisadas, não te

mos chance a não ser aban
donar o Mundial de F-l no

fim de 2009", disse o chefe da
Renault, Flavio Briatore, no

comunicado. "Nossa meta é
reduzir os custos, mantendo
os altos padrões que fazem a

Fl uma das marcas mais pres
tigiadas no mercado", comple
tou Briatore.

"Queremos atingir isso de
uma maneira coordenada com

. os órgãos regulamentares e

comerciais, e nos recusamos a

aceitar um governo unilateral
da FIÁ", disparou o dirigente.
O presidente da equipe, Ber
nard Rey, fez coro às críticas.

"Continuamos compromis
sados ao esporte, no entanto,
não podemos estar envolvidos
em um campeonato com dife
rentes tipos de regras, que se

postas em prática, nos força
rão a sair no fim desta tem

porada". No comunicado, a

Renault ainda informa que
a decisão da FIA introduziu
dois tipos de regulamentos
técnicos da Fl, o que fez com
que reconsiderasse sua entra
da no Mundial 2010.

o CORREIO DO POVO'ffiQUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2009

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala do
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna
público pelo presente edital, que SEVERINO KOSLOSKI, el
n° 19R-1.984.389-SSP-SC, CPF n° 247.136.869-72,
aposentado, brasileiro, casado com BARBARA KOSLOSKI, Cl
n' 19R-2.448.058-SSP-SC, CPF n0866.611.599-87, pelo
regime da Comunhão Universal de 'Bens, anterior à vigência
da Lei 6.515n7, residente e domiciliado na Estrada Garibaldi,
neste município; requereram com base no art. 18 da Lei
n'6.766n9,
o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 646-LeopoldoAugusto VIJ1nkler e 941-
Marfm, Bairro Jaraguá 99, perlmetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado,
aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme Certioáo n° 347/2008,
expedida em 15.10.2008, assinando como responsável técnico, a engenheira civil Miriam
Elisabeth Forbici, CREA n' 52034-3, ART n° 2645993-0. O desmembramento é de caráter

residencial, possui a área total de 5.746,42m2, sendo constituído de 7(sete) parcelas, sistema
viário e remanescente.
O prazo de impugnaçtlo por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oüciala que subscreve esse, no
endereçada Serventia: Av. �echal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do sul/se

JARIIGUÁ DO SUL, 04 DE MAIO DE 2009.
AOFICIALA·

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jereçué do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã e Oficiala Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n- 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Func, 09:0Oh às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
'Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulas abaixo relacionados,ficando os devedores
intimados a partir da publicaçào 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 o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correapcndente.A presente publicâção se deve ao fato de a(s) pessoa(s) fndicada(s) para �ceitar(em), ou pagar(em)
ser(em)desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forCem) residente(s) ou domicihada(s) fora da Circunscrição
Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresente, tudo em

conformidade cornos arts. 995, 997 clc 1023, todosdo CNCGJ '-..

Protocolo: 110075 Sacado:LlMPEXCELPRODLlMPLTOA CNPJ: 07.463.630/000
Cedente: IND E COMODERICH LT CNPJ: 97.191.621/000

��:�ra�I����:i:��o Espécie: Duplicata de��������:�tc;r����J�8 Valor. 558,43
Liquidação apôs a intimação:Rll ü.üü-Condução:Ri 21.64, Diligência: RI 20,00, Ed�al: Rll0,00

Protocolo: 110237 Sacado: LUIZARMANDOTEIXEIRA CPF: 968.049.019-34
Cedente: JOZEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTOA CNPJ: 82.685.120/000
Número do TItulo: 6500411,7 Espécie: Cheque
Apresentante: JOZEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTOA Data Vencimento: 26/0212009 Valor. 153, 15
Liquidação apésa intimação: R$l 0,00, Condução: RS 25,16, Diligência: RI 20,00, Ed,al: Rll0,00

Protocolo: 110341 Sacado:RUBIOTECILLA-ME CNPJ: 10.425.204/000
Cedente: RPDIO BRASIL NOVO LTDA
Número do Titulo: 26602 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vancimento: 09104/2009 Valor. 465,60
Liquidação após a intimação: Rll0,00, Condução: RI 6,96, Diligência: RI 20,00, Edital: RS 10,00

.

-----------------------------------------

Protocolo: 110364 Sacado: BElSULCOSMETICOS.lMP.E DISTRI.LTOA CI'JPJ: 09.50).420/000
Cedente: BETULLACOSMETICOSLTOA CNPJ: 60.232.756/000
Número do TItulo: l..NI006875C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCOREAL DalaVancimento:20/0412009 Valor: 1.233,16
Liquidação após a intimação: Rll0.00, Condução: RI 16,00, Diligência: RI 20:00, Edital. Rll0,00

Protocolo: 110365 Sacado: BELSUL COSMETICOS .IMP.E DISTRI.LTDA CNPJ: 09.502.420/000
Cedente: BETULLACOSMETICOS LTOA CNPJ: 60.232.756/000
Numero do Titulo: lXIII006816C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCOREAL Dala Vencimento: 20/0412009 Valor: 332,96
Liquidação apósa intimação: RSl 0,00, Condução: RS 16,00. Dili{jência: RI 20,00, Ed�al: Rll0.00

Protocolo: 110529 Sacado: UTILITARIUMCOMARTGOS píPRES LTOA CNPJ: 07.627.696/000
Cedente: DMR FOMENTO MERCANTIL LTOA CNPJ: 01.121.562/000
Número do Titulo: 10667-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantilportndicação
Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 25/04/2009 Valor. 717,00
Liquidação apôs a intimação: Rll 0.00, Condução: RI 6.96, Diligência: RI 20.00, Edital: Rll0,00

Protocolo: 110263 Sacado:RODRIGORIBEIRO CPF: 056.754.409-50
Cedente: BANCO FINASAS/A CNPJ: 57.561.615/000
Número do TItulo: 3667947417 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CONTINI,CERBARO& MOLlWlRIADVOGADOS DataVencimento: 16/1212008 Valor 5.559,34
Liquidação após a intimação: Rll0,00, Condução: RI 16,62, Diligência: RI 20,00, Ed,al: R$10.oo

Protocolo: 110371 Sacado: RODRIGO BATISTA CPF: 052.962.199-00
Cedente: VALOOCIR HAAS ME CNPJ: 03.966.145/000
Número do TItulo: 20159 Espécie: Duplicatade Venda Mercanmporlndicaç�o
Apresenlante: CAIXAECONOMICAFEDERflJ. Data Vencimento: 21/04/2009 Valor.127,00
Liquidação apôs a intimação: Rll 0,00, Condução: RI 16,82, Diligência: RS 20,00, Edital: Rll0,00

Prctocolo: 110381 Sacado:CRISIIANLAUTAROCARRENOVEGA CPF: 006.667.379·63
Cedente: BAUERE SILVALTOA CNPJ: 03.369.667/000
Número do Titulo: 0040 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil pcrlndicaçâo
Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDERflJ. Data Vencimento: 20/04/2009 Valor. 263,50
Liquidação após a intimação: R$l 0.00, Condução: RS46.28, Diligência: R130, 70, Edital; Rll0,00

Protocolo: 110390 Sacado: EDITORAMERCADO BRASil LTOA CNPJ: 05.534.6021000
Cedenle: SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTACATARINA CNPJ: 84.664.1821000
Número do Tltulo: S00130801S Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCOREAL Data Vancimento: 10/0412009 Valor: 150,00
Liquidação apósa intimação:Rll 0,00, Condução: RS 16,00, Diligência: RI 20,00, Ed,al: Rll0,00

Protocolo: 110399 Sacado:ADRIANOROPELATO CPF: 003.352.169-76
Cedente: POSTO MIME LTOA . CNPJ: 63.486.6621000
Número do Titulo: 45463 Espécie: Dupllcstade Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: BRAQESeo Data Vencimento: 10/0"312009 Valor: 162,24
Liquidação após a intimação:Rll 0,00, Condução: RI13,69, Diligência: RI 20,00, Edital: RS10,00

Protocolo: 110532 Sacado: RODRIGOBATISTA CPF: 052.982.199-00
Cedente: VALOOCIR HAAS ME CNPJ: 03.966.145/000
Númerodo Título: 20207-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicayão
Apresentante: CAlXAECONOMIC-ilFEDERAL Data Vencimento: 22104/2009 Valor. 170,00
Liquidação após a intimação: RIIO,.OO, Condução: RI 16,62, Diligência: RI 20,00, Ed�al:Rll0,00

Protocolo: 110066 Sacado: CASASAMCOMDE MOVEISLTOA CNPJ: 10.450.502/000
Cedente: IRWININDL TOOL FERRAMENTAS DO BRASIL LT CNPJ: 90.049.269/000
Niimero do Titulo: 238297-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 22/0412009 Valor. 85,28
liquidação apósa intimação:Rll 0,00, Condução: RS 6,96, Diligência: RI 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 110264 Sacc,o:CECILlODAROCHANETO CPF: 007.474.809·23
Cedente: BANCOFINASAS/A CNPJ: 57.561.615/000
Número do Titulo: 3683404139 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CONTINI,CERBARO & MOllWlRIADVOGPDOS DataVencimento: 1311212008 Valor: 21. 746,62
Liquidação apósa intimação: Rll0.00, Condução: RI 4.74. Diligência: RS 20.00, Edital:Rll0,00

Protocolo: 110373 Sacado: CVI COMUNlCACOESVlSUALlNTELlGENTE LTOA CI\IPJ: 09.123.307/000
Cedente: VERSATlLIi'lJE COMDE TINfASLTOA CNPJ: 07.966.147/000
Numero do Título: 07129-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresenlante: CAlXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 21/04/2009 vai" 1.14,45
liquidação. após a intimação: Rll0,00, Condução: RS 23,04, Diligência: RS 20,00, Ed'al:Rll0.00

Protocolo: 110369 Sacado: VANIAKELLI GESSNERGATTlS CNPJ: 05.089.756/000
Cedente: RIFFEL MOTO PECAS LIDA CNPJ: 04.776.0321000
Número do Trtulo: 011527/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresenlante: BANCOREAL Data Vancimento: 16/04/2009 Valor: 322,00
Liquidação apôs a intimação:Rll 0,00, Condução: RI 6,96, Diligência: RI 20,00, Edital:Ri 10,00

Protocolo: 109976 Sacado: EUNILSONHAFEMANN CPF: 072.651.969·37
Cedente: CENTRODEFORMDE CONDUTORESCORUPALTDA CNPJ: 04.214.014/000
Númerado TItulo: 185005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 16/04/2009 Valor.150,00
Liquidação apósa intimação: Rll0,00, Condução: R$ 46,26,Diligência: RI 30,70, Ed'al: Rll0,00

MargotAdelia Grubba Lehmann. Tabeliã e Oficiala Designada
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CONTRA-CAPA---------

Atendimento profissional e atento
Equipe da Contato CallCenter é responsável pelo atendimento aos assinantes

Desde janeiro deste ano, O
Correio do Povo firmou uma

parceria com a empresa Con
tato Call Center. A Contato é a

responsável pelo atendimento
aos assinantes do jornal. Atra
vés de ligações telefônicas os

leitores podem fazer assina
turas, tirar dúvidas, renovar

assinaturas, dar sugestões e

fazer reclamações.
A supervisora Dayanne

Penteado afirma que esta par
ceria aconteceu para melhorar
o atendimento ao cliente e

ainda tem gerado novas assi -

naturase facilidade para os as

sinantes. "Todos os dados dos
assinantes estão armazenados
no computador. Isso melhora
o atendimento porque o his
tórico de qualquer assinante
está acessível com facilidade",
destacá Dayanne.

Outro detalhe que sofreu
alteração durante o atendi
mento é a gravação de todas

as ligações. "Os telefonemas
são gravados para a seguran
ça da empresa e do cliente.
Também pàra comprovar a

veracidade dos fatos e ajuda
a evitar erros", acrescenta a

supervisora.
A coordenadora Rosiani

Zanotti Sciepiet revela que O
Correio do Povo não é um pro
duto difícil de vender, pois é
muito conhecido na região e

tem vantagens. ''A receptivi
dade do jornal é muito boa,
ele é muito bem aceito e todo
mundo conhece. O cartão de

vantagens Correio +' ajudou
ainda mais a divulgar o pro
duto", revela ela.

As operadoras de telema
rketing Woimilla Rzatki, Da
niela Brunner e Michele Lopes
são responsáveis pelos atendi
mentos por telefone aos assi
nantes do Correio do Povo.

DÉBORA KELLNER Profissionais são preparados para melhor atender os clientes

Venha escolher o seu, aproveite
as nossas condições de financiamento.

Preços para você fechar negócio agora.
E continuar qdorcndo o Volkswagen

por muito tempo.

Fox. 1.0 4 Portas
IiNU-ii'.»
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• Direção Hic:lr®licCl

. ,
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• Estofamen10 Trend
• Lavador e desembaçador
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