
.

Nova goleada e
..

zenfest e outros eventos. Engenheiros devem visitar. o
Parque na próxima semana. Provavehnente, será preciso vaga assegurada
substituir os estandes de tiro e os boxes de alimentação. Com a vitória por 8xO ontem, sobre o Inde

pendiente, só um "desastre" hoje tiraria a

Malwee da semifinal áo Sul-Americano.
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Vejo os principais opções de lazer
Página 9

Comissão inicia análise sobre a

situação do Porque de Eventos
Secretário de Planejamento, Aristides Painstein, acre

dita que seja necessário cerca de R$ 1 milhão em investi
mentos para deixar o localadequado para sediar a Schüt-.

Página 6
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FALTA CONSCIÊNCIA E SOBRA DESPERDíCIO
MUNiCíPIO GASTA RS 5 MILHÕES POR ANO COM COLETA, DESTINAÇÃO E TRANSPORTE FINAL DO LIXO. EM MÉDIA, SÃO

PRODUZIDOS MENSALMENTE 16 QUILOS DE .DETRITOS POR PESSOA. OUTRAS CIDADES, coMo MAFRA, REGISTRAM A METADE
DISSO. A FALTA DE CON'SCIÊNCIA TAMBÉM IMPEDE A CULTURA DA RECICLAGEM. "SE CONTINUARMOS NESSE RITMO, LOGO
VAMOS ESTAR ENTERRADOS EM LIXO", COMENTA O ENGENHEIRO FLORESTAL DA SECRETARIA DE OBRAS, ROBIN PASOLD.

\

Eti1���. I
VisIte o apartamento decorado I

, l}EstRUTURA I
I 3273-7466 - Plantão.

�..... . W",!���r��o.�str�t��a.:�o�:�! J
Vereádores em
busca de modelos'

=

Na terça-feira, Amarildo Sorti e
Isair Moser conhecem sistema
'de transporte coletivo em Criciúma.

Págino 4

.. O.RREIO IJO ptJVO

l-� I

Estudo da Fundação SOS Mata Atlântica
. e o INPE (Instituto Nacional de Pesqul
sos Espaciais) mostra que no período de .

2003 a 2008 aos menos 102.938 hecta
res de cobertura florestal nativa, ou dois
terços do tamanho da cidade de São
Paulo, foram desmatados no' país. -

fonte: SOS Moto Atlântico e.INPE

FAMEG

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

A HORA DA VERDADE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Programas sociais
em foco
o município de Corupá vem se destacando em

projetos sociais destinados às comunidades que se
fazem distantes da região central. Atualmente, a re-

-

gião se sobressai nas atividades industriais, pelo qual, .

,

produzem renda e qualificação para a população. A
diversificação de atividades no ramo profissional
fomenta outros setores principalmente os projetos
sociais'. Fazem-se necessários, em prol das comuni

dades, como o projeto segundo tempo, idealizado e

estimulado pelo governo federal através doMinistério
dos Esportes no ano de 2006 e sendo utilizado pelos
municípios de Corupá e [áraguá do Sul, por adminis
trações anteriores.

Um importantíssirrio projeto social está sendo
viabilizado pela administração, o Programa Abra
çando o Esporte. Este programasocial, Q qual atinge
primeiramente érianças e adolescentes. e posterior
mente adultos, enfatiza a socialização, integração e

prevenção, fatores oriundos de um bem estar físico
e social de uma comunidade. A atenção, também
deve ser para a terceira idade, que tanto necessita
de atividades de lazer e integração, social. O' com
bate aos males oriundos da idade, como osteoporo
se, depressão; baixa estima, hipertensão, diabetes e

doenças cardiovasculares são prontamente com

batidos por atividades de natureza' recreativa.
Uma aproximação com o Programa Saúde da Fa

mília, é necessária para obter informações vitais
da base territorial de, cada comunidade, criando
assim, uma .rede de comunicação entre os profis
sionais engajados ..

Estão colaborando com esta iniciativa o Sesi

(Serviço Social da Indústria) através dos materiais
esportivos, a indústria de conectores KLC e a ad
ministração municipal com 'as' suas secretarias, de
Educação, Esporte, Cultura' e Saúde, através dos
profissionais especializados das devidas áreas de

atuação.

EDUARDO RAMSAUER, PROFESSOR NA ÁREA DA EDUCAÇÃO w!mCA E
MESTRE EM GESTÃO OE rmJrmAs PÚBLICAS (ufmiA!.J)

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

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto paro o

Av. Prefeito Woldemor Grubbo, 1400 • Boependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

Breves considerações .sobre previdência ,social
os principais contribuintes do sistema de Constitucional n? 20/98), puderam ou po
seguridade social previsto na ordem jurídi- dem aposentar-se com base na legra do
ca nacional. São contribuintes em função direito anterior, Quem reunia condições de.
do vínculo jurídico que possuem com o se aposentar com base no direito anterior
regime de previdência, uma vez que, para e optou por continuar contribuindo, no
obter os benefícios, devem teoricamente novo sistema, pode aposentar-se. Toda
verter contribuições ao fundo comum. via, terá de observar os requisitos tempo

Os benefícios previstos pelo RGPS - são mínimo de. idade: 53 anos para homens,
assegurados pela constituição, minuciosa- 48 anos para a mulher.
mente tratada no art. 201 da Constituição O importante é o segurado trabalhador
Federal de 1988,. com nova redação dada sempre se informar sobre as regras da pre
pela Emenda Constitucional n" 20/98. O § vidência social e suas atualizações, Muitos
7° do art. 201 daConstituição Federal, prevê já detêm preenchidos os requisitos de apo
a aposentadoria por tempo de contribuição sentadoria, seja, por tempo de serviço ou

em substituição à aposentadoriapor tempo tempo de contribuição 'ou demais, porém
de serviço. Entretanto, o legislador constí-

-

desconhecem seus direitos. Dar uma apo
tucional, determinou o respeito ao direito sentadoria para todos é objetivo humanitá
adquirido. Assim, segurados lIue tínham rio e que pode ser atingido com, facilidade
30 anos de serviço em 16/12/98 (Emenda basta que o governo realmente queira.

VITÓRIO ALTAIR I

'LAZZARIS, IUJifOGAO()

A Previdência social é o sistema pelo
qual, mediante contribuição, as pessoas
vinculadas a 'algum tipo de atividade labo
rativa e seus dependentes ficam resguarda
das quanto a eventos infortuitos (morte, in
validez, idade avançada, doença, acídente:
de trabalho, desemprego involuntário), ou
outros que a lei considera que exijam um

amparo financeiro ao indivíduo (materní
dade, prole, reclusão), mediante prestações
pecuniárias {benefícios previdenciários) ou'
serviços. Os segurados da Previdência são

m

:ll"í91902�
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FALA Aí!

