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18 mil pessoas, na fila por
consulta com espeeialistas

Nova matéria da série de reportagem sobre a saúde A procura-pelo Centro Vida é grande eo tempo de espe

pública de Jaraguá do Sulmostra como é o cotidiano-dos ra pode ser de até seis meses. Ortopedia, cardiologia e

_

pacientes que precisam de atendimento especializado. ginecologia são algumas das áreas mais procuradas.'
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REALIDADES DIFERENTES
SECRETARIA DE 'ESPORTE PROMETE MELHORAR A ILUMINAÇÃO AO REDOR DO GINÁSIO ARTHUR MÜLLER PARA TENTAR COIBIR

O USO DE DROGAS E A PROSTITUiÇÃO SEXUAL SE DE DIA O LOCAL É PONTO DE ENCONTRO PARA JOVENS ATlETAS, À NOITE É PALCO PARA A

INSEGURANÇA. OUTRO PROJETO É CAPTAR RECURSO PARA TROC�R O PISO DA QUADRA E O TETO. A OBRA DEVE CUSTAR CERCA DE R$100 MIL

MM Home club
E ENDOERFER

Vítima de acidente
precisa de próteses
Valdir dos Santos, 51, perdeu o braço
esquerdo e a mão direita em aciden
te de trãnslte epreclse de R$ 250
mil para recuperar movimentos: Rifa
será sorteada no dia 30 de junho.

-
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A pirataria de software no mundo cresceu no

ano passado, com perdas de 53 bilhoes de
dólares estimados poro os empresas produto
ras, anunciou o Business Software Allionce. Os -

índices mundiais de pirotario subiram de 38%
dos programas instalados em empresas e resi
dências em 2007 poro 41% em 2008, apesar
do sucesso do Chino e do Rússia em esforços
poro reprimir o comércio ilegal. No Brasil, o

pesquiso indico redução de um ponto percen
tual, chegando aos 58 por cento. No acumula
do dos últimos três anos, entre 2005 e 2008, o
país registrou quedo de seis pontos no índice.

F9nle: Reulers

FAMEG

(47) 3313 ..9800
www.fameg.edu.br
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A aprovação da Lei Geral da Micro e

da Pequena Empresa representou para este

segmento produtivo uma conquista sem

precedentes, tal o esforço que demandou
junto ao governo nos últimos anos,

Entretanto, mesmo após ser sanciona

da, a LeiGeral ainda necessitava de ajustes.
Um deles, sem dúvida, fói equacionado
com a instituição da figura do Micro Em

preendedor Individual. Na prática, isto sig
nifica trazer para a formalidade pequenos
=mpreendedores que muito contribuem

VAI FICAR
NOVINHO!!

CUIDADO
COMA

SEGURANÇA!

.OPINIÃO---�-----=-------
DO LEITOR

CHARGE

ILSE ADRIANE BEBBER JUNSEK, PEDAGOGA
E TERAPEUTA OCUPAC!ON!H..

'Educação Infantil

/

Nosso município, conforme várias reporta
gens do jornal O Correio do Povo, carece de

aproximadamente 800 vagas para educação
,

infantil, sendo esta direito de todas as crian

ças, conforme estatuto das crianças.
Sabemos que os órgãos públicos não estão

conseguindo atender a demanda, e isto não é
só uma realidade municipal.

_

Portanto necessitamos de campanhas. de
controle de natalidade, além disso, outro fator
que pode diminuir esta carência é a participa
ção de todas as empresas realizando convênios
com estabelecimentos de Educação Infantil
Privado, o que poderia diminuir a quantidade
de procura de vaga nos Centros de Educação
Infantil do Município.

-

Segundo o Ministério do Trabalho (art.389
parágrafo la da CLT) toda empresa com mais
de 30 colaboradoras deve oferecer o auxílio
creche ou conforme o parágrafo segundo do
mesmo artigo poderá supri-la mediante con

vênio com creches particulares.
Então a solução desde problema, que atinge

tantas famílias e que em muitos casos obriga as

mães a deixarem seus filhos com babás-ou pes
soas estranhas ou ainda impossibilita as mesmas

de· trabalharem e ajudarem na renda familiar
está nas mãos das empresas. Estas somente pre
cisam cumprir o que diz a lei, oferecendo além
do beriefício da creche, fumado com a Prefeitura

municipal (hoje o valor pago pelas empresas à

prefeitura é de R$ 116,80 por criança), estabe
lecer o mesmo-convênio com as Instituições de
Educação Infantil Particulares doMunicípio.

�E todos nós como cidadãos, devemos pro-
-

curar nossos direitos, solicitando que as em

presas em que trabalhamos firmem convênio
com as ínstituíções particulares, garantindo
mais uma opção.

Os textos poro esta coluna deverão ter no múximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corta poro a

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

• telefone (. não serão publicados).

PONTO DE VISTA

,

Micro'Empreendedor hldivid�al
EDSON ROBERTO

SCHMIDT, P�5S![jEN'l'lE
I)A APW! � ASSOCIAÇÃO
DAS lVnC�O E PEQUENAS
EMPRESAS 00 VALE
OOITAPOCU

para a economia do País. Ao assumirem
o status de empresários, eles podem, com

,

mais tranqüilidade e amparados por bene
fícios na tributação e na desburocratização,
gerar mais riquezas e assim participar,da
cadeia produtiva:

A APEVI tem buscado participar des
ta articulação, através das suas entidades

representativas. Somos' favoráveis à re

gulamentação; pois entendemos que é de
fundamental importância que o empresá
rio cumpra com suas obrigações fiscais, po-

.

rém, sem que isto represente dificuldades
para a sobrevivência do seu negócio;

A Lei Complementar na 12ªi que alte
ra regras da Lei Geral da Micro e pequena .

Empresa (Ler Complementar na 123/06) é
muito positiva se levarmos em conta' que
ela repercutirá diretamente em atividades

até agora à margem de qualquer incentivo.
O projeto beneficia o� empresários sem

funcionários ou com um funcionário com

salário minimo que tenha tido receita bru
ta, no ano anterior, de até R$ 36 mil.

A legislação também estabelece outras

regras relativas ao Microempreendedor
Individual, dentre as quais, destacam-se
aquelas relativas ao processo-de registro,
à redução a zero dos valores referentes
aos custos relativos à abertura, à inscri

ção, ao registro, ao alvará, _à licença, ao

cadastro e'aos demais itens relativos ao

seu registro e à concessão de Alvará de
Funcionamento Provisório.

Além disso, o Microempreendedor Indi
vidual terá direito à'aposentadoria pelo INSS,
pagando 11% sobre o valor do salário Il1Í1'IÍ.
mo, o equivalente a R$ 45,65 pormês.

Diretor: Nelson Luiz Pereira
Editoro: Patrício Moraes

• Fones: (47) 2106.1919
• Fax: 3276.3258
• Assinaturas: 3055-7575
• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial:

.

8835.1872 o 9158.7991
• Circulação: 2106.1919 o 8841.9790
(Final de Semana: 3376.1085
o 9902.1380 o 9191.3729)
circulacao@ócorreiodopovo.com.br-
• www.ocorreiodopovo.com.br
• nelson@ocorreiodopovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• maria@ocorreiodopovo.com.br
• geciane@ocorreio.ilopovo.com.br
Horárro de atendimento: 8h às 1-7h30

Av. Prefeito WaldelÍlar Grubba, 1400
o Baependi o CEP 89256-500

o CP 19 o Jaraguá do Sul'o SC
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----------pOLíTICA

Sob pressão'
Declarações do secretário do Segurança Público, Ronaldo Benedet, 00

jornal Folho de Blumenau. "Re,conheço que faltam policiais (no cidade),
mos estornos trabalhan'do poro buscar soluções", disse, anunciando que
uma turma com cerco de 300 alunos deve iniciar os treinamentos no

Escola de Polícia. "Dentro de seis meses, que é o duração do treinamento,
poderemos mondar 30 homens poro Blumenau", emendou. O Corpo de
Bombeiros de Blumenau (que é militar) também será reforçado, com 15
novos soldados até o final dcuno. Hoje o corporação tem 89 homens. Além do
construção de um novo batalhão do PM em parceria com o Prefeitura: o muni
cípio dá o terreno e o Estado pago o obro que terá recursos no orçamento de
2010. Ouanto aos policiais militares, o secretário disse que nenhuma cidade
terá reforço no efetivo este ano. Sobre os 50 policiais que prometeu à cidade, '

assegurou que, em 2010, isso será cumprido. Também adiantou o procuro de
terreno poro o construção de uma penitenciário regional, um compromisso
que assumiu em uma audiência público, no ano passado. Promessó por
promessa, já nos fez muitos, mos serve poro se ver como certos cidades,
quando pressionam, co.nseguem trotamento diferenciado.

F,AlA Aí!

"O que conta
é o contracheque,
a conta bancária. "

CRISTOVAM BUAROUE (PDT-DF),
SENADOR, poro quem o governo

só investiu em universidades e escolas
técnicos porque dão votos.

" Ele não conhece
a lágrima de
uma mãe pelo
filho drogado."

MAGNO MAUA (PR-ES), SENADOR,
criticando o ministro do Meio Ambiente POLE"MICA 1Carlos Minc (PV), que defende o legalização

do uso do maconha. Tromita no Câmara de Jaraguá projeto Audiência público dia 20 em Guaromirim
, de lei proibindo o recolhimento (de vai discutir projeto do prefeito Nilson

" Negros ou pardos dinheiro) e abastecimento, o quelquer Bylaardt (PMDB) que reduz poro 100 me-
.

, título, pelos empresas transportadoras tros o distância entre postos de cemlius-recebem metade do que de valores e bens patrimoniais (corro tíveis e outros edificações. Hoje é de 800

ganham os brancos." fort�) de. �alotes .ou q�ai�quer bens metros. O prefeito alego que isso dará
, putrtmonlaís nos vias publicas no ho- condições de expansão do rede ,existente

CESAR BORGES (PR-BA), SENADOR, rário comercial entre 9h e 16h. Em es- e, por extensão, de outros prestadores de
lome�t.ondo os dif.eren.ços econômicos, tabelecimento; comercias, repartições serviços, gerando mais trabalho, rendo,sociais e educacionais en�re negros públicos e bancos. Cá .pro nós. Com impostos' e mais concorrência. Empresá-e broncos no Brasil. _ , .

tonto assalto, nao do um medo quan- , nos do romo reagem. Alguns acham que
do se está-próxim,o o um corro forte? já tem postos demais.

.

POLÊMICA 2

SEM VENENO
.

Embora pressões pelo revogação, Jaraguá do Sul, Blvmenau e 'ou
tros cidades já têm leis próprios que proíbem o capino químico
com herbicidas ou produtos do gênero que atingem o lençol
freático. E pássaros, que morrem envenenados. Mos, agoro,
virou lei em projeto do deputado -Odete de Jesus (PRB), com
aprovação do Assemb1eia. Assim, o prático fico proibido em

áreas de faixo de domínín de ferrovias, rodovias, vias públicos,
ruas, passeios, calçados, avenidas, terrenos baldios, margens
de arroios e valos em todo o território cnterínense.

EM CAMPANHA
Pré-candidato ã governador; o senador Raimundo Colombo (DEM) vem
o Jaraguá amanhã. Às 9 h vai 00 Hospital Jaraguá. Mais tarde, parti
cipo de assinatura do ordem de serviço poro o construção de ponte no

Bairro Ilho do Figueira. Depois vai 00 CTG poro um tllmoço. l�, o ex

vereador e presiden�da Fesporte, Cocá Pavanello (DEM) será lançado
pré-candidato o deputado estadual.

GAys'1 ,

Do leitor e jornalista Leandro Schmitz, do Jornal Hoje: "gostaria de fa
zer algumas correções relacionados'à noto, publicado no jornal "O Correio
do Povo" desta quarto-feiro, dia 13. Ela·falava sobre os passeatas, e você
citou indevidamente o foto de o Parado Gay, que será realizado em junho
deste ano em Joinville, ser financiado somente com dinheiro público;:�I-

. guns esclarecimentos: uma pequeno porte do evento será bancado com di
nheiro 'do Fundação Cultural, que pelo primeiro vez em suo história, apoio
eventos poro todo o população.

�

GAYS2
Ou seja, não cumpriu nodo mais que seu dever, uma vez que o popu
lação gay também pago impostos e, por inúmeros pesquisas, é dado
como público que gosto e tem 'poder aquisitivo bom. Mais que apoio à

•
boa parte do população, o Fundação Cultural está ajudando o turi,S!!1l0
do cidade, que receberá visitantes de todo o país e região, inclusive
de Jaraguá do Sul. Isso é visto com muito bons olhos pelo setor, que o

cada ano tem olhado poro o público gay c0l!10 clientela em potencial.
Isso é uma tendência mundial.

GAYS3
O restante do valor do evento, boa porte, será pago por patrocinadóres
locais e é de inteiro responsabilidade do organização do evento, que paga
rá o cachê de intelectuais famosos nacionalmente, os quais virõa-debater
com o sociedade o temo. E uma dica: sou jornalista ,e assim como você,
tenho o tarefo de passar o informação correto e de maneiro ético poro o

público. Nós, no qualidade de profissionais do comunicação, não podemos
jornais provocar ódio, discórdia, muito menos fazer apologia 00 preconcei
to, seja de religiões, roço, credo, orientação sexual ou qualquer outro.

GAYS4
Você, em' uma noto apenas, incitou preconceito quando comparo o

Para�a Gay de Joinville à Passeata do Maconha e.eutres passeatas re

lacionados o outros drogas piores, que você acho que irá surgir depois
disso. Também incito preconceHo religioso e de orientação sexual,
com cunho explicitamente conservador, quando' diz que morimentos
de igrejas evangélicos serão feitos no cidade poro compensar o Parado
Gay. O tom não ficou legal e, se não. era essa suo intenção, lamento em

dizer, mos ficou cloro poro todos que leram."

TRÂNSITO
Secretario de Planejamento do Prefeitura de Jaragúó estudo uma solu
ção poro diminuir os riscos de ocidentes poro quem trafego pelo Jorge
Czerniewicz no perigoso íreche que dá acesso 00 Sesc, Pomo e Hospital
Jaraguá. A princípio, antes dos obras de alargamento do via, o qúe se

dará numa próximo etapa, uma rótu.la.
'.

ÁREA AZUL
Depois de cinco anos desativado, o estacionamento rotativo em Janiguá
vai voltar. As áreas serão mapeados poro se medir o rotatividade de ve
ículos que demandará no necessidade de vagos. Provavelmente com uso
de parquímetros, o que já tinha sido definido no governo do ex-prefeito
M.oacir Bertoldi (PMDB). Nesta modalidade, São Bento do Sul foi o cidade
pioneiro no Estado.Já só se paga pelo tempo de uso do vogo.

pol itica@ocorreiodopovo.com.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
ESTADO DESANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jereçué do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã e Oficiela Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca ntl 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Fune. 09,ÓOh às 18:00h

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventla os titulas abaixo reracíonadesjlcando os devedores
intimados a partir-da publicação deste edital a 05 aceitar ou pagar no trlduo légal (3 diasúteis), alertando-se, desde já. quanto à possibilidade de
Merecimento de resposta escrita no mesmo prazo. sobpena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.A
presente publicação ,se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em). ou pagar(em) ser(em)desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacesslvel, ou forCem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a recebera intimação no endereço fornecido pelo apresente. tudo em conformidade comas arts. 995.997 ele 1 023, todos do '

CNCGJ. .

EDITAL DE INTIMAÇAo

Protocolo'110696 Sacado: CARMEN LUCIATAVARES CPF: 822. 785.049-91
Cedente: BVFINANCEIRAS/A-C.FI. CNPJ: 01.149.953/000
Número do Títulq:_540155634 Espécie: IND!CACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOSASSOCIAOOS DataVencimento: 18/01/2007 Valor. 2.685,29

i liquidação após a intimação: R$l 0,00, Condução: RS 4,74, Diligência: RS 20,00, Edital: Rll0,00
I P;�;I�-1107ã6-s;;;;d�:SUPER8lÜLTDA-MEMERcÃÕõSUPERiilUO- CNPJ 09.034 6271tl00
Cedente: ARINATOCOMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LCNPJ: 00.706.316/000
Número do Título: 229/230 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação

.

Apresentante: 8ANCO D08RASlL SA Data Vencimento: 28/04/2009 Valor: 853,04
Liquidação após a intimação: RS 1 0,00, Condução: RS18,a2, Olllgência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 111141 Sacado: PRISMAELETE TERRAPlANAGEM LTOA CNPJ: 73.340.721/000
Cedente: ELETRICADANUIlIO INDUSTRIAE CO!IERC MATERIAISCWJ: 61.310.256/000
Número do Título: 151926C Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: 8ANCODO BRASI L SA Data Vencimento: 01105/2009 Valor:-l.363,93
Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS 4,74. Diligência: RS 20.00, Edital: RS 10.00

Protocolo: 111143 Sacado: REI DOS80TOESCOM.AVlAMENTOSL IDA CNPJ: 79.648.2341tl00
Cedente: MMISOllNDUSTRJADOVESTUARIOLTOA CNPJ:-02.045.487/000

���:�n�aOnI!����b�������s���e: Duplicata de ve��t��:�����I:��no�����g Valor. 2.494. ao
Llquldação após a inürnação: RS 10,00, Condução: R$ 18,82, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00
_._._._--"_._ .. __ .�-_._-_ .. _�_._�__ ._----_.. _------------

Protocolo: 111178 Sacado: VlLSONVARELA CPF: 085.283.669-44
Cedente: JAVELJARAGUAVEICULOS PECAS SERVI COS LT CNPJ: 79.501.862/000

��:��aonI�����b�g��Rf��é��: Duplicata de ve����!����n����d:�/��09 Valor.166.25
Liquidação apôs a intimação: RS1 0,00, Condução: RS16,71, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: T11347 Sacado: VOlPIINDDE MAQSESERVDEGUINCHOSLIDA CNPJ: 85.211.571/000
Cedente: CLAIRJOSEBENATTI
Número do Titulo: 001.066 Espécie: Duplicata çe Venda Mercantilporlndicação

I
Apresenlante: HS8CBO.NK BRASILSA BANCO MULTIPLO DataVencimento:30/04l2009 Valo, 756,00
Liquidação após a intimação: RS1 0,00, Condução: RS13,a9, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00 _

-------�_-----------------------------------

Protocolo: 110814 Sacado:CLAUDIMIRDAROSA . CPF:753.338.309-59
Cedente: IPK CONVERTEDORAG M C�TOAME CNPJ: 02.544.3671tl00
Número do Tftulo: 850180/�-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: 8ANCO ITAUSA Data Vencimento: 10/0412009 Valo,400.00
Liquidação após a intimação: RS1 0,00, Condução: R$ 8.96, Diligência: RS 20,00, Edital: R$1 0,00

Protocolo: 110879 Sacado: KARINE CLEONCE GONCALVES CPF: 050.182.379·45
Cedente: ISOLDE DALMONICO CPF: 964.365.739-68
Número dó Título: 01 Espécie: Nota Promissória

. Apresentante:ISOLDEDALMONCO . DataVencimentm_10/10/2008 Valor:715,90

I :�����a��s_:�����_�!���O��������_�.':'������������.��� Edital: R$10,00

Protocolo: 110997 Sacado: ELAlNE MARCAI. RIBEIRO LAMEGO CPf: 560.159.841·04

I Cedente: HBGENDATAAGDE Cl-"SOSLTOA • CWJ:00.555.731/000
I ��:���aoni���%�O������OJI��:��k�icata de Venda�e:����f���t�i:C�?/��2009 Valor. 130,00
Liquidação após a intimação: RS1 0,00, Condução: R$48,39, Diligência: RS 30,70, Edital: R$10,OO

Protocolo: 111068 Sacado:ADEMIRSETN CPF: 061.609.829-49
Cedente: GILBERTO DOS SANTOS-MERCEARIA CNPJ: 07.126.743/000
Número do Titulo: 705 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: 8ANCOD08RASlL SA Data Vencimento: 2010412009 Valor. 921,40
Liquidação após a intimação: RS 10,00. Condução: RS 8,96. Diligência: RS 20,0�, Edital: R$1 0,00
Protocolo: 111158 Sacado: SILVERIOMADER CPF:615.209.699-53
Cedente: POSSAMI COMERCIO DE MADEIRAS LTOA CWJ: 81.372.8491tl00
Número do Título: 75948 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porlndicaçêo
Apresentante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 0310512009 Valor. 228,50
Liquidação após a iriíimação: R$10,00, Ccnduçâo.Râ 16,11,Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 111159 Sacado:SILVERIOMADER CPF: 615.209.699-53
Cedente: POSSAMI COMERCIO DE MADEIRASLTOA CWJ: 81.372.8491tl00
Número dô TItulo: 75108 Espécie: Duplicata de VendaMertantilpor Indicação
Apresentante: BANcaDO BRASIL SA Data Vencimento: 03105/2009 Valor. 271,50
Liquidação apôs a intimação: R$10,00, Condução: RS:16,71, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 111166 Sacado:TRANSlAUTRANSPORTESLTOA CNPJ: 02.030.750/000
Cedente: TELECARCACAS CENTER DIESEL LTDA-ME CNPJ: 82.131.4591000

���:��raOnI!����D06/8R��tc��Duplicata de ven�at�e����eo:t���3��009 Valor: 440,00
Liquidação após a intimação: Rll0,00, Condução: RI16,00, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00
---------------------------------------- ,,.
Protocolo: 111181 Sacado:llARlOKRAFT CPF: 196.845.339-34
Cedente: P.C. RGUEIREDO&IRMAOLTOA. {;""J:00.939.755/000

�����raOnI!��%���REJspécle: Duplicata de veD��: �een��:��rJ���g9 Valor. 200, 00
liquidação após a intimação: R$l 0,00, Condução:R$ 26,56, Diligência: RS 20,90, EdITai: RS 10,00

. Protocolo: 111218 Sacado: JOSE CARLOSlIPRERI CPF: 348.m.379-04I
Cedente: BANCOVOLKSWAGENS/A CNPJ: 59.109.165/000
Número do Titulo: 16467245 Espécie: Cédula de Crêdito Bancário
Apresentante: MARllI TAEORDAEADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 08/1112008 Valor. 2.136.96
Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$13, 19, Diligência: R$ 20,00, Edital: RS10,OO

Protocolo: 111314 Sacado:WANDERSONLTOAME CNPJ: 00.219.571/000
.

Cedente: JAVELJARAGUAVEICULOS PECAS SERVlCOSl T CWJ: 79.501.8621000
Número do Titulo: 0123595A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: 8ANCODOBRASlt SA Data Vencimento: 30/04/2009 Valor. 509,42
Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS13, 19, Diligência: R$ 20,00, Edital: RS,10;00
Protocolo: 111354 Sacado: NILSODE OLIVEIRA CPF: 750.619.379·53
Cedente: OMN SA· CREDITO,FINANCIAMENTOSE INVESTIMECNPJ: 92.228.410/000 .

Número do Título: 1.0.1005.0000Espécie: Nota Promssória
Apresentante: OMNI SA - CREClTO.FINANCIAMENTOS E INVESTIMEData Vencimenlo: 10/0412008 Valor. 8.405.37
liquidação após a intimação: RS 1 0,00, Condução: RS13,89. Diligência: RS 20.00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 110727 Sacado: RIOCERROTRANSPORTESLTOAEPP CNPJ: Gl.509.490/000
Cedente: DICAVE GARTNERDISTR CATVEICULOSLT C""J: 83.749.456/000
Número do Titulo: 105911/ Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 27104/2009 Valor: 1)30,02
Liquidação apõs a intimação: RS 10,00, Condução: RS 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: f3.S 10,00

Protocolo: 110667 Sacado: SCHROEDER&OllVEIRACONS.EGE CNPJ: 09.570.788/000
Cedente: INVESC FOMENTO MERCANTILLTOA CNPJ: 04.754.031/000

���:���aQnT!����g�IVÃ6 s�pécje: Duplicata de r:a����n�����lg:O;��d:8�g Valor.1:600,pO
Liquidação após a intimação: R$l 0.00, Condução: RS14,60, Diligência: R$ 20,00. EdITaI: RS 10,00
-----:-----------------------------------_1....._--
Protocolo: 110890 Sacado: JOSE R08ERTODOS SANTOS CPF:495.131.459-53
Cedente: BVFINANCEIRAS/A-C.F.I. CNPJ: 01.14U53/000
Número do Tltulo: 131018996 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante:ADVOCACIABELLlNATI PEREZS/C . Datavencimentc: 151tl9/2008 Valor4.018,69
Liquidação após a intimação: RS 1 0,00, Condução: R113, 19, Diligência: RS io,oo. Edital: RS 10,00
--------------------_.-----------------------+--- -

Protocolo: 110950 Sacado: LARISSAMARTINSDOS SANTOS CPF: 048.444.199-00'
Cedente: FUNDACAOUNIVERSlDADE REGIONAL DE 8LUMENAlJ CNPJ: 82.662.958/000
Número do Titulo: 2920749' Espécie: Duplicata de venda Mercantil por Indicação
Apresentante: 8ANCODOBRASIL SA Data Vencimento: 10/04/2009. Valor: 250,00

i :�u�������_:������.�����0.���_��_���.�_!_:.8!�����':_�s_:�:�0, Edital: RS 10,00.

i ��J��;����r�ori�a�����gg���t��EL����CC���j�8�.731.395�ci�J 09.485.729/000

1 Número do Titulo: 9970/3/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
I Apresentante: BANCOREAL

.

Data Vencimento: 2210412009 Valor: 933,56
liquidação após a intimação: RS 1 0,00. Condução: RS 8,96. Dili9ência: RS 20.00, Edital:Rll0.00

Protocolo: 110478 Sacado:JOAO JOSUE 80ElRABUENO CPF: 471.589.309-63
Cedente: JK PNEUS LTOA

-

CNPJ: 78.653.946/000

��:���aoni�������6�8RÃ���� Duplicata deVeng������i�����������OOOValor: 175;00 .

1 :�������_:�������!.!.�:_0�������!.�2!��!��':_�����0, Edital: RS 10,00

; Protocolo: 110813 Sacado:JOSlEIREKAULlNGFERREIRA CPf: 044.179.189-10
Cedente: IPK CONVERTEDQRAGMCLTOAME CNPJ: 02.544.3671tl00
Número do Titulo: 900084/1-3 Espécie: Duplicatade Venda Mercantilpo�lndjçação
Apresentante: BANCO I TAÚ SA Data Vencimento: 1210412009 Valor: 534,00
Liquidação apõs a intimação: RS 10,00, Condução: R$ 32,20, Dili9ência: RI 20,00. Edital: RS 10,00

MargotAdelia Grubba Lehrnann, Tabeliã é Oâciala Designada

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

pOLíTICA----------
EM DISCUSSÃO

Sem carros-fortes
das 9 às·16 horas

\

Projeto proíbe atuação na via pública
JARAGuÁ DO SUL

Vereador Loríval Demathê
(PMDB) assina projeto de lei

proibindo- as - empresas trans

portadoras de valores e bens

patrimoniais de usar as vias pú
blicas no horário comercial para
recolhimento e abastecimento
em bancos e outras instituições
financeiras, estabelecimentos
comerciais e também reparti
ções públicas. A restrição vale
das 9 às 16 horas.

'� maioria dos bancos têm
estacionamento, então que
as empresas de transporte os

usem", argumentou o vereador,
mencionando que, mesmo com
carros-fortes trazendo a inscri

ção de que podem estacionar
os veículos em qualquer lugar,
a restrição por meio de uma lei

municipal tem amparo jurídi
co. "Fizemos uma consulta em

nível nacional", informou.
Segundo Demathê, a propos

ta, que começou a ser pesquisa
da com assessoria do Jurídico já
nas primeiras semanas do ano,

pretende garantir segurança aos

transeuntes em locais onde ocor

rem carga e descarga de dinheiro
e outros bens patrimoniais, mui
tas vezes visados por assaltantes.
"No caso de um eventual tiroteio,
os funcionários destas empresas
irão procurar proteger a carga,
pouco se importando com a se

�ança dos transeuntes".

CAROLINA TOMASElLl

Poro preservar
o comunidade

Demathê também mencio
nou as situações de constran
gimento e medo pelos quais
passam as pessoas que transi
tam pela via pública quando
os carros-fortes estão parados
e os seguranças com' arma a

punho, "momento em que
todos são suspeitos". "Vejo'
risco", continuou o vereador,
citando, também, o congestio
narriento do trânsito, "que já
passa por delicada situação no
seu funcionamento".

Lorival Demathê defende que empres�s usem os estacionamentos dos bancos

Substitutivo global'
Tramitando há uma semana no Câmara, o vereador protocolou ontem

um substitutivo glObal 00 projeto de lei que dispõe sobre os procedimentos
o serem adotados pelos empresas transportadoras de valores. Por sugestão
do Assessoria Jurídica do Coso, foi retirado o artigo que previa a oplico
çtío de multo, considerado inconstitucional do formo como foi proposta'.
O parecer também recomendou o supressã_o do prazo de 60 dias dado ee
Executivo poro reguJomentar o lei, "sóh pena de inobservor o competência
deste poro gerir o máquina administrativa municipal e, por conseguinte,
resultar em violação 00 prinCípio da separação dos Poderes".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Espera e falta de acessibilidade
Paciente aguarda seis meses por retomo que deveria ser feito em 90 dias

A recepcionista Rosane Mas
saia, 33 anos, precisa regular
mente de atendimento com um

. neurologista. Ela depende de
medicamentos controlados, tem
trofia muscular e dificuldades
com a coordenação motora. Sua
última consulta no Centro Vida
foi realizada em outubro de 2008.
Só nomês passado conseguiu o re
tomo aomédico e finalmente fazer
.0. exame de eletroencefalograma
"O retomo deveria ser em 90 dias,
mas esperei seis meses", comenta

· Rosane que aguardou por ummês
o agendamento do exame.

Não bastasse a espera pelo
atendimento, Rosane reclama da
falta de acessibilidade no Centro
Vida. Mesmo serido um' local

que recebe muitos idosos, crian
ças e pessoas com deficiência,
não possui elevadores ou acesso

adaptado para cadeirantes. ."0
· meu exame foi feito no segundo
piso. Só tem escadas e não tem

· elevador. Meu marido teve que
me ajudar a subir. Mas se fosse

.

um cadeirante teria que ser car

regado. Isso é muito constrange
dor"; argumenta.

Com as chuvas fortes do ano

passado, a estrutura do telbado
do prédio ficou danificada. Mas
o problema não foi solucionado.

A umidade e as rachaduras con
tinuam no teto. "Logo que você
sobe as escadas vê uns ferros

segurando o teto. Está úmido.

Aquilo lá não foi reformado ain

da", comenta.
De acordo com o secretário

municipal de Saúde, Irineu Pa

sold, ocorreram problemas na

escolha do material da obra re

alizada no teto no ano passado.
Os trabalhos custaram R$ 95 mil
aos cofres públicos. E parte terá

que ser refeita. "Toda essa es

trutura será retomada", afirma.
Ele concorda que a policlínica
precisa de um elevador para fa
cilitar o acesso dos pacientes. "Lá
em cima, funciona mais a parte
burocrática da clínica. Só esse
exame (eletroencefalograma) é

que precisa ser feito sem barulho
nenhum, por isso é feito no se

gundo andar. Mas concordo que
deveria ter úm elevador ali", diz.

De acordo com dados da Se
cretaria Municipal de Saúde,
mais de dois mil atendimentos
mensais em 23 especialidades
são realizados. na policlínica
(veja quadro). A lista de espera
por uma consulta corri especia
lista chega a 18 mil.

DEBORA VOLPI

RAIO X - POLICLíNICA CENTRO VIDA
ESPECIALIDADE PROFISSIONAIS ATENDIMENTOS/MÊS
• Proctologia 1 33
.: Oftalmologia 2 113
�. Ortopedio!trOúmatologia 2 242
� Dermatologista

..
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.
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• Cirurgia 2 52
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TOrAL , .2_526

Mais de dois mil atendimentos são realizados no Centro Vida por mês

Problema no teto do prédio ainda não foi resolvido

Você já precisou de atendimento na rede pública municipal? Como foi
. átendido? Oual sua opinião sobre a saúde pública em Jaraguá do Sul?

Envie um e-inail para correio@ocorreíDdopovo.com.br e opine!

Impressão
do repórter

São 9h de uma segunda-fei
ra. Faz frio e chove em Jaraguá do
Sul. Uma porta de vidro separa a

doença da esperança pela cura. O
movimento é intenso. Idosos, pais
com filhos no colo, jovens, adul
tos, pessoas com dificuldades
em caminhar, gente com olhar
sofrido. Pés ii mostra pelo chinelo
batido e salto alto ocupam o mes

mo espaço. Afinal, a doença não
escolhe quem vai pegar.

Na recepção: três cadeiras
de roda, uma maca, cartazes

que alertam como se prevenir de
doenças, quatro atendentes, qua
tro computadores e bancos para
quem espera. Hes são brancos,
im mesma cor das paredes do
prédio. Na primeira sala, uma

farmácia básicó onde são distri
buídos medicamentes gratuitos.

. Uma fila se forma. Ouem sai com
a sacola "de' comprimidos nas

mãos leva um sorriso no rosto.
Uma mõe dó de 'mamar ao

�.� recém-nascido de pele claro
;;;

. e olhos azuis que está embru
ê Ihado em vários cobertores.

"Consegui marcar o exame

dele", comemora perguntando
que horas sõo. Enquanto espera
a chuva passar, ela conta que
o filho tem pouco mais de um

mês. "Já no hospital pediram
para fazer o exame na cabecl
nha dele. Mas pelo particular é

. multe caro: Então tive que fazer
por aqui. Está marcado para se

mana que vem". Sem saber que
eu sou repórter, a mãe diz que
torce para que não seja nada
grave e revela que na verdade,
o exame não poderia ser espe
rado por tanto tempo.

"Tem muita gente que tem

condições e está aqui", comenta
uma das senhoras que está na re

cepção. Outra reclama da demo
ra. Maridos aguardam do lado de
fora. Outra mãe amamenta, desta
vez uma menina. Morena, cabelos
negros, um mês de vida. A sala de
exames vai ficando cheia. Penso
que todas aquelas pessoas têm
classes. cores, idades e princi
palmente, histórias diferentes.
Mas com algo em comum: a ne

cessidade de atenção e de saúde
urgente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vítima·de acidente precisa de prótese
.

Família organiza rifa para arrecadar recursos. Aparelhos custamR$ 250mil
, ,

JARAGUÁ DO SUL .

Há três meses, vaktir Alves
dos Santos, 51 anos, sofreu um
acidente de trânsito na Rua [oâo
Planincheck e acabou perdendo
o braço esquerdo e amão direita.
RITa recuperar os movimentos,
ele depende de duas próteses elé
tricas, que no total custam cerca

de R$ 250mil. Com o objetivo de
conseguír recursos, a família está
organizando urna rifa; que vai
correr no dia 30 de junho pela
Loteria 'Federal.

, Desde o acidente, a rotina
da família Santos rriudou com- .

pletamente. A esposa, Adélia
Jesus dos Santos, dedica todo o

sEJU tempo para cuidar do ma

rido. "Com a prótese ele pode
rá comer, atender ao telefone e

fazer outras coisas que sozinho
ele não consegue", comentou

Adélia, que está afástada do

emprego em uma indústria por
problemas de saúde..

A prótese do braço custa R$
186 mil e a da mão, R$ 62 mil.
Os equipamentos funcionam
através de bateria, que deye ser

recarregada a cada oito horas.
A família 'fez uma pesquisa e

constatou que os aparelhos fa-:
bricados por urna empresa de
Blurnenau poderão satisfazer
as necessidades de Valdir. Se-

.

gundo ele, as próteses que po-
.

deriam ser obtidas através do
SUS são mecânicas e, portanto,
teriam apenas função estética.

Além da dificuldade em rea

lizar as, tarefas diárias, a família
também enfrenta obstáculos na
'área financeira. Como Valdir
trabalhava com frete, financiou

-

um caminhão' e urna caminho
nete, totalizando um custo de
R$ 1,7 mil por mês, valor que
pesa nó orçamento da família.

A campanha para angariar
recursos foi urna iniciativa dos
amigos da família, que impri
miu 100' blocos de rifa com 50
bilhetes. Cada bilhete custa R$
10: Todos os blocos já foram .

distribuídos e os bilhetes estão'
sendo oferecidos no município.
Além da rifa, a família abriu
uma conta para "quem quiser
depositar qualquer quantia em

dinheiro. "Qualquer ajuda será
bem-vinda!', disse.Adélia.'

.

DAIANE ZANGHELlNI

Alunos de 18 a

29 anos po'dem
concluir ensino
fundamental em
um ano e meio

NOTA DE AGRADECIMÉNTO E CONVITE
-

, PARA O CULTO EM MEMÓRIA

A famíliaCalifórnia, enlutada de

Nelson Goelzer,
ainda consternados com. o seu fàlecimento, agradece a to

dos que não mediram esforços para ajudar, em especial,
ao Samu, vizinhos, familiares e amigos que enviaram fia

res e coroas e o acompanharam até a sua ultima morada.

E convida para o culto em Memória que será realizado na

Igreja Luterana. Emanuel, centro, próximo Angeloni, no dia

16 de maio, sábado 'as 19h 30.

A Farnllia Califórnia.

Com as próteses, Valdir poderá realizar tarefas que hoje só consegue com ajuda

ProJovem abre
as inscrições
JARAGL!Á DO SUL

O Programa Nacional de
Inclusão Jovem, Prolovem, está

c, com inscrições abertas para
g pessoas com idade entre 18 e

� 29 anos, que não concluíram
� o ensino fundamental {até a 8a

.

série ou 9° ano). O programa
prevê bolsa de estudos de R$

, 100 mensais, conclusão do en

sino fundamental em apenas
urn ano e meio, qualificação
profissional e alimentação. In
teressados devem. comparecer
na escola mais próxima e pre
encher urn formulário até o dia
29 de maio.

O ProJovem é urn projeto do'
governo federal que tem como

objetivo .elevar o grau de esco

laridade da população jovem.
A Prefeitura de Jaraguá do Sul
vai apoiar o programa ceden
do estrutura física (escolas) e

transporte gratuito aos alunos.
Mais informações pelo telefone
(47) 2106-8107.

Polícia Civil
faz vistoria
JARAGUÁ DO SUL·

A Polícia Civil de Jaraguá
do suÍ realizou uma visto
ria em '11 estabelecimentos
comerciais do município na

noite de quarta-feira. Em um

dos locais, foi constatado que
havia a comercialização de
bebidas alcoólicas para me

nores de idade e shows de
streap-tease. Segundo a Po11-
cia Civil, o local tinha alvará
apenas para o funcionamen
to de bar e lanchonete. O

garçom e a responsável pelo
estabelecimento, que fica na

Ilha da Figueira, foram presos
em flagrante por corrupção-de
menores, mas pagaram fiança
e vão responder em liberdade.
O proprietário não foi locali
zado no momento da aborda

gem. Os dois adolescentes de
17 anos também foram leva
dos à delegacia para prestar
esclarecimentos e liberados

c0I!l a presença dos pais.

Condutor bate
em barranco
JARAGUÁ DO SUL

O condutor de urna Parati
com placas de Jaraguá do Sul
sofreu urn acidente de trânsito
ao tentar fugir da abordagem da
PolíciaMilitar, na Rua Edmun
do Koch, no Bairro Nereu Ra-

-

mos, na noite de quarta-feira.
Ao evitar a fiscalização, o mo

torista fez' manobras perigosas,
quando chegou a sair da pista
e a andar alguns metros sobre
o trilho do trem. Em seguida,'

.

perdeu o controle da direção
e bateu contra urn barranco. O
condutor infOTInOU à PM que
fugiu da abordagem porque
não tinha carteira de habilita
ção. Também .foi constatado

que ele apresentava indícios
de embriaguez. No. total, o

condutor foi autuado em dez

infrações - entre elas efetuar
manobras perigosas e embria

guez ao volante. O carro foi

apreendido e o motorista le
vado à delegacia.

\_\
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4° Festa dü Banana deve ter
cerca de cinco mil vlsltantes
MASSARANDUBA

A 4a Festa da Banana' está
marcada para este fim de se

mana. Neste sábado (16) e do
mingo (17), a população poderá

. prestigiar bailes, exposições e
concursos. O evento começa
a partir das 16 horas. Basta os

interessados chegarem ao Salão
Glória, em Massaranduba. O
acesso é pela rodovia SC 474,'
que liga o município a Barra
Velha, no Bairro Massarandu
binha. A entrada e o estaciona
mento são gratuitos. Apenas os

convites para animação musi
cal vão ser cobrados.

De. acordo com o secretário
da associação de bananicul
tores de Massaranduba, Má
.rio Slomecki, à festa ocorre a,

.cada dois anos, quando não
é realizada a Fecarroz. Um
dos objetivos do evento será
arrecadar dinheiro para man

ter a Aprobam (Associação
de Produtores de banana de

Massaranduba) e terminar as

obras de construção do galpão
da entidade, que servirá para
abrigar os futuros eventos. A

expectativa é de receber cinco.
mil pessoas. O investimento
foi de R$ 30 mil,

Mães aprendem fazer arte
com a fibra dô bananeira
GUARAMIIRM

Caixinhas, tapetes, fruteiras
.

e vasos. Esses são. alguns dos.

produtos artesanais que foram
desenvolvidos pelas moradoras
de Guaramirim, integrantes dos
clubes' de mães.· Isso porque
elas participam durante essa

semana, de segunda-feira até

hoje, do workshop de artesana
to da fibra da bananeira.

A responsável pelo clube de
mães Santa Paulina da localida
de Estrada Rio Quati, Magda
lena Weber, 58 anos, disse que
pretende ensinar para todas as

mulheres da sua comnnidade
como usar a fibra da bananeira.
Ela quer usar a atividade para
criar uma fonte de renda para o

grupo e recompensar o trabalho
das moradoras.

As participantes do curso

recebem instrução da profes-.
sora Nilze Piza dos Santos, 47

anos, para manusear o material
e criar os produtos. Segundo
ela, a fibra da 'bananeira é re

tirada do tronco, que tem três

partes: barriga, renda e casca.

Depois os recortes são lavados
.no cloro e secados. Cada tira da
matéria-prima servirá para pro
duzir algum objeto. ,

O projeto da extração da fi
bra da bananeira está vincula
ao ao programa Meu Lugar, do
governo de Santa Catarina. O

objetivo é possibilitar iniciati
vas de trabalho que valorizem
a matéria-prima e a população
local. Este trabalho é uma rea

lização da SDR (Secretaria dg
Desenvolvimento Regional) em
parceria com as cinco prefei
turas da microrregião. O curso

será realizado no município de
Schroeder na próxima segun
da-feira (18). A primeira etapa
ocorreu em Massaranduba.

Moradoras participam do curso de artesanato do fibra'da bananeiro
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Pilares do porquinho precisam'ser reforçados poro garantir o segurança -dos criança,s do localidade

PADRE MATHIAS

Praça necessita de
$eguranço e pintura
Brechó ocorrerá para arrecadar-dinheiro
GUARAMIRIM
A comunidade de Padre Ma

thias, que fica na área central
de Guaramirim, está com difi
culdades para manter o Centro
de Esporte e Lazer Ernesto Pi
setta. O local é o ponto de en

contro dos moradores no fim de
semana. Por isso, 'os habitantes
vão realizar um brechó no dia 6
de junho, das 9 às 16 horas; na
própria localidade, para arreca
dar fundos e promover melho
rias no ambiente.

'O presidente da associação de
moradores, José Timoteo Pinhei
ro, 58 anos, contou que estandes
vão ser montados para expor e

comercializar roupas, calçados,
entre outros itens usados. Este
evento servirá para recolher
valores que devem ser inves
tidos na limpeza e na pintura
do local. E também para recu

perar "os -pílares da gangorra e

do escorregador que estão com
prometidos' e apresentam risco

para a segurança das crianças".
'

A praça de esporte e lazer foi
construída com a ajuda financei
ra dos próprios moradores e con

tou com o apoio do poder públi
co e das empresas da região. Ao
todo, são 93 famílias que usam

o campo de areia e o parquinho

Bylaardt estudo reivindicações

de -díversão. Ao lado fica a sede
da associação, que é usada pela
comunidade quando ocorrem

atividades educativas, além dos
encontros dos integrantes' do
grupo. O terreno foi doado por
'ummorador antigo.

O prefeito Nilson Bylaardt
disse que neste momento a Pre
feitura não tem condições de
repassar dinheiro para as asso

ciações de.moradores. "Esta não
é uma obrigação do poder públi-
co", completou.

.

Sollre Q fólto;'de saneamento
bósico n� local, o pFefetto prom
eteu solUções pqm o problema.
No localid.ode, ;existe esgoto a

'céu aberto. "A tubulação seró
colocad((;no começo do próxImo
mês", assegurou_. Timoteo "tam
bém recldmou dô ppluiç!ío visu�1
das placas que .ficam na esquina
da Rua Ernesto Pisetta. "Quando
os motoristas võo cruzar o Ruo 28
de Agosto; eles. ,não -conseguem
ter visão;'!.enfatíZou.

Entre as outras carências da
localidade está a falta de ilumi
nação pública na Rua Rosária
Maria Caetaneo Pinheiro e em

parte da Ernesto Pisetta. Timoteo
apresentou os problemas para o

prefeito no mês passado. O ad
ministrador garantiu que as lâm
padas vão ser trocadas na próxi
ma terça-feira (19). "Este trabalho
está no nosso cronograma", con
firmou Bylaardt,

DAJANA CONSTANTINO .
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EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO
A cidade de Guaramirim desponta no Estado de Santa CatiHina como um dos municípios que mais cresce. Na região foi o
município que mais cresceu nos últimos tempos e a expectativa é que continue com esse ritme, Para saber o que a adminis
tração planeja para os próximos anos, em conversa com o secretório de Desenvolvimento Econômico, Jair Pereira, levantei
informações preciosas sobre os destinos do muntcíplo.

GRANDES INVESTIMENTOS
·Como o próprio prefeito, Nilson Bylaardt, já
havia afirmado, o secretário confirmou o inte
resse de um grupo de investidores do Oriente
Médio, q�e já negocia uma grande área na lo
calidade do Poço Grande, para a instalação de
uma área com urbanização planejada usslm
ampliando consideravelmente o munieípln

IMPLANTAÇÃO DE
NOVOS INVESTIMENTOS
Como Guaramirim possui uma grande área
plana, bem localizada às margens da rodo
via do Arroz e da BR 280, torna-se um local
muito procurado para instalação de empre
sas que necessitem de grandes espaços,
como o investimento do Poço êrande, Além
disso, a Prefeitura vai éoncretizar o lote
amento Industrial, num terreno de quase
300.000 m2, onde duas empresas, em pouco

, tempo, estarão se instalando e já existem
mais nove empresas que demonstraram o

interesse de se instalar nesse espaço.

Cc)"t.bmd,de
�!imprm.ri."
.371-4747

CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE�OBRA
Como em qualquer município, um dos principais entraves para o

. crescimento de Guaramirim é ter pessoal qualificado, e para ton-
o

to, Jair destaca a ampliação das atividades do Senai com a vinda
de vários cursos técnicos. E, poro 2010 a Sociesc já demonstrou o

o interesse de também se instalar no município para inicialmente
ofertar cursos técnicos.

PREÇO DO CARRO ZERO CAI
O preço do carro zero quilômetro diininuiu 0,14% em abril, na com
paração com o mês anterior, de acordo com pesquisa da Agência'
�utolnforme realizada com base na cotação da Molicar. Essa foi a
sétima queda mensal consecutiva, depois das de outubro (-0,23%t
novembro (-0,17%), dezembro (-4,2%), janeiro (-0,29%), feverei
ro (-0,57%) e março (-0,19%). No ano, o preço já caiu 0,9%. Os
preços apurados são os praticados no mercado e não os divulgados

,

pelas montadoras, que são apenas uma referência ao consumidor,
já que muitos carros são vendidos abaixo ou acima da tabelo.

VINHOS IMPORTADOS
A Porto MediJerraneo, empresa especializada na importação e dis

tribuição de bebidas e alimentos finos, sempre atenta à qualidade,
tanto dos produtos que comercializa, quanto dos serviços presta
dos, informa que também está disponibilizando para Jaraguá do
Sul e região os famosos vinhos Chilenos e Argentinos. Do Chile, a
Porto Mediterraneo traz os vinhos Surazo e Antuco e da Argentina
Antis, lariviere Yturbe e Cavas de los Andes.

etarrek@terra.com.br

LOTERIA
INDICADORES CÂMBIO
I íNDICE VARIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO

.' I,I�ºVESPA 1,58% Dólar comercial (RS) 2,082 2,084 -1,00%
Euro (em RS) 2,847 2,849 -0,94%

MÊS DE COMEMORAÇÃO

Todos os dias a primeira
atividade do pastor Edemar
Zenkner, de 67 anos, é ler
atentamente o jornal O Cor
reio do Povo. O pastor mora

o

em Schroeder e já teve uma

vida mais agitada. Mas depois
de perder totalmente a voz por
causa de um câncer de larin

ge, elepermanece mais tempo
em casa. Ler o jornal, algumas
revistas, livros e cuidar dos

passarinhos são suas tarefas

preferidas.
A esposa, Neli Zenkner,

destaca a importância que O
Correio do Povo tem para seu

o

marido. "Como ele não pode
falar, ler é ainda mais impor
tante. Lendo o jornal ele fica

CONCURSO N° 931
tH - 0:2 - ijj - IHi - ijl1
1 © - 1:Z - 13 - :n - ::56
i}9 - 4� - 45 - 49 - 65
12 ,,_ n - 14 ' 31 - �{l

por dentro das informações
da região. De manhã a primei
ra coisa que eu faço é buscar
O Correio, do Povo para ele",
confirma.

Como 'não consegue falar,
Edemar mostrou sua prefe
rêricia: a página dois, onde
todo dia pode conferir o

Editorial, a Carta do Leitor,
a Charge e o Ponto de Vista..
Mas garantiu, com a ajuda

, da esposa, que gosta de ler O
Correio completo.

Edemar é muito conhe
cido na cidade, pois sempre
esteve envolvido em servi

ços e projetos para a popu
lação. 'Durante- 11 anos ele
foi professor de uma escola

em Schroeder, deu aulas em

um coral e foi pastor por 28

anos. Sua casa é repleta de

placas de homenagem. "No
aniversário dele nossa casa

fica pequena. O coral vem
cantar para ele. Até o prefei
to vem lhe dar os parabéns',',
afirma Neli.

o

Atualmente, o pastor ajuda
em alguns serviços da Igreja,
como pesquisas e trabalhos
de escritórios. Ele também
escreve orações que são lidas
em um programa de rádio.
Mas não sem antes ficar in
formado das notícias pelo O
Correio do Povo.

DÉBORA KELLNER

Leitura que não falha nunca
Edemar reserva primeiras horas do dia para ler O CÜITeio

CONCURSO N° 04345
Prémi. el!úel. Vn!or dó !'n}mi� (RS)
ti) 51:1.582 250 (}OO,Oü
2" 52.4:51 25.1)(}i,),O©
,:;;) 03. rta 20,1)1}0;O{l
4° 1-3.582 12.5!JO.O{l
5" 04.1154· ! (UH tUJO

. CONCURSO N° 1073
08-25-32-34�16-44

Edemar gosta do jornal inteiro, mas sua página preferido é o dois .
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AVISO DA CEGONHA
. A sempre dinâmica e bonita empresária Carla Peter está grávida e muito feliz.
Junto ao marido, o também empresário Julio Figueiredo Peter, curte o aviso da
cegonha na maior sintonia. Vibrando com a notícia que vão estrear como avós
estão Cesar Eduardo Peter e sua Raquel. Um vovô elegante e uma vovó enxuta!

,

CAFE COLONIAL
No próximo dia 30 de maio, o pessoal bacana doGavi 7.Grupo,
de Apoio à Vida, mantenedor do Programa CW de Valorização
à Vida, promove no Salão da Igreja Matriz São Sebastião, a
partir das 15 horas, um delicioso Café Colonial e bczor O
evento é totalmente beneficente;

,

JUVE LEITOR FIEL
Pelo segunda vez este mês, recebi o gen- O leitor fiel de hoje é o amigo e em-

til convite, através de um dos diretores
, presário Amauri Jacobi. Ele também lê

do J�ventus, para voltar a fazer parte a coluna para ,ficar antenado no que
da .diretoria do clube. Fiquei muito feliz, acontece de melhor na sociedade.
mas por enquanto preferi declinar. Vou
ficar torcendo na arquibancada. PEDALADA

BUXIXO .

Para agendar: o pessoal' que participar
da 1 D Pedalada Famosa, dia 7 de junho,

Como sempre, nas rodas de comadres
. que passar em frente ao Subway, recebe-

tudo se comenta. A última que anda rá d� franquia um copo de água mineral
correndo entre ouvidos da turma que geladinho. Outra coisa, todos os ciclistas
gosta de um babado forte é que tem serão presenteados com uma medalha
um love secreto na cidade que é tipo de participação oferecida pela fesporte,
atração fatal! Os dois são jovens, boni- dirigida por Cacá Pavanello.
tos, bem de vida e casados. E ainda por
cima amigos... Essa é nitroglicerina
pura! Se estourar, o high-so vai abai
xo. Para qcalmar, eu sugiro, hoje, um
drink da famosa bebida Fogo da Cana.
Dá uma relaxada!

" 'Críticos não

compram discos.
Eles os

conseguem"de graça .

NAl KING COLE

MACARRONADA
BENEFICENTE
Agendem! Dia 23 de maio acontece na

Choperia Scondinho a 1 D Macarronada.
Beneficente. A iniciativa é do site www.

moagonéalves.com.br. O evento será re

alizado com intuito único de arrecadar
fundos para a compra de duas próteses
para os braços de Val�ir Alves dos Santos,
perdidas num acidente. O valor do convi
te é RS 7 e será vendido no local.

Saborear, no aconchegante
Califórnia lanches, uma
delicioso Hakerpeter.

.� .�

BIERBUDE
�

Hoje à noite na Bierbude rola a festa serta
neja Com dupla revelação do Estado: Bruno
e Maicon e com o top DJ catannense de hip
hop: André Heat. Fest� imperdível.

NAS RODAS
• O amigo Paulo Marquardt também'
vai reunir sua galera e curtit dia 7 de
junho, a primeira Pedalada Famosa, em
Jaraguá do �ul.
• Quem esqueceu está em tempo de
desculpar-se: Cristiane Gonçalves foi
II mais querida aniversariante da ci
dade, ontem. E vai adorar saber que
foi lembrada.

• Olha só, quem anda sumida há
alguns dias é a bonitona Jaqueline
Sprung. Ela foi submetida a uma ci
rurgia plástica com um competente
cirurgião plástico, que caprichou em

detalhes para a felicidade da colega,
que anda dando pulinhos de alegria.
O namorado, o meu camarada e sen-

,

gue bom, Eduardo João Voig, está
vibrando com o resultado.

'

• Hoje, é dia de curtir a tradicional
Noite do Ti-ti-ti, f�1a beneficente, pro
movida pela Ação Social, Creche Cons-

. tância Piazera.

Jerry Garcia 00 lado da sua latiQna Guarda
festeja hoje idade nova. Mil vivas.

FESTA DO CHAMPANHE
A elegante loja Carmelo também estará presente dia 24 de junho, na 3D
Festa 'do Champanhe, na Adega Airoso Ménezes. Quem for vai conferir o que
tem de mais bonito nos cabides da Camela.

,

üelse
Stahelin
Rosa, da
Estofados
Jardim,
presença
bonita no

coquetel de
lançamento
da nova

revista de

decoração
da Nossa

TE CONTEI!
._ O meu amigo, o personal
trainer Roberval Pilatti;
juntamente de Thiago e lsc, da'
Bike Jump, promovem hoje à
noite uma pedalada noturna.
Mais informações no site www.

bikejump.com.br.

• Numa promoção da Brasil
RH, no próximo dia 28 de '

maio, ucenteceem Jaraguá do
Sul, no Centro CuHural Scar;
uma importante palestra com

o renomado Daniel Godri. O
temo é Marketing, Vendas &

Motivação. Mais informaçõ,es
pelo telefone 8857-8476. Outro,
coisa, assinantes de O Coíreio
do Povo têm 10% de desconto.

• Dia 2� de maio, durante
o Mocorro�ada Beneficent�;;�;
na Choperia Scondidinho, a,
organização do 8D Stammtisch
estará presente trocando ideias
sobre a festa que acontece dia 25
de julho.

• Amanhã à noite, na Moinho
Disco, os meus amigos Charles Lux
e Odonis Micheluzzi, juntamente
com o galera esperta do Colégio
Bom Jesus, apresentam o festa
Vácuo. Uma festa "estiloso" com
mil e uma novidades. Vale, a pena
conferir.

.• Hoje, quem recebe coro de
parabéns é a Camilo Ferraz,
esposa do meu grande amigo
Silvio Mondonese, do Mr Beef.

E quem está prepa rondo. os '

quitutes poro comemorar a idade
novo diri 20 é o gente boa Adolar
Wischeral, o Eta.

/.

• Meninas e meninos antenodos,
no próximo dia 21 de maio, a
agência de modelos Nayama,
promove, na Scar, um dos cursos
de modelos mais completos. Vale
o registro.

'Com essa, fui!·
"
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CRÔNICA

CHARLES 2;IMMERMANN, ESCRITOR

Uma Via Crusis'
. pelo caminho

A primeira frase do Papa Bento XVI quando che
gou na Terra Santa, nesta semana: "a religião está
'sendo usada em nome da política". Não há como

negar. Todos os países muçulmanos, inclusive os

que cercam e compreendem a Terra Santa são con
trolados por ditaduras, senão militares, ditaduras
monárquicas. O mais flexível deles e o "mais aberto
ao mundo", o Líbano, recentemente foi novamente
destruído por Israel. Com o aval da nação que sai ao
mundo pregar a liberdade de expressão: os Estados

.

Unidos. Egito, Sudão, Síria, Jordânia, Marrocos, Lí
bia e Arábia Saudita são exemplos de nações com

dinastias familiares que os governam por décadas.
E tudo indica que continuarão sendo governados

. dessa 'maneira, ainda por décadas. O intelectual re
volucionário, o alemão Karl Marx já disse: a religião
é o ópio do povo. Essas ditaduias aplicam esta ex

pressão a ferro e fogo. Quanto mais próximo de Alá,
mais sob controle elas mantém o seu rebanho.

Os religiosos afirmam: a Lei de Deus está acima
da Lei humanamas quem fez as leis de Deus, senão
homens, Gomo Papas, Bispos e Mulás - os líderes
religiosos do murido muçulmano. Foi uma Lei de
Deus que queimou vivas pessoas como Joana D'arc.
No mundo muçulmano, muitos desses países pre
gam a Lei da Sharia, ou seja, a lei de conduta dos
fiéis estabelecida a partir do que está escrito no Al
corão. Mulheres são apedrejadas vivas, porque traí
ram seus maridos. Isto está escrito no Alcorão: não.
A punição é conforme a interpretação dos Mulás.
Esse pensamento dogmático, arcaico, só afasta a re

ligião do mundo moderno. As três grandes religiões
monoteístas; o cristianismo, o judaísmo e o islamis
mo são contra anticoncepcionais, contra a homosse
xualidade e são desatentas para tantos casos de pe- .

dofílía, Daí o sucesso dos exploradores dos pobres,
como os tantos bancos de dízimos; os supermerca-. .

dos da fé. Religiões formadas por espertos que viram
no sofrimento e na falta de esperança das pessoas,
aumentada pelos desníveis sociais, uma maneira
de ganhar dinhéiro. No Afeganistão, amesma coisa:

. extremistas religiosos, não reconhecidos pelos Mu
lás de Meca - a Terra Santa do islã, ludibriam seus

desiludidos fieis, a lutar contra tudo; e até contra a

própria sombra -, porque é coisa do mal, tudo o que
vem de fora do isolado mundo que vivem entre as

montanhas do Himalaia.
Muitas vezes é "fascinante" ouvir absurdos do

, presidente íraníano, que não existiu nada de holo
causto. '1\morte de judeus-durante a SegundaGuer
ra Mundial é uma criação do mundo' ocidental, do
mundo que quer nos dominar", afirma ele em toda

oportunidade que lhe concedem (até um padre in
glês entrou na onda, comentando o mesmo). Assim
como também é "fascinante" ouvir frases de Bento

XVI, quo em 2006 disse que o Imperador Bizantino
eMaomé só trouxerammaldade eviolência ao mun
do. Depois o Vaticano justificou falando que não era'
bem isso o que o Papa queria dizer. Então como não
questionar as criticas que este recebe enquanto na

Terra Santa. Como àfirrnam as palavras do próprio
Vaticano: para o Papa, a sua' viagem a Terra Santa,
está sendo 'de fato, uma Via Crucis.

-'

VARIEDADES----"'------�-

.

A.busca
-

exaustiva
Christine Collins, umá mãe solteira,

se despede de Walter, seu filho de 9 anos,
e

.

parte': rumo ao trabalho. Ao retornar
descobre que Walter desapareceu, o que
faz com que inicie uma busca exaustiva .

Cinco meses depois a polícia traz uma

criança, dizendo ser Walter. Mas estava

longe de ser ele,

Aprendendo
com artesanato
Richard Sennett explora o trabalho

manual não industrializado. Ele conecta
'

o esforço físico a valores éticos e dis- -

corre sobre o desejo de' fazer us coisas ,

da melhor maneira possível e sobre a
\

frustração e os danos causados quando
esse desejo é negado. Sennett expande o

conceito' de "artesanato" e impressiona
ao mostrar o quanto é possível aprender
sobre si mesmo.

{

um rume de CIINTEASMOOD

A TROCA
Para encontrar seu fflho, elo foI olé
onde ninguém jamais se atreveua Ir,

NOVELAS

PARAíso
Auroro conto poro Morio Roso e Otávio que
Norberto está pensondo em desistir do político.
Morio Rito exige que Moriono impeço os pesso
os de rezorem em frente o suo coso. Ricordo e

_
Otávio ficom posmos quondo Edith revelo que
Morcos desconhece que elo voltou poro'Poroíso.
Moriono fico preocupodo com o decisôo de An
tero de ir emboro de coso. Tobi olerto Rosinho
o disforçor suo felicidode poro que leco nôo

pel'éebo e brigue com elo. lé Comilo e Terêncio
se orrependem de terem sugerido o leco roubor
Morio Rito.

-

CARAS E BOCAS
Frederico 'converso com Socorro e ofirmo que
Dofne orno Gobriel. Dafne oviso o Bionco que
elo deve pedir desculpos 00 pai e o menino

reoge. Xico continuo sem pintor e Denis se

desespero, Benjomin diz o Honnoh que se sur

preendeu com o perfume e elo ofirm� que foi
ele quem lhe mandou. Léo fico frustrodo com

. o jontor no coso de André e voi embora com

Cássio. Judith censuro o môe 00 sober que seu

encontro deu errodo e sugere que elo cenquiste
Frederico. Mileno hesito em àCeitor mois umo

corono de Nicholos.

CAMINHO DAS íNDIAS
Dudo e Roj trocom ocusoções. Césor ligo poro
Leinho e mondo o filho colocor Comilo em um

oviôo de volto poro o Brosil. Codore ligo poro
Movo e o pressiono poro informor o endereço
por� o quul enviou o dinheiro de Roul. Codore
conto o Murilo que descobriu o conto que Roul
obriu no exterior. Yvone opresento Mike o Rául,
como sendo o orquiteto. Dorio convoco Rój poro
umo reuniôo no coso de Bohuon. Bohuon' rece
be os convidodos em suo coso e oferece o Roj
umo comido indiano feito por ele,

PODER PARAlElO
Tonyfico otônito co," o reveloçôo de que conhe
ce o responsável pelo morte do esposo e dos
filhos. Santono oviso que voi 00 enterro do Copo
em Sôo Poulo e que Tonv ficorá preso no coso

de Povôo oté.segundo ordem. Povôo diz poro
Tonv que gosto dele. Morílio diz poro Téo que
todos evidêncios mostrom que Tonv motou o

Se,nodor. Téo pressiono Morílio poro sober
o que Alberto for. Elo diz que o irmõo está

. procurondo emprego. Pedrp se irrito 00 sober
que Dog boteu em Bruno.

PROMESSAS DE AMOR
Aline, Cláudio e Hiromi cnmlnhnm perdidos e

dôo de coro com um velociroptor. O dinossouro
se viro poro Hiromi e elo soi correndo. A ogente
oponto' suo ormo poro o velociroptot mos elo
folho. O velociroptor tento morder Hiromi, que
grito em pânico. Luciono encontro Melquior
triste e ele conto que levou um foro de ísis.
Melquior ovisa que continuorá procurondo umo

mulher que queiro reconstruir seu reino com

ele. Nestot cínico, diz que nõo está interessodo
em brigor com Amodeus.

(O resumo dos copitulos é de inteiro responso-
bilidode dos emissoros).

-
.
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Marília Gabriela
gosta de estar só
A jornalista Marília Gabriela revelou,
J!m entrevisto no GNT, que não sente
falto de um amor. A louro entrevista
va Marisa Orth e perguntou se o atriz
estava solteiro e se elo sentia falto de

,

, uma companhia. MarisQ disse estar
só e sentir falto de ter alguém. Foi aí
que Gabi fez o revelação. "Engraçado,
eu não sinto falto de um amor, de um

companheiro... Parece até estranho",
disse o jornalista.

'

, Cenas sensuais
de Pri e Emanuel
Estão no internet cenas pro lá de
calientes que não foram 00 ar no'

BBB9 entre Priscila e Emanuel. Os
dois, que tiveram um flerte durante
o preqramn, aparecem debaixo do
edredom e o sul moto-grossense
foz provocações sexuais o Emanuel,
no quarto do líder. Em diversos mo

mentos, o moreno o chamo de bicho
.e tento expulsá-lo do quarto, quan
do Emanuel nego seus carinhos.

Daniela Mercury
se casa na Itália
Daniela Mercury e o publicitário MDrco
Scabia decidiram trocar aliançasno Itá
lia, quase em segredo, numa cerimônia
simples. O casamento teria ocorrido,
segundo o Revisto IstoÉ Gente,-em uma

, capelo em Roma, onde vive o mãe do
noivo. Depois do troco de alianças, eles
saíram de lua-de-mel e escolheram
como destino vários cidades italianos,
como Rimini. O casamento vin�o sendo
planejado desde fevéreiro.

,
'

SUDOKU

, SOBRE O JOGO
É um jogo de lógico muilo simples e vicionle. O objetivo,
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem .

repelir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repelir, números em cada quadrado de 3x3:

SOLUÇÃO

De 14 a 20 de maio
omelhor c1ic sera pr�senteado pelo

AMIZADE PET SHOP

r:-.-::: -
'

I �:��: �:!uca. o companheira de Orna
. Paula. Piluta apareceu há vários anos no

caso dela e permaneceu sua fiel
-

PREVISÃO DO TEMPO
_

Fonte: Cirom/Epogri

A mosso de ar frio e seco deixo o tempo
_

estável em SC, com predomínio de sol
e temperatura baixo. CRESCENTE

17/5

MINGUANTE NOVA

SEGUNDA

MíN: 140 C
MÁ)(24° C
Sol

115 9/5

HOJE
MíN: 12° C
MÁX: 20° C
Sol

. SÁBADO.
MíN: 9° G
MÁX: 21" C
Sol

..� ÁRIES

''15 (20/3 a 20/4) .

., Nesta semana ainda

� l você sentirá a pres
são com relação

, às suas finanças diminuir. Tome
apenas muito cuidado com o

excesso de energia e procure
manter um ritmo menos acele-

_

rodo em tudo o que fizer. pois há
-rísees de contusão ou acidentes.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Procure manter
a calma antes de
reagir a qualquer

fr�stração. Nesta f!lse mantenha
os pés no chão,. Mesmo que algo
se mostre inútil a você, pense
antes de negar sua utilidade, es
pecialmente no que diz respeito
ao seu trabalho.

� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
:: '} Hoje. certamente

� u,....-; você vai enfrentar

alguns problemas
e obstáculos em seu trabalho; no
entanto, procure não se deixar
levar pelo pessimismo achando "

que todo investimento que tem
feito foi em vão. Essa baixa ener

gia vai passar rapidamente.

"_

TOURO
-

(21/4 a 20/5)
O amor passa para·
segundo plano com

,

algumas questões
do passado já solucionadas,
promovendo assim um acrésci
mo de energia. Muitas portas
estão se abrindo especialmente
no trabalho, profissão e projeção
profissional.

ttP ""
CÂNCER

�.� (21�6 a 21�7) .

,,-.;••_-:;;, Voce estara mais
, :' ; envolvido com seus

relacionamentos,
que podem trazer problemas.
Faça o possível para não
comprar brigas ou discussões
desnecessárias, pois obstáculos
virão à tona e você possivelmen
te será cobrado por isso.

Il1'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

.

,

Já há algum tem-:

po que você tem
olhado c;om mais

profundidade para sua forma
de dar amor e afeto e para
suas necessidades emocionais
e'hojé essa predisp�sição

, �stará bem mais presente em

seu coração.

DOMINGO

Mí�:130,C�MAX:22°C�
Nublado �

# ���â22/10) �Sua vida começa
a dar mostrasde, '

.

maior tranquilida- .

de e a partir de amanhã você já
pode contar com mais equilíbrio.
Chegou o momento da colheita,
com grande possibilidade ele ser
resolvido algum problema nessa

área !!e sua vida.
-

-

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Você pode
enfrentar alguns
reveses em suas

finanças. Caso isso aconteça,
procure retoniar o controle, poi.s
ultimamente, algo escapou do
seu olhar. Retome a realidade
e !Ilhe com mais firmeza e foco

para suo vida material.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O sol ainda em

sua área de'
relacionamentos
sejam eles pesso

ais ou comerciajs, traz grande
possibilidade de acertos e

acordos, caso algo tenha de
sandado nas últimas semanas.

Procure não de entediar.

� CAPRICÓRNIO
r .II.�'" (22/12 a 20/1)

,..[. Hoje você estará
mais sensível e
pessimista tam

bém, podendo tomar atitudes
destrutivas e ter algumas
reações descontroladas. Caso'
isso aconteça, respire fundo
antes de qualquer passo que
você precise dar.

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA. 15 DE MAIO DE 2009

�NIVERSÁRIOS .

'

.

'

','

DIVIRTA-SE

Joãozinho
Aquela titio que todo mundo adorava,

2515
.Ó: foi visitar o Joãozinho. Depois de

muito popa, elo resolve perguntar:
- Joãozinho, o que você vai querer
fazer quando for grande como o titio?
O Joãozinho responde rápido:
- Um regime urgente, ou redução'no
estômago!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Hoje você estará
mais conectado ,à
sua vida emocio

nat É possível que prefira ficar
só, ou ao menos mais recluso da
vida social. Os pensament!ls e

sentimentos estão confusões e
você sente que precisa colocá
losno lugar.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• É p!lssível que no
.,.".., dia de hoje ,você

venha a enfrentar
alguma dificuldade com um

amigo específico. Caso isso
aconteça, procure manter a cal
ma e o controle. Todo e qualquer
trabalho que você venha a fazer
em equipe deve ser revisado.
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EM STANDBV

MULHER-------.---l

Inverno 20(?�Dia desses em sala de aula uma amiga expert em esoterismo andou fazendo umas previsões. Na
leitura das mãos, ela examinou a palma de todo mundo. Analisando a linha do casamento, disse que
alguns casariam quatro, cinco vezes (credo!) enquahto outros jamais ouviriam o sim. Eu me incluía
no último grupo. Alguém me perguntou se isso não me incomodava. Definitivamente não! Claro, seria
ótimo ter alguém pra dividir problemas, alegrias, contas ... Saber que alguém espera por você no fim
do dia e que vocês envelhecerão juntos e terão muita história para contar. Mas não é desesperador
quando penso que ao invés de companheirismo eu poderia arrumar alguma dor de cabeça. Não fujo,
mas não procuro. E deixa a Vida me levar....

'

TIO APOLO RESPONDE:
tioapolo@ymail.com
P: Tio, estou ficando com um cara e tudo é bem recente. Tem algo queme incó
moda e não sei se devo tentar mudar isso ou não. Ele é muito "engomadlnho".
Está sempre com a camisa impecável, fechada até o pescoço; usa gel no cabelo
religiosamente, usa calça social e faz as unhas. Não curto esse estilo dele e que
ro deixá-lo um pouquinho mais despojado. Posso tentar dar uns toques nele?

.

R: Pequena maloqueira do tio. Poder dar uns toques você pode. Ag,ora me preme
ta uma coisa: você não mandará outra pergunta para esse titio aqui responder
quando você conseguir transformar seu ficante num Mazzaropi, certo? (Mulher é
bicho insatisfeito mesmo!).

EU SOU: Alegre, espontânea, amiga, companheira e batalhadora.
AMO: Minha família, meu namorado Pedro Fusinato, meu tràbalho e minha
cachorrinha Melody. Não suporto: Mentira e falsidade. NÃO VIVO SEM:
Música, Pilotes e alguém Para conversar. PRODUÇÃO PERFEITA: Roupas
leves puré ver o pôr do sol com quem amo. MEU TRABALHO:, Reàlização
e poder fazer as pessoas se sentirem melhores, MINHA FAMILlA: A base

.

de tudo. MINHA TRILHA SONORA: Para cada momento, uma música es-
pecial. CHOREI COM: A perda de pessoas queridas. SORRI COM: Cada
conquista. AMAR É: Compartilhar. AMIGOS SÃO: Pessoas que estão ao

nosso_Jado em todos os momentps. MANDARIA PARA � INFERNO: Políticos
corruptos. MANDARIA PARA O CEU: As pessoas que pratlcqm o bem. UM
DIA EU. VOU: Ver um mundo mais justo e fraterno. PAR PERFEITO: Aquele
que eu tenha afinidade. RECOMENDO: Filme: Patch Adams - O amor é
contagioso. LIVRO: Adeus, China de Li Cunxln. POçÃO MÁGICA: Somos
anjQs de uma asa só, voamos apenas quando abrnçedos uns aos outros.

(autor desconhecido).

DO INTERNAUTA:
-Quero reclamar do meu irmão Ale
xandre, que ganhou o quarto maior
na nossa casa nova. Para quê? Para
pendurar aqueles pôsteres indecentes
na parede? Quem entra lá pensa que
está na mnnsüe do Dono da Playboy. Só
tem coelhinha. Quando fui pedir que
meu pai tomasse uma providência. com
aquela pouca vergonha ainda tive que

.. ouvir: "deixa ele que ele é .mncho".
Não sou puritana. Mas eu ocuparia
multe melhor aquele espaço com os

meus sapatos, maquiagens e um pôs
ter do Santoro. Um só! (Juliane)
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Por
RicArdo
DA NieL Tre ls

Escrita por Ricardo Daniel Tre,ls

GOSTA DE Hlp·HOP?
,Dois mash-ups imperdíveis:
sta rse ndstri pesp ro ject.com,
paro donwload de faixas
mixadas de White Stripes com

,vários MCs de peso' {M.O.p,
Eminem, Jay-Z, Redman, .. ,}; e

, jaydiohead.com, que tem Mp3
nervosos de mixagens de faixas
de Radiohead com Jay-Z.

RESERVADO PARA o. ROCK
É neste sábado o 3° edição do Nereu ln Rock, evento
que já figuro entre um dos maiores festivais punk e

hardcore do ano no estado. Acontecen'to lá no salão
do Estádio João Marcatto, traz duas bandas de peso
no headline, que sfio Cólero (punk) e Gritando HC
(hardcore). Outros 12 bandos vindos de três eslad�s

.

engrossam o caldo do evento, que acontece o partir
dos 16h. Em nereuinrock.wordpress.com dá poro
conferirmais detalhes.

Parceiros de uma boa gelado� Darwin Schrauth e Jader Bonai conferindo a inauguroçõo do '

Botequim Universitário no terça-feira
.

CARDÁPIO,
Seguindo o proposto de renovar os

alternativos o cada mês, a,Adega
Airoso Menezes chega agoro em

maio com duas propostos exóticos:
_

carne de avestruz e jacaré.

SOBRE VIZINHANÇA
Você sobe que alguma coisa está
errado quóndo em tempos como

esses seu vizinho de trintoetonlos
anos é uma pessoa que ainda tem

aquele hábito de queimar I1xo,
- Ou você moro num cafundó
distante onde nem o coleto chego,
mos esse nfio é meu coso;
- Ou o coro é um tremendo sujeira
que não se importo que pedaços de
papel higiênico queimado voem

pelo janela olheía, o que pode ser

meu coso;
- Ou seu vizinho pode ser um

" troficante de ponta ou um serial
killer querendo se livrar de

evidências, 'e que peço dezolivre
nfio seja meu coso.

FOTÓGRAFOS· 1
A fotinho 00 Iodo é de Beatriz Susse
(flickr,com/beasasse), uma entre diversos

fotógrafos jaroguaenses que podem ser

encontrodos online expondo seus cliques, sejam
feitos por hobby ou profissão. Experiência boa de

navegação, dáuma passado por estas contos:
- flickr.com/chilenus
- flickr.com/egonarnokrepsky
- flickr.com/ferrnanda
� flickr:Com!pierorogazzi
- flickr.com/tubero
Essa notlnhn ainda tem volta, que é a fim de fazer

juz a fodos demais artistas (há umo dezena, no
míníme). Semana que' vem os indicações
continuam,ok?

. FOTÓGRAFOS - 2
Mestre Chan merece referência à porte por duas:
- Em seu flickr.com/fobianosouza postou novo

sé.rie de fotos do Porque Malwee em infra
vermelho. Trabalho de resultado surreal.
garantidamente vale o acesso poro conhecer;
- Tem vídeo que publicou no VouTube expondo em
time lapse (ritmo acelerado) nlquns ângulos da
cidade, Fantástico: tinyurl.com/chanjgs ,

A SEvERINA\ORBAN�
rentei uma fi!a medonha de meio hora no

lotériGo;'só pr gar no caixa e descobrirgue I> sistema
'do Brasill estava foro r e q "conto ia
te�,que contin17àr sendo pr

.

meu.
.

�ICO nao

ulpa, e fosse, chíar.dii minha'óperadoJa de
nia oqu Itar ,página, porém já que estamos em

clima de reclq;!"es, vou esticar"o texto poro o acontecidQ
om o Porkys' essa semana, qye comentou cono�co de·

'dio no BB;pnde passou uma horqna fifa, e ainda não

pvia conseguidO trocar um cheque. Qtjand�foi reclamar
com o gerentltsobre II ineficiênçia, Q capaz disse que ero

poro ele abrir uma conto em outro banco pril d'epositar o
cheque (al�o que eu interpretaria como "se não tá feliz

�ntão vai embora"). Entre as-detenos de repostos que o

ocorrido gerou 00 ser publicado em nosso b'log, vale
repessnr o de utilidade deixado pelo 'leitor Piske, quê lá '

recomendou:
:Mudem as dotas de vencimento de suas contos '(luz,
águo, telefone, faculdade, eté.) poís entre dias 5 e 15 os

bancos estão sempre com movimento além;
- Usem mais os caixas automático/eletrônicos,
netBancos, débito em conto; etc.;

.

- Paro reclama! com .. o Procon, use o .telefQne qu� estó

disponível no próp(
,

.

.

-

.

- Reclamação em não desempreya ninguém,
então diqnta,
-Mude

Suelen Baronovski, em. dia de modelo. Fotinho no céntro de

Jaraguá tirada paro o loi!! Carmelo, por Beatriz Sosse

MOMENTO DA CITAÇÃO
"Todo vez que \focê faz sexo sem crrmisinho nasce umo

pequem)
De.componha pró-pmteçlio

/'

Ia •

MAX
pires

Co-autor Max Pires

Abração demorado da coluna poro Bernardo Camargo e

Debora Gonçalves, presenças do Festa do Casarão de sábado
passado

DE JARAGUÁ PARA O BRASIL
Diana Coulo (leio-se loja Rosa Choque) é destaque
novamente no mídia, porém dessa vez em veículo de

circulação nocional. Publicação referência .do ramo de

varejo, está lá no revisto Vendo Mais deste mês matéria de

página inteira falando do cose de sucesso que é seu negócio
e do ótimo relacionamento que mantém com suas clientes.
Nos bancos pro qualquer um ver, -vale conferir. Modelo de

Jaraguá do Sul poro o resto do pa!s, está de parabéns!

, DJ Murphy, o responsáv,el pelo derretimento de vinís na Festa
do Cosorõo último sábado

twilter.cúmlr
_

3

twilter.com/milxplres
twmer.com/poH1mso

flickr' /poí_m;(l$O
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Futebol feminino
Sete equipes confirmaram

presença no Campeonato Catari
nense de Futebol Femininã. Além
do Olympya, de Jaraguá do Sul, .

participaram do congresso téc
nico Kindermann, Avaí (respecn
vamente campeão e vice no one

passado), Pantera Negra (única
que não confirmou presença),
Muller (Pomerode), �Scorpions
e São Bento. A competição será disputada em turno e returno e os

campeões de cada etapa se enfrentam na final, com o time de melhor
campanha tendo o mando de c.ampo no jogo da volta. As disputas
começam no dia 7 de junho.

t>.COIlAADEVI .,. .'. '

..
'

'.

";rForam definidos os semifinalistas (I'a. COR.a Mêvi
que vem sendp r�alizada 0'0 �º)npo·da KaFloêh
A competição reuniu tra�ici�nais;equipes da

. .,

arcada
pelo bom nível técnico. Na �e:�ta-f�if,Jl qu�.ve01 (22fWacoritece a dis
PHto pela vgga mf ..

dec1sõo. A.s 1.9h15 jogam Vitória x JJ Bordados-e�.nasequência)tem Cruz de Multai Dipil de MassDrandúb�.
"

�.

XADREZ EM LAGES
A equipe jaraguaense de xadrez estará em toges, no fim de semana,

-

onde, disputará o oCampeonato Jata[ine,nse' nos categorias ;�iJb-l6...
e

sub-18. O prinéipal objetivo dos atletas é buscar o vaga poro o Bra
sileiro, que acontecerá em Fraiburgo, em data' o ser .�onfirmada.·No .

masculino vão Jordão lenzi,'GeorgeoVegini e T�al�s Xaverno sub-16,
illl,émdos irmõos lM.ls e, J��é B;�rnarglno. Entre�& meninos ja'm_,tetí-
. cia Pereira, Gi

....

amfl1a Fabris, Andressa r e,Aline
'Alflen (toaôs·

'.,

• Vejo mais do esporte n(Js blo9S, ArqH-iban��da é'"
Firu1a de SoltoAlto, no site.www.o

-

reiodopovo:coimbr
,;.' .,_< "c-' __ ',?,

ü'

julimar@ocorreiodopovo.com.br '

ESPORTE------�---

Piso da,quadra, o mesmo desde a inauguração, foi remendado em algumas partes, mas continua com ondulações:

Situações. d isti ritos
na rotina·do ginásio
Raulino fala dos planos para revitalização

ARTHUR MÜLLER

JARAGUÁ DO SUL

o Ginásio de Esportes Arthur '

Müller vive situações antagôni
cas ao longo do dia. Na luz do sol
é local de' treinamentos das equi
pes de basquete da Fundação'
Municipal de Esportes, local da
prática de skate e de streetball. À
noite vira palco de vandalismo,
prostituição- e ponta de drogas.
Sobre esse assunto o secretário
de Esporte, Cultura e Lazer con
versou com a reportagem de O
Correio do Povo .

Na parte externa, a intenção
de Raulino é colocar mais ilumi
nação e instalar uma academia.
ao ar livre, para que tenha maior
circulação de pessoas. "Vamos

.

montar uma academia, trazer

gente para cá, iluminar bem o lo
cal e acabar com esse 'fumódro
mo' que está aqui", garantiu:

Quanto ao policiamento,
Raulino informou que ja comu
nicou à polícia, que diariamen
te faz batida no local. "Eles pas
sam com a viatura, mas quando
vão embora os fumantes voltam
'a utilizar o pátio". Já a pista de
skate está sendo reformulada

'

pelos alunos do curso de Ar

quitetura da Unerj e, segundo
o secretário, não tem previsão
para ficar pronta.

Secre�ório citou os investimentos

A parte .interna do ginásio,
que é· utilizada pelos jogado
res de basquete e para eventos,
passou por uma reforma há três
anos. Mas os problemas com o

teto e o piso' do Arthur Müller
não foram solucíonados. Quan
do chove com muita intensi
dade as calhas (que passam no

meio do ginásio) não aguentam
a pressão e a água acaba esco
ando.para a quadra. Com isso a

madeira acaba apodrecendo. O
piso é o mesmo desde a inaugu-

ração, em 1977.
A coordenação do basquete

chegou a trocar, alguns tacos

(cerca de 40 metros quadrados),
mas mesmo assim o piso con

tinua com algumas ondulações.
Segundo o secretário, a quadra
e a reforma no teto estão entre

os projetos a serem captados
junto à SDR. A obra, orçada em
R$ 100mil, deve começar den
tro da 60 a 90 dias.

GENIELLI RODRIGUES
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MUDANÇAS NO JUVENTUS

Técnico novo chega segunda-feira
Diretoria prefere não

-

se adiantar, .rnas diz ser um ex-jogador do Flamengo

O,BERÇO DO
ESPORTE AMADOR
É relevante a participação do Sport Club Germânia no

desenvolvimento do esporte amador em nossa região.
Em seu curto período de existência (1931 a 1939), foi
ali o nascedouro e onde se desenvolveu o embrião do

, '

atletismo, basquete, ginástica, handebol, punhobol e
voleibol. Foi deste clube também que despontaram os

'

primeiros grandes campeões: WalterWeller, no atletis
mo,Walter Carlos Hertel, no punhobol, Raulino Neckel,
Ernesto Bendhack e Herta Gumz Frenzel, na ginástica.
É inestimável; sobretudo, o trabalho desenvolvido pelá'
professorAdolf Hermann Schultze.

JARAGUÁ DO SUL e, em dois meses, consegui
subir 12 garotos para o time

profissional", informou. So
bre o'cargo de auxiliar, ele
disse que ainda não acertou
nada. "Estou esperando o Fal
cão voltar para sentar e con

versar com ele. Estou sempre
à disposição para ajudar, mas
ainda não tem. nada certo a

,

esse respeito", concluiu.

uma dica: "é um ex-jogador
À semana foi movirnen- .do Flamengo". Morelli tam

"tada no Juventus. Depois bém não falou de nome de
de Alcir Pradi anunciar que jogadores, nem mesmo dos
não é mais více-presiden-. que vêm da base. Já Falcão
te de futebol do clube, foi falou dos planos que têm
li vez de Bíro-Biro também para Biro. ''A gente não ti
trocar de função. Treinador rou ele por falta de compe
do time nos' últimos dois tência, bem pelo contrário.
meses, ele agora assumirá o Para os planos que tenho no

cargo de auxiliar técnico. E' [uventus, de se tornar, um
o novo treinador será apre- time vendedor, o Biro será
sentado na segunda-feira, muito útil com esta garota
às 13h30 no salão social do 'da que ele conhece e traba
clube, junto' com o restante lha", afirmou'.
do elenco.

.

Já o agora ex-treinador se

O gerente de futebol, Ed- mostra tranquilo com a de
son Morelli, que entrou logo cisão da, diretoria. Ele não

depois do anúncio da parce- esconde um certo desapon
ria entre [uventus e Falcão, tamento, mas disse que no

não quis adiantar o nome do mundo do futebol, isso é nor
novo comandante, mas deu mal. "Eu fiz o meu trabalho

JULlMAR PIVATTO

Biro·Biro (esquerdo)
ficou dois meses

trabalbando com o

base e conseguiu,
promover pelo

menos 12 atletas

-

MUSEU DO ESPORTE
Soube que está tramitando na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, para análise e aprovação; projeto de
lei que- cria o Muse'u do Esporte. Fico feliz, mesmo porque foi este professor quem lançou esta idéia tempos
atrás. Não tive acesso ao projeto, mas faço votos que seja bem sucedido. Por investigar a história do desporto

,

regional. deixo aqui algumas sugestões que poderão ser aproveitadas IJU não na execução do projeto.

O MUSEU QUE OS
DESPORTISTAS, ANSEIAM
OS imigrantes alemães, italianos, húngaros, polone
ses, austríacos, belgas e africanos, quando aportaram
em nossa região, trouxeram consigo sua história, cul
tura e tradições. Os esportes foram de valor inestimável
como fator de integração social das diferentes etnias que
aqui se instalaram à época da colonização. Dos germâ
nicos herdamos o bolão, o tiro e o skat; dos italianos, a
bocha, o truco e a mora; dos africanos, a capoeira. Mais
tarde as demais modalidades esportivas ganharam éspa- ,

ço, promovendo definitivamente a integração social,
�ducacional e ecenêmlcn de toda a região.

OBJETIVOS
Salvaguardar e aprofúndar conteúdos relacionados ao

esporte regional, mapeando indicadores de niemória,
,

atualizando a pesquisa histórica e seu desenvolvimento
bem como sua manifestação contemporânea. Comuni
car ao público os conteúdos sob forma de exposições,

•

palestras, cursos,. oficinas,' evento�, publicações, ações
educativas intra e extramuros. A partir desse leque de
atividades comunicativas, almejarem, tornar públicas e

acessíveis as reflexões sobre o tema esportes, no, passa
,do, no presente e no futuro.
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CATARINENSE DE AUTOMOBILISMO

ESPORTE���������-

Pilotos·prontos.pam a quarta etapa
Autódromo de Chapecó é palco da competição nofim de semana

J�GUÁ DO SUL
_

o Catarinense de Automobi
lismo 2009 segue pegando fogo
em todo o Estado, Desta vez os

pegas serão nesse fim de sema

na, no Autódromo Internacional
de Chapecó, Da nossa região,
seis competidores participam da

- quarta etapa da competição que
- €i uma das mais disputadas do
automobilismo nacional.

Na marcas A, o melhor colo
cado da região é o jaraguaense
Dirceu Raussíse, que ocupa a

'quarta colocação � apenas cín

CQ pontos atrás do líder Leopol-
do Mess. O piloto está confian
te para a etapa e acredita que a

competição ainda está, aberta.
"Nessa edição temos unia regu
laridade grande, foram três pro
vas e tivemos três ganhadores
.díferentes, o qué prova ser um

campeonato bastante equilibra
do", analisou.

Sobre o circuito de Chapecó,
Rausisse comentou que' exige

'

muita velocidade e o traçado é
marcado por subidas e descidas
rápidas. "Omotor faz a diferença,
exige muito arrojo do piloto sem

margens para erros", comentou,
Alessandro Coelho, também

da marcas A, está na sexta colo

cação, com 17 pontos. Ele preten
de melhorar a posição na tabela a

partir dessa etapa. "Fizemos um
carro novo e também ajustamos
novas tecnologias. Os testes fei
tos desde o início do ano, com

acertos e erros, devem se reverter
em melhores resultados a partir
desta etapa", previu.'

-

Ainda pelamarcasA o piloto
de Guaramirim Cristiano Rosa se

encontra na nona colocação com
oito pontos e Elinor Elert está em
oitavo, com 11. Na marcas N,
Alan Schwartz ocupa a lSa posi
ção, com dois pontos. Rui Prusse,
damarcas B, com oito, é o quinto
na classificação geral.

GENIELLI RODRIGUES Dirceu Rousisse espero mais uma provo equilibrado, o exemplo do que aconteceu nos primeiros etapas

www.autoelite.com.br

'lRr.eçós parra �ocê �e\(J'Ill:Jr rne9JtÍ>ciio '�gor(CiI.
,

<IE oontinuor adorando o VC)J�SwGgeil1 por muito tempo ..

Grupo Auto Elite 40 a"os de credibilidade,

-,

j
,

4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relocõo de confiança.
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