" É uma batata,

Varas e cartórios
Darci de Motos (DEM) e Nilson Gonçalves (PSDB), de Jolnrllle, foram 00

Tribunal de Justiça do Estado, no terço-feira, poro pleitear o instalação
de seis novos varas cíveis no cidade, já criados e ainda não instalados.
Segundo Motos, o volume de processos que transitam nos vams de Joinvil
le é 41,54% maior que em Florianópolis, que tem nove varas e 48 juízes,
contra cinco varas e 26 juízes no maior cidade cotorinense. Que registrÍl um
ajuizamento de ações cíveis 49,71 % superior 00 verificado no Capital. De
janeiro o maio deste ano, segundo dados apresentados pelo parlamentar,
entraram 21.302 processos em Joinville, e apenas 14.229 em Florianópo
lis. Enquanto isso, em Joroguá: onde milhares de processos também for
mcm pilhas de espantar nos varas existentes, o vereador Jaime Negherbon
(PMDB), há anos é voz solitário em outro luto, reivindicando mais cartórios
poro o cidade, já prometidos em audiências no TJ. Se servir como consolo,
Joinville sofre dõ mesmo mal. Lá/há cem anos (é isso mesmo!) não entro '

.
cartório novo. A diferenço está no foto de o cidade ter deputados no As
sembleia que não deixam assuntos relevantes no esqueclmente, Como diz
o ditado popúlor, "águo mole em pedro duro, tonto bote até que furo".

quente que jogaram LÁ'
.

.

para os vereadores." o Programo de Modernização do Siste-

JAIME NE6HERBÓN (PMDB), mo Integrado de T�on�porte vai te� u�
VEREADOR' I d f d

.

I aporte de RS 40 mllhões em emprestt-
, vo an 0,0 avor o prole o ,

que auloriza a Prefeitura a comprar,o mo que o goyerno do Estado fo�o com

Parque de Evenlos. O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social. São investimentos
em três ações voltados poro o im

plantação e requalificação dos eixos'
estruturais de transporte e dos equi
pdlnentos urbenes do sistema e no

pavimentação dos vias alimentadoras.
Onde?,Em Joinville.

" COm café no
- bule, de forma

profissional."
DO SECRETÁRIO RONALDO

RAULlNO sobre a próxima edição
da'Schülzenfesl.

.,' Estou
,

acostumado a

montar cavalo
bravo. "

JOSÉ ALENCAR (PRB-M6),
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBUCA,

sobre suas origens na áren
- rural e um novo Iralamenlo

conlra côncer no abdome.

AQUI
Em Joroguá, consto que o Canarinho
já tem os equipamentos poro instalar
o sistema de bilhetogem eletrônico
desde janeiro, com custos de RS 1
milhão. Permitindo o passagem único,
independentemente dos terminais in
tegrados, prometido pelo ex-prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB) no componho
eleitoral de 2004 e uma dos cláusulas
do contrato de concessão do serviço
por mais dez unes aprovado pelo Câ
mara no governo dele.

SEM CIGARRO
Poro marcar o Dia Mundial Sem Tabaco, come
morado em 31 de maio, o secretario estadual
do Saúde lanço amanhã o componho "Ambien
tes livres de Fumo: um direito de todos". Dados
do Orgonizoçõo.Ponomericono de Saúde mos

tram que 200 mil pessoas morrem o codo ano,
no Bmsil, vitimados pelo fumo. A lei 7.592/89,
soncionodo pelo ex-governador Esperidiõo Amin
(PP) proíbe o fumo em hospitais, clínicos, cinemas,
teg_tros, solos de aula, veículos de tmnsporte, ele-

� vodores. Outros cinco projetos semelhantes ainda
� tmmitom no Assembleia legislativo, além de leis
iS municipais já vigentes em algumas cidades.

o CORREIO DO POVO 'uQUINTA-FEIRA. 28 DE ABRIL DE 2009
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TRANSPORTE COLETIVO

,

POLITICA-"---------

Vereadores conhecem outro modelo
Na próxima terça-feira, visita será para verificar sistema adotado em Criciúma
JARAGUÁ DO SUL cussões que serão retomadas no

O roteiro de visitas a municí- âmbito do Legislativo. "Não que
pios catarinenses com sistemas remos ficar sem ter um conheci
de transporte coletivo considera- mente apurado. E temos sentido
dos eficientes será retomado na que o tema é complexo. É uma

próxima semana. Na terça-feira, pedra no sapato de todos os pre-
dia 2, os vereadores Amarildo .

.

feitos", comentou o vereador. ii "'''' ,�,

Sarti (PV) e Isair Maser (PR), Uma audiência pública es
acompanhado de seus assesso- tava prevista para hoje, mas foi
res, conhecerão o modelo ado- adiada e nova data será agenda
tado em Criciúma, no Sul do da. O encontro, aberto à partící
Estado. Pela manhã, serão rece- pação popular, discutirá o con

bidos pela Secretaria de Obras, trato de concessão do .servíço,
responsável pelo sistema viário com prazos de investimentos
do município. que deveriam ser feitos pela em-

Os parlamentares .também presa Canarinho vencidos desde
já estiveram em Itajaí e Blume- setembro do ano passado.
nau, onde receberam as ínfor- Para Sarti, o tema deve passar
mações de que Cricitíma é re- pela apreciação' de todos os seto
ferência em transporte público.

.

res. "Mais do que nunca, é um
No início do mês, os vereadores ato de vontade coletiva, que deve
Justino da Luz (PT), Lorival De- atender a quem mais precisa do
mathê (PMDB) e o presidente transporte coletivo, que é o traba
da Casa, Jean Leutprecht (PC do lhador", declarou o vereador, de
B), estiveram em Curitiba com fendendo a disseminação do uso
o mesmo propósito.

-

do transporte coletivo. "Existem _

Membro da Comissão de compromissos que devem ser

Transportes e presidente da de arcados, e se administrar os ínte
Legislação da Câmara, Amarildo resses de 140mil pessoas".
Sarti destacou a importância dos
contatos para embasar as dis- CAROUNA TOMASEW . Sorti: "É,preciso fortalecer o uso do coletivo e fazer c.om que a empresa preste um bom serviço e tenha lucro"

NOTA DE AGRADECIMENTO
A esposa Miriam e ó filho Rafael agradecem todas as mani

festações de carinho e apoio recebidas nestemomento difícil
de dor e constemação pela perda de seu marido e pai

,
. .

.

RENATO PAULO VOLTOLINI.-
E convidam a todos para a missa de r dia que será reali
zada na Igreja Matriz São Sebastião às 19 horas na sexta-
feira, dia 29. '-

. A família Enlutada.

ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2a Vara Civel

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, vila nova Cep: 89.259-300, Jaraguá do Sul
- SC - E-mail: jgsvar2@tj.sc.gov.br

Juiz de direito: PedroAujor Furtado Junior
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n° 036.07.008825-5
Exeqüente: D. Jansen Emprendimentos Imobiliários Ltda

Executado: José Carlos Rodrigues Dias e outro
Citando(a)(s): José Cartas Rodrigues Dias, brasüeiroía). Casado, Er.npresário, CPF
995.126.298-87, Rua Antonio Flaquer, 423, Apartamento 11, Palmas do Tremembé - CEP
02.344-070. Fone (011). São Paulo-SP.
Valor do Débito: R$ 4.677,68. Data do Cálculo: 13/09/2007, Por intermédio do presen
te, aIs) pessoaís) acima identificada(s), atualmente em local iricerto ou não sabido, fica(m)
ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA($) para, eni 3 (três) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em)
o. pagamento do principal, acessórios honorários advocatícios e despesas processuais. Não
ocorrendo o pagamento, proceder-se à penhora de bens do executado. O executado poderá
opor-se à execução POr meio de embargos, no prazo de 15(quinze) dias, a contar do término
do prazo da citação. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi
expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es),
com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 20 de maio de 2009.

Mannes defende construção
. de museu histórico na cidade
GUARAMIRIM

o presidente da Câmara de
Vereadores, Marcos Mannes
(PSDB}, iniciou um movimen
to pró-construção de um mu

seu histórico em Guaramirim.
Na última sessão, ele lamen
tou a ausência de um espaço
adequado para. destinação e

preservação do acervo docu
mental e físico do município.

. "Não podemos deixar nos
sa história se perder", decla
rou o vereador, sugerindo a

instalação do museu na antiga Vereadores do bancado do PT, Fron
estação Rodoferroviária, que cisco Alves e Justino do luz, se reúnem
também abriga antigos e ím- hoje à tarde com o líder do partido no

portantes objetos. "O próprio .Congresso, senadora Ideli Salvotti. Elo

prédio, que é histórico, deve- estará em Joinville e receberõ, às 14
ria ser mais bem preservado". horas, vereadores e presidentes de

O vereador também men- partidos do Região Norte. No pauto,
cionau o trabalho realiza- projetos poro os municípios e o PED,
do pelo funcionário público Processo de Eleição Direto do legenda
aposentado Daniel Graudim, que acontece em novembro.
colecionador de objetos his- / .. ..
tóricos, Por falta de apoio, ele
estaria vendendo, junto com

sua casa, parte do acervo.

Tucano sugeriu a utilizaçõo do prédio histórico da estaçõo Rodoferroviária

---------

ELEiÇÕES DO PT

Réuniãocom
Ideli Salvatti

RARIDADE
RESERVA AMBIENTAL

COM 790 MIL HA

Area rural com área de 790 mil
hectares, mata atlântica nativa, às
margens da Estrada Serra do Boi, em
CorupálJaraguá do Sul.

Preço·mínimo: R$ 350.000,00

Venda por leilão público
com opção de proposta

via Correios.
04106/09, às 15 horas

Local: Rua da Bahia, 1.600
Bairro deLourdes -'- BH/MG

Mais informações:
www.bdmg.mg.gov.br
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FALTA CONSCIÊNCIA

R$ 5 milhões na lata
do lixo todos os anos
Cidade produz 2,3mil toneladas de detritomês
JARAGUÁ DO SUL

Raio-x da situação
lixo urbano: média de 2,1 mil toneladas por mês
lixo rurnl; média de 97 toneladas mensais

Custos; mais de RS 5 milhões anuais (coleta, disposição final e transporte) .

Coleta seletiva: 77 toneladas/mês
Custos: RS 31 mil mensais

Arrecadação com a taxa .de lixo: RS 3,2 milhões em 2009 (expéctativa)

de oito quilos mês pai pessoa.
Já no território jaraguaense, o

cálculo alcança os 16 quilos, ou
seja, o dobro. "Se continuarmos
nesse ritmo, logo vamos estar

enterrados em lixo", comenta
o engenheiro florestal da pasta, .

Robin Pasold.

KELLY ERDMANN

Balança está pronta para funcionar
Pesagem do lixo na Estação de Transbordo começa nos próximos dias
JARAGUÁ DO SUL

A balança exigida pela ad

ministração pública municipal
para a pesagem do lixo jaragua
ense na Estação de Transbordo,
no Nereu Ramos, deve come
çar a funcionar até a próxima
segunda-feira. A informação é
de Fernando Trentin, assessor

da Serrana Engenharia, respon
sável pela .destínação final de

tudo o que é recolhido na cida
de e enviado ao aterro sanitário
de Mafra.

O equipamento já está afe
rido pelo Inmetro (Instituto
Nacional de Metrologia, Nor

malização e Qualidade-Indus
trial). Mas, ele só não começou
a operar ainda porque a émpre
sa espera o fechamento do mês
devido a normas internas. Além

.dísso, faltam acabamentos nos

arredores do aparelho, como 'o
plantio de vegetação..

A instalação da balança foi
uma ordem do secretário de
Obras, Valdir Bordin. No come

ço de maio, ele fixou 30 dias para
que os detritos recolhidos na ci
dade não fossem pesados apenas
rio' destino final, mas também
ao sair de Jaraguá do Sul.

o CORREIO DO POVOHQUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2009

Pelo menos 15% do lixo

poderia ir para. reciclagem
JARAGUÁ DO SUL

Além de recolher o lixo co

mum, a Ambiental Saneamen
to e Goncessões também opera
a coleta seletiva em Jaraguá do
Sul. Porém, enquanto a primei
ra modalidade superlota ca

minhões diariamente, a outra

ainda não tem a adesão ideal
da comunidade. Estima-se,
por exemplo, que cerca de
15% de tudo o que vai para o

aterro sanitário de Mafra po
deria ser sinônimo de renda,
preservação e conscientiza

ção. Isto porque, essa parcela
é preenchida por materiais er

roneamente jogados fora.
No município, além de em

presas privadas, há a Associação
de Reciclagem e a Cooperativa
de Recicladores, que juntas di
videm o resultado da seletiva.
Segundo RudineiAnanias, presi
dente daquela entidade, se hou
vesse maior adesão à iniciativa

por parte dos jaraguaenses, seria
possível empregar mais pessoas
e remunerá-las além dos cerca de
R$ 450 mensais. Atualmente,
apenas oito associados traba
lham no galpão localizado na

Rua Max Wilhelm, Bairro Ba

ependi. Ano passado, antes da
crise financeira que derrubou
os preços de venda dos produ
tos recolhidos, eles eram 16.

,

Outro problema enfrentado.
por esses trabalhadores é a falta
de cuidado de quem já coopera
com a causa. "Recebemos mui
ta coisa não retornável. Além
disso, 'no caso do vidro, algu
mas pessoas o deixam mistu
rado com outros materiais e os

separadores acabam semachu
cando", esclarece. Podem ser'
reservadas a .eles também em

balagens plásticas, sacolas, pa
pel, papelão e diversos outros

tipos de lixo, menos orgânicos
e higiênicos.

Associação de Recicladores tem oito sócios, mas podia empregar- mais

DIAS, HORÁRIOS E LOCAIS
PARA A DESTINAÇÃO
SELETIVA DO LIXO

Sacolas plásticas à vonta

de, papéis' aos' montes, latas
mil. Tudo isso toma forma de

. dinheiro quando o assunto é
o lixo produzido pela popu
lação. Sem muitos critérios,
a maioria das pessoas sim

plesmente esquece que a res

ponsabílidade e os custos ge
rados pela atitude de colocar
qualquer coisa no lixeiro não
termina nesse exato momento.

Pelo contrário, além de repre
sentarem um problema mun

dial no quesito destinação, os
- detritos também suscitam.pre

., 'juízos aos catres públicos e,
.

consequentemente, ao bolso
de cada cidadão.

-

,

Em Jaraguá do Sul, a soma

da coleta, da destinação e do

transporte final do lixo comum
ultrapassa a margem dos R$ 5
milhões anuais. E engana-se lf �;l1o\!iIl:IlIiI'iIIiIIii�!RíI.

quem acha que o valor reser- Com incentivos à coleta seletiva, tempo de uso de aterros poderia dobrar
vado a, esse trabalho através
do IPTU (Imposto Predial Ter
ritorial Urbano) é suficiente.
Ao longo de 2009, a arrecada

ção esperada pelo município
por meio da taxa deve chegar
a apenas R$ 3,2 milhões. A
sobra da subtração vai para a

conta da Prefeitura.
Conforme O' secretário de

Obras, Valdir Bordin, o déficit

poderia ser bem menor caso

houvesse mais conscientização
da população. O exemplo vem

de Mafra. A cidade tem cerca

de '50 mil habitantes e a mé
dia de dejetos encaminhas ao

aterro sanitário gira em torno

Tonelagem médio coletado: 8,98%
• Bairros: Jaraguá Esquerdo e TIfo Martins
Horário: dos 13h20 às 21 h40
Tonelagem médio coletado: 7,57%

It��i��:dl!llil.1lllí.ílil..II1l!I,ibwl••�·····iililji,I···.;.i;!�.;i!Iti;,;.··��m:J·· IjtHllltljiMJ , :;:]I
• Bairro: Ilho do Figueira • Bairros: Czerniewicz e Amizade
Horário: dos 5h às 13h20 Horárió: dos 5h às 13h20

. Tonelagem médio coletado: 11.21% Toneiagem médio coletado: 8,97%
• Bairros: Rio Cerro e Rio do Luz • Bairros: Chico de Paulo, Águo Verde, Estrado
Horário: dos 13h20 às 21 h40 Novo, Três Rios do Sul e Vila Rau

.

Tonelagem médio coletado: 8,71% Horário: dos 13h20, às 21 h40

Tonelagem média,coletada: 8;99%
1U4('i���.��w.�w._
• Bairros: Vila Lalau, Centenário, Vieiras e

João Pessoa. Horário: dos 5h às 13h20
.

Tonelagem médio celetade. 11,28%
• Bairros: Santo Luzia, Três Rios do Norte, Santo
Antonio, Ribeirão Grande do Norte, Braço Ribei
rão Cavalo, Ribeirão Cavalo, Nereu Ramos e TIfo
dos Monos. Horário: dos 13h20 às 21 h40

Tonelagem médio coletado: 9,08%

• Bairros: Nova' Brasília e Vila Lenzi
Horário: das 5h às 13h20

• Bairros: Barro do Rio Cerro, Barro do Rio Molha
e Vila Nova. Horário: das 5h àS 13h20

Tonelagem .média coletada: 8,64%
.

• Bairros: Jaraguá 84, Jaraguá 99, Borra do Rio
Cerro e São Luís. Horário: das 13h20 às 21 h40
Tonelagem médio coletado: 9,21%

• Bairros: Baependi e Centro
Horário: dos 5h às 13h20
Tonelagem médiecoletadu; 7;35%
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SCHÜTZENFEST

JARAGUÁ DO SUL

Com a aprovação da com

pra do Parque de Eventos pe
los vereadores na noite de
terça-feira, a Prefeitura agora
precisa correr contra o tempo
para deixar o local em condi
ções de sediar a Schützenfest,

.

que acontece em outubro. Para
isso, 'uma comissão de enge
nheiros, constituída pela Pre
feitura, deve visitar .0 espaço
nos próximos dias para avaliar
os investimentos necessários

para revitalizar a estrutura.
De acordo com o secretá

rio de Planejamento, Aristi
des Panstein, a expectativa é
de que o levantamento seja
concluído na próxima sema

na. A partir daí, será possível
saber quais serviços deverão
ser executados e o custo total

.
da restauração. "Vamos abrir a
licitação logo que a avaliação
for finalizada, pois a empresa
contratada tem que dar conta
dó recado em 90 dias. Tudo
tem que estar pronto .até o fi
nal de setembro", reforçou.

Panstein acredita que o

investimento para reformar
a área gire em torno de R$ 1
milhão. Ele prevê que as coas- .

truções pequenas - como os

estandes de tiro e os' boxes
de alimentação - devem ser

demolidas. "O custo para re

cuperar o espaço seria muito
mais·alto do que reconstruí-lo.

. 6 parque ficou abandonado
por quase de dois anos e essa

" GERAVPOLícIA-----�-�-

Espaço onde/ficam os boxes de alimentaçõo deve'ser demolido

parte ficou bastante compro
metida", explicou. Já os três

pavilhões serão mantidos e

recuperados.
A comissão responsável

pelo levantamento é consti
tuída por cinco engenheiros:
dois são da Prefeitura, um

do Codejas (Companhia' de
Desenvolvimento de Jaraguá
do Sul) e dois representam a

Aeajs (Associação dos Enge
nheiros e Arquitetos de [ara-

.' guá do Sul).
.

DAIANE ZANGHELlNI

Depredação dos abri.gos de
I

· ·

I·
N

d ônibus pauta .reunião do CDR
nlelo ova 10'ÇOO o CORUPÁ emMassaranduba, 15emSchro-

-,
.

'

. Ôni��:rr�:�!od:�o����:!� ��::eet����ac!�al�ee����:

P,.0 rqUe. d'e' , E'v'en t'os
:;u��sq�:s::�d:b����� �� ��b��:�O;s e:a����r�c�:e��
reunião do Conselho de Desen- utilizado está comprometido.
volvimento Regional, que' acon- .Segundo Francisco, a situa
teceu no Seminário de Corupá, ção mais grave foi constatada na

, na tarde de ·ontem. Na oportu-
'

SC-4:13 .. 0 trecho que liga Gua-

Comissão visitará O local na próxima·semana.':�=�n':os��,::�,:: =,����::,;�
reivindicou ao diretor do Deter apenas três anos, está com cerca

(Departamento de' Transportes de 70% dos abrigos depredados.
.

e Terminais do Estado de San- Em relação aos demais, que
ta Catarina), Altamír José Paes, estão comprometidos por causa
recursos para a reconstrução de do tempo, a idéia é reconstruí
aproximadamente 140 abrigos ao los em, alvenaria, com tijolo à
longo' da SC-413 (Guaramirim/ vista na parte externa e assento
Joinville), SC-416 (Jaraguá/Pome- de tijolo com revestimento em

rode) e SC-474 (Massaranduba/ madeira .

São João do Itaperiú). Na próxima semana, as Pre-
O diretor geral da SDR, Fran- feituras devem entregar o projeto

cisco Luiz de Souza, disse que 'de restauração à SDR, que fará o

urn levantamento junto às Prefei- orçamento. Em seguida, a doeu
turas dos cincomunicípios da re- mentação será encaminhada ao

gião constatou que havia 71 abri- Deter, em Florianópolis, a quem
gos em mau estado em [araguá cabe garantir os recursos para a'
do Sul, 18 em Guaramirim, 20 melhoria.'

.

.

, Alunos tomam suco envenenado
Quatro estudantes 'foram liberados do hospital na manhã de ontem
JARAGUÁ· DO SUL

Quatro alunos da Escola
Machado de Assis, no Bairro

João Pessoa, foram liberados na
manhã de ontem do Hospital
São José, onde permaneciam
internados desde' a terça-feir.a.
A suspeita é de que eles toma
ram um suco de morango com

veneno de rato.
.

De acordo com o delegado
Adriano Spolaor, um aluno de

16 anos teria levado para a es

cola uma garrafa de suco. Ele
teria' tomado o líquido e ofe
recido para mais três colegas ..
Depois que eles beberam, o

adolescente falou para a pro
fessora que havia misturado
veneno de rato.

Os estudantes ficaram
12 horas em observação no

hospital, mas apenas um de
les' disse que estava com um

pouco de dor 'de estômago,
O Centro de Informações To

xicológicas constatou que a

quantidade de veneno mis
turada .ao suco não causaria

intoxicação.
A escola registrou boletim

de ocorrência e o Conselho
Tutelar está acompanhando a

família do jovem de 16 anos.

Os adolescentes serão ouvidos
. hoje pelo delegado,

� Jararacuçus capturadas serão
� soltas em matagal pela Fujamo·

.
JARAGUÁ DO SUL!
MASSARANDUBA

OS' Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul, devem entre

gar hoje à Fujama (Fundação Ja
raguaense do Meio Ambiente)
duas jararacuçus capturadas
no centro de Massaranduba, no
sábado. Uma das cobras é uma
fêmea, com cerca de uID metro,
de comprimento, e a outra é um
filhote macho, com cerca de 40

centímetros. Segundo o subco
mandante da corporação) Jean
Walz" a espécie é venenosa e

que elas deverão ser soltas em

um matagal.
As cobras foram trazidas a

Jaraguá do Sul na tarde de on

terri, pelos Bombeiros de Massa
randuba. As jararacuçus foram
encontradas nos fundos de urna

residência por urn morador que
plantava palmeiras no local.

Jean mostra as cobras encontradas nos fundos de uma cása, em Massaranduba

Sete feridos em acidente
Sete pessoas ficaram feridos em uma colisõo entre um RenoulVClio e uma caminho

nete Courriet no BR-280 (perto do Motel Tolismõ), por volto dos 19h de ontem. Segundo os
Bombeiros de Guoramirim, havia cinco pessoas no automóvel e outros duas no caminhone
te. Um dos feridos foi conduzido em estado grave para Joinville e os outros poro o Hospital
São José de Joroguá do Sul. Até o fechamento desta edição o corporação nõo tinha mais

informações silbre o estado de saúde dos vítimas. A ocorrência toi atendido pelos Bombei
ros Voluntários e unidades do Somu de Guoramirim, Joroguá do Sul, Joinville e Araquori.
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Prefeitura deve colocar em
,prática projeto de e,studantes
GUARAMIRIM

A Prefeitura de Guaramirim
deve contratar o serviço da equi
pe de arquitetos e urbanistas do
Instituto Jaime Lerner, de Curi
tiba. O prefeito Nilson Bylaardt
vai anunciar o resultado das
negociações na próxima sema

na. O objetivo é captar recursos
para a execução do ante-projeto
de planejamento e de urbaniza
ção de Guaramirim. O trabalho
está em fase de desenvolvimen
tos pelos estudantes do curso

de Arquitetura e Urbanismo, da
Unerj (Centro Universitário de
Jaraguá do Sul).'

A contratação do serviço vai
custar aos cofres públicos cerca

de R$ 370 mil. Se o contrato for
assinado, o Instituto deverá arre
cadar verba estadual, federal ou

.

das empresas e instituições pri
vadas para as obras. "Ê mais fácil

captar dinheiro com a ajuda dos .

melhores profissionais do Brasil
e do mundo e também pelo reco
nhecimento do Jaime Lerner". A
equipe de profissionais vai ava
liar ó ante-projeto acadêmico na

reunião que está prevista para a

semana seguinte. O administra
dor disse que vai aproveitar o

potencial dos estudantes de Ar- .

quitetura e Urbanismo.
.

Os estudantes da sa fase
do curso de Arquitetura e Ur
banismo da Unerj exibiram a

primeira parte do ante-projeto
de planejamento e construção
de Guaramirim no último dia
19, na Câmara de Vereadores.
As propostas apresentadas são

para criar e revitalizar parques
e praças públicas integradas,
com o objetivo de facilitar a

mobilidade dos moradores e
.

urbanizar os espaços.

Equipe do oluno
Moicon Schmidt
fez projeto
poro o Praça
do Figueira, no
Guomirongo

Inscrições a�ertgs para O'

Encontro das Agricultoras
GUARAMIRIM

A 9a edição do Encontro

Municipal das Agricultoras será
realizada hoje, das 13 às 17h,
no Parque Perfeito Manoel de
Aguiar, em Guaramirim. Mas,
quem ainda não se inscreveu
deve fazer o cadastro na Epagri
(Empresa de Pesquisa Agrope
cuária e Extensão Rural de San
ta Catarina) ou no próprio local
antes do evento. Cada mulher
deve pagar R$ 15.

. De acordo com o secretá
rio de Agricultura, Valdemiro
Dalprá, o evento estava sus

penso há dois anos. E agora, o

encontro foi retomado com o

objetivo de valo�izar o traba
lho das mulheres agricultoras
e também de oferecer um mo

mento de confraternização.
.

Na programação do even

to, está previsto para as 14h o

começo da palestra. "Música
- Alimento para a Alma". A mi
nistrante será a pedagoga e mu

sicoteraupeta Nana Toledo. :

A administração pública
promove o evento. O valor de
R$ 15, segundo o secretário,
será para pagar o café colonial.
A expectativa é de receber cer
ca de 1�0 agricultoras.

o CORREIO ERROU
As Inscrições para o concurso que abre 21 vagas. de

agente comunitário na Secretaria de Saúde de Guarami
rim começaram -nesta quarta-feira, dia 27. O edital está

disponível no site www.guaramirim.sc.gov.br.
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Ivo Rongheti sobre o mudança: "O hospital preciso de alguém que se dedique somente o esta funçõo"

MUDANÇA

Ivo Rangheti assume
comando do hospital
Desafio é melhoraro atendimento público
GUARAMIRIM

o comando .do Hospital
Municipal Santo' Antônio' de
Guaramirim mudou de mãos.
O novo administrador da uni
dade é Ivo Rangheti, que antes
chefiava a Águas de Cuarami
rim. No lugar dele está Moacir

José Mafra, o Zuco.
De acordo com o prefeito

Nilson Bylaardt, a mudança
foi feita porque a secretária de

.

Saúde, Aline Mainardi, estava
com acúmulo de funções. "O
comando do hospital deve con
tinuar o mesmo. Agora a Aline

poderá. se dedicar somente aos

trabalhos no setor de Saúde",
enfatizou.

O novo gestor já havia assu

mido a administração da unida
de entre os anos de 1990 e 92,
quando o prefeito era Antônio
Carlos Zimermann. "O hospital
precisa de alguém que saiba ad
ministrar e que se dedique so

mente a esta função", ressaltou
o gestor.

Sobre os problemas que a

unidade de saúde enfrenta, Ivo
Ranghetí disse que é preciso' fa
zer uma avaliação. 'Antes o cor
po clínico estava voltado para a

área social", declarou. No mês

passado, o Ministério Público
comprovou que a maior parte
das cirurgias e consultas é feita
pelo sistema particular e pelo
plano de saúde e que os médi-

Mais médico poro o PA do Hospital

cos que lá trabalham nãopassa
ram por concurso público.

A promotoria pública deve

apresentar o' TAC (Termo de
Ajuste de Conduta) para indicar
o número de atendimentos par
ticular e gratuito que devem ser

feitos no hospital. O documento
será feito com base em uma audi
toria que vai avaliar a necessida
de dos moradores.

-

Em abril deste ano, foram re

alizadas 61 cirurgias, destas ape
nas nove foram feitas pelo SUS .

(Sistema Único de Saúde). "Isto
descaracteriza a função do hospi
tal, porque a unidade recebe da
Prefeitura R$ 300 mil por mês",

'--..c

PA SÓ atende

emergênçias
Sobre o Pronto Atendimento do

hospital, Ivo �nghéti êonçorda que'
dois médicos precisam" atuar, pelo
menos, entre os 12 ê 16 horas, o

hotário que. registra maior demando
de atendimento ""na unidade. Mas,
ele lembltl que o PA é somente poro
atender" situações emergenciais:
"Hoje 80% dos pessoas que procu
ram o hospital não estão em caso de
emergência. Eles ileveriam prowmr os

/ postQSdeSaúde, porque se acontece um
'ocidente a fila GumeMa, fica pcÍroda e
vai t� redamação�', enfdtiza.

destacou Rangheti.
Rangheti afirmou que as ci

rurgias eletivas (sem urgência)
voltaram a ser feitas no Santo
Antônio. Ao todo, 60 pessoas
estão na fila de esperá. "O� mé
dicos cederam para amenizar o

problema", contou.
Ainda de acordo com o gestor,

haverá contratação temporária
demédicos até que sejam abertas
as inscrições para concurso pú
blico: "Pretendemos selecionar
mais de 20 médicos e os profis
sionais que já trabalham na uni
dade poderão fazer a seleção".

DAIANA CONSTANTINO
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' GASTRONOMIA----�----

Ingredientes:
3009 de alcatra em cubos
100g de batata pré cozida (encontra-se em qualquermercado)
1009 de mandioca pTé cozida
50g de farinha de mandioca.

QlIiche de Brocélis

Modo de preparo:
Corte a alcatra em cubos ou 1iras, tempere com sal, cebola picada a
gosto e puxe na manteiga

-

Frite as batatas e a mandioca e sirva com o alcatra e.a farinha.
Dica: acompanha bem uma cerveja bem gelada.

Ingredientes para amassà:
3 xícaras de farinha de. trigo
200g de manteiga gelada cortada em pedacinhos
1{4 de xícara de água gelada

.

1 pitacla de sa.

Ingredientes para o recheio:
3009 de ftorz'inha de brócolis
2 xícaras de creme de leite
4 ovos ligeiramente batidos
150 9 de queijo parmesão ralado grosso
1 colher de Chá de sal

.

Prepare a massa:
.

Pré aqueça o forno a 180°c (médio). Numa tigela, misture a farinha de
trigo e a manteiga com um garro, até obter uma farofa. Acrescente a

água temperada com o sal e misture até formar uma massa lisa_
EmbruHie com plástico e coloquena geladeira por 30 minutos. Abra a
massa com um rolo e forre com ela uma forma rasa de fundo
removível de 29,cm de diâmetro. Faça furos com o garfo e leve para
assar no forno pré aquecido até que a massa esteja ligeiramente
dourada, (cerca de 20 minutos}. Retire do fomo e reserve (mantenha
o forno ligado)

Aprecie este, rato, na
lanchoDete AR G.

de 3ª à-6ª da 14hs às 211s.
Sábado das 9hs à$ 2211s
Domingos e feriados:
9 horas às 18fls.

Prepare o recheio:
Cozinhe as florzinhas de brócolis até ficarem ao dente, reserve. Bata
os ovos ligeiramente, misture o creme de leite, o sal, o .queijo e por
último misture o brócolis, coloque sobre a massa polvilhando um

pouco de parmesão. levar ao forno para assar até dourar e ficar
frrme� desenforme e sírva em seguída.

,Fone: 3370-5131 World Clean
Fone: 3273-7542
Fax: 3275-1627

De terça a domingo, a equipe do
RESTAURANTE ARWEG

, . prepara seu almoço com muito
I

. carinho, 'qualidade e segurança ..fl.frAuRANlI'--
IMPOIITANII É ESTAR COM vOCÊ

, '

", Sul.
,-Brasll-

rolllllféntos

=�
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., bluesoom bando The Headcufters
local:
Início às 22 ho I Conlato:47 305S 0065 ou 84482122
Acesso: R$ 1O,OOfeminino e R$ 15,00masculino - primeiro lote

• Sexta Missüo Cumprida f aappy hou( lia
,co rdápío ma is promoçiiQ de cerveja: a cad
Local: Botequim Universitário
Aportirdas18horas I Gontlllo:4788076888

dê'scontlt em ítens do

quarto é por contltdo,eosa

• ladies'.Free/OJs JoJinnv,K-beço e Alldrew
local: Mommo Club, em Rome

23luíro:'S Jw:tontato:
divulga�os

�

Do'Uingo,lU',de'juQho
sertanejo universitqrio c.pm dilpLdTéo & Edu

'1 npub. ,}\

Inifioàs 20 horas I· C2nto�Q: 47305� 00650u 8448 2122
'·Acessos: RS 5,00 feminino��s 10,00masculino .

contato@poracaso.c�m

VARIEDADES/GERAL o CORREIO'DO povo ,...
QUINTA·FEIRA, 28 DE MAIO DE 2009 lIt:.

SAÚDE

Vacinação infan�il
termino amanhã
Páis precisam levar a carteirinha dos filhos
A campanha municipal de

vacinação antigripal infan-
.til atingiu cerca de cinco mil

crianças até agora. O número

corresponde a cerca de 55%
da meta total da Prefeitura

que é de 8.351 crianças. Até
amanhã, último dia da campa
nha, a expectativa é alcançar,
pelo menos 75% do. número
total do público-alvo, que são

criànças com idade entre seis
meses e cinco anos.

Os postos de saúde fun
cionam em horário normal e

aqueles que têm sala de vaci

nação vão atender às crianças
para aplicar a dose, que é gra
tuita e previne a gripe causada

pelo vírus Influenza. É impor
tante que o pai ou responsável
leve a carteira de vacinação da

criança. Sem ela, a dose não
será aplicada. Ainda não exis
te um estudo, mas a estimati
va é de a vacina tenha dimi
nuído em 30% as internações
causadas por complicações da .

gripe, no ano passado.
'

Pais devem levar os filhos a' um posto de saúde da cidade até amanhá

ProJovem recebe inscrições' até sexta
Programa concede bolsa para jovens que quiserem concluir o fundamental

O Programa Nacional de
Inclusão Jovem, . Prolovem,
está com inscrições abertas
em [araguá do Sul para pes
seias com idade entre 18 e 29
anos que saibam ler e escrever
mas não concluíram o ensino
fundamental (8a série ou 9°

ano). O programa prevê bol
sa de estudos de R$ 100 por

. mês; conclusão do ensino
fundamental em apenas um

ano e meio; qualificação pro
fissional; alimentação diária,
com refeições antes do início
das aulas; estudo no período
noturno; e não importa a sé
rie em que o jovem parou de
estudar.'

.

Interessados devem com

parecer na escola mais próxi-
.

ma e 'preencher um formulá-
.

rio até amanhã.
.

O Prolovem é um. projeto

Participantes váo receber bolsa e concluir os estudos em um ano e meio

do governo federal que tem,
como objetivo elevar o grau,
de escolaridade da população
jovem. A coordenadora do
programa em [araguá do Sul,
Elizete Garcia da Silva, expli-

ca que a Prefeitura vai apoiar
o programa cedendo estrutura

física (escolas) e transporte
gratuito aos alunos. Outras in

formações podem ser' obtidas
pelo telefone (47) 2106-8107.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAUSTA

Bendita mala
(com alça)

A sensação de que algo havia sido esquecido
sobre a cama era persistente e a acompanhou
durante horas, No caminho de casa até o aero-·

porto, dentro do avião. no desembarque, nada
a fez deslembrar a possibilidade de ter deixado
alguma coisa com extrema utilidade perdida do
lado de fora da mala. E isso era quase enlou
quecedor!

Pos-se então a refazer todo o percurso entre
a primeira vez na qual abriu a bagagem e o mo

mento do fechamento dela. Nos três dias ante-

_

riores à viagem, ela refletiu a respeito do que
seria realmente.necessário para o fim de sema

na longe do armário do quarto e do banheiro,
da sapateira, da caixa de brincos e colares. A
cada lembrete da memória correu ao encontro
do item recomendado. Não esperou a mente
pregar peças. Queria a garantia de sossego.

Acostumada a fazer e desfazer malas, ela
não esquecia do creme hidratante, do sabonete

líquido predileto, de cotonetes e nem do xampu
preferido. Encarregou-se, inclusive, de manter

na frasqueira algumas embalagens especial
mente reservadas a esse fim.

Outra coisa que jamais deixou de guardar
fOI calcinhas, sutiãs, camisola, robi. Por pura
garantia, nem sequer absorventes ficam de fora,
pelo menos, um ou outro coloca no canto me

nos acessado da mala. Nunca se sabe quando o
.

organismo engana uma mulher desprevenida.
Os sapatos eram sempre uma dúvida tre

menda. Faria frio suficiente para a bota de cano
alto ou nem tanto ao ponto de favorecermuito
mais a sapatilha? Imprecisão cruel essa.·

. Também restavam indagações acerca das
vestimentas. Antes de o dia amanhecer ela
nunca sabe qual composição vai desejar. Pode
até pensar em algo na noite anterior, porém, em
99% das situações, acabamodificando tudo. Dá
sempre vontade de levar à guarda-roupa inteiro.
Desencargo de consciência, já ouviu falar?! Pois
então, é isso mesmo! Vai que resolve abdicar da

.

blusa vermelha e, justamente naquele dia, acor
da tendo a absoluta certeza de que somente ela
a completaria naquela manhã ensolarada. Ou,
decide pelo vestido azul a, na verdade, queria
mesmo era o verde. Ou, ainda, deixa de lado
o casaco de veludomarrom para dar espaço à

jaqueta preta e se arrepende. Umsaco!
Mas, ela aprendeu a organizar a bagagem

com o passar do tempo. Não.inão iria ter pro
blemas dessa vez. Levou de tudo um pouqui
nho: para calor, frio, outono, chuva .. E, antes
que alguém ache que ela superlotou uma mala
de tamanho extra, avisa: colocou tudo na P. Ok,
a bagagem ficou um pouco cheia, rolaram al

gumas dobraduras estranhas nas blusas a fim
de utilizar bem o espaço restante e não, ela não
esqueceu nadasobre a cama, pelo menos, agora
acha que não.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---'--------___________c-�--�-

• Cine Shopping 1
.'

• Alijos e Demôºios (Leg) (16h; 1 ªh40, 21 h20 "-todos
O��!gs) (13h20,"" sex, sob, do"!: quo, qui)

.Cin�S�oppin!IJ2 .... ;iw>
• X Men: Origens Wolverine (LéjjW 6h40, 19h, 21 h20
-todos os dias) (f4h20 - sex, �ºb, dom, quo, gui)'

Mistura de
sentimentos

Após ter passado quase 20 anos na

cadeia por roubar pão para sustentar a
'

família, Jean Valjean deixa a condição
de prisioneiro, disposto a levar uma vida
honesta. Porém, o incansável inspetor
Javert está convencido que um criminoso
será sempre um criminoso e que Valjeàn
pertence à cadeia para sempre.

'Princesa e

vampiros
lissa .Dragomir é a princesa de uma

família real muito importante na socie
dade de vampiros conhecidos como Mo
roi. Por causa desse status, lissa atrai a

amizade dos alunos Moroi·. Sua melhor
amiga, no entanto, não carrega consigo
o mesmo prestígio: meio vampira, meio
humana, Rose Hathaway é uma vampira
cuja missão é se tornar uma guardiã e

proteger Iíssn.

NOVELAS

PARAíso
Terêncio e Zé Camilo vão procurar Zeca. Zeca
fico inconformado. Rosinha e Tobi tentam con

solá-Ia. Antero confesso poro Zeca que Mario
Rito tem medo de omar. Rosinha ameaço nunca

mais folar com Zeca. Mariano vai encontror
Podre Bento poro pegar o corto de recomen-

. dação poro o Madre do convento. Zeca decide

juntar suo comitiva novamente. Eleutério diz

poro Tobi que prefere que Zeca se acerte com.
Rosinha. Durante o viagem poro o convento,
Mario Rito choro 00 se lembrar dos momen
.tos que passou com Zeca.

CARAS E BOCAS
Socorro diz o Dafne que Gabriel ainda o orno.

Dafne afirmo que quer se casar poro que o

filho não perco o herança. Frederico encontro
Socorro e os dois trocam acusações. Mileno
desfaz o mal-entendido com Nicholos.ludith -

revelo que já sobe o segredo de Cássio. Ga
briel questiono Anita sobre seu novo relógio.
Edgar foz um levantamento dos contos do

,

galeria e aviso que vai faltar dinheiro. Cássio
recebe seus pois no pensão. Bionco descobre

que Gabriel voltou com Loís. Espeto comentó
que Xico está inspirado.

CAMINHO DAS íNDIAS
Loksmi diz o Pujo que é difícil abrir mão de seus

.

costumes. Aído pergunto o Camilo se elo está
certo sobre o casamento. Melisso encontro Goby

.

e o agride, Tônio diz o Torso que não pode iicor
o tempo todo 00 seu Iodo. Pedro conto o Bohuon '

que Roj vem com Moyo poro o Brasil. Bohuon

quer conhecer Dudo.·Dudo recebe Lucas em suo

coso. Cerno conto o ündinnque Castanho pediu
Suellen em casamento, Suryo aviso o Oposh que
Shonkor está querendo faliu com ele. Yvone sai
com Raul e se surpreende 00 ver GopoL

PODER PARAlElO
Felício e três agentes vão até o coso de Bere
nice. -Marília entro depressa no solo e se as

susto. Felício. diz à Marília que fizerom uma

denúncia. Felício pergunto onde esta Alberto.
Os três agentes procuram Alberto pelo coso.

Berenice posso mal e pergunto poro Marília o

que eles estão procurando. Marília mente que é
um engorio. Felício encontro um pacote aberto
com drogas. Felício pego uma foto de Alberto.
Berenice e Marília vão poro delegacia, Felício

- entrego o foto de Alberto poro dois agentes do
outro viatura.

. PROMESSAS DE AMOR
Pepe fico enslese poro que o teatro do colégio
fique pronto. Eugênio imploro poro que Ágata
não termine com ele, Eugênio fico arresedo. Pit.
brigo com Luciano, e diz saber que ele é mutan
te. Melquior chego e separo o brigo. Pit ameaço
persegui-los até que sejam expulsos do colégio
e tenta bater em Melquior. Ferraz fico cego, de

pois que Mulher-Rã acerto gosma no seu olho,
e elo acabo fugindo. GorcJo.e Aline soem em

direção o mutante .. Ferraz viro vampiro, e em

seguido aplico zocorito em si mesmo.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade d�$ emissoras),
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Rodrigo Scarpa
será indenizado
A justiço determinou que Rodrigo
Scorpo, intérprete do Repórter Vesgo do
Pânico no TV (RedeTV!), seja indenizado
por Netinho de Paulo. Rodrigo entrou
com uma ação, no 45° Varo Cível do Rio
de Janeiro, por donos morais, contra o

cantor e apresentador, em 2005. No oco- .

sião, ele foi agredido fisicamente por
Netinho. A juízo sentenciou o paga
mento de RS 30 mil, mais juros desde o

citação. Ainda cabe recurso.

SUDOKU

Bruno Gagnass�
presta depoimento
Acusado de agressão numa boate,
Bruno Gogliosso prestou depoimento.
O ator negou todos os acusações fei
tos pelo comerciante Michel Alberto
Ferreiro de Mello, com quem discutiu.
Bruno disse ter sido o vítima. O ator

disse que o confusão teria começado
depois que esbarrou sem querer em
Mich_el. De acordo com o delegado,
Bruno foi ouvido como testemunho,
mos poderá ser lndlclnde.

Morre filha de
Mike Tyson
A filho do ex-lutador Mike Tyson,
Exodus, de quatro anos, que estava in
ternado em estado grave, não resistiu
e morreu no hospital. A garotinho foi
internado no segundo-feiro por conto
de um enforcamento ocidental em
uma esteiro de exercícios. Segundo o

polícia, Exodus foi encontrado com o

cabo de uma esteira elétrico enrolado
no pescoço, com sinais clo_ros de Ih
enforcamento. .• _

.

r-;:dO Moggie foi
adotada com apenas

30 dias, agora ela tem

seis meses e está

muito forte! A sua

dindo Dóni enviou o

clic e manda um

grande beijo.__j

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. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

SOLUÇÃO

�I ÁRIÉS .

4��' (20/3 a 20/4)
., Mais do que

� [ nunca, é hora de
se integrar mais

profundamente junto à comuni
dade, incorporando um espírito
de equipe mais objetivo e bus
cando soluções em conjunto
para os problemas coletivos.
Aproxime-se dos amigos.

TOURO
, (21/4 a 20/5) ,

Este tem tudo para
ser um momento

.

de grande inspira
ção para que você vá em busca
dos seus objetivos. É hora de
refletir sobre as coisas que re

almente são importantes para
você e começar a agir para que
você possa conquistá-Ias.

As áreas de instabilidade ainda mantêm o

presença de muitos nuvens e condições de
chuva em todos os regiões, no início do dia
e o partir do tarde com trovoados.

,

� Jaraguá do Sul e Região

CRESCENTE CHEIA' NOVAMINGUANTE

1/5

HOJE
MíN: 16° C
MÀX: 19° c

SEXTA

Mí�:13°C r«>:
MAX: 17cC�
NubladoNublado com pancadas

de chuva

)(
GÊMEOS .

(21/5 a 20/6)
É tempo de sintoni
z.ar de forma mais

esperançosa o seu

próprio futuro, buscando um

amanhã melhor. Inspiração não
irá faltar. Acredite na possibi
lidade de concretizar os seus

sonhos, basta querer e ter fé
na possibilidade de conseguir.

L� LEÃO

�..:> (2217 a 22/8)
::. '} Você se encontra

� � em uma fase na

qual os seus rela
cionamentos pessoais tendem
a adquirir uma dimensão mais

profunda, sendo que a sintonia
. e a reciprocidade entre você e

.

os seus,aliados serão cada vez

mais intensas.

� "'"
CÂNCER

�ÀIIÍo....... (21/6 a 21/7)
;�_�� Agora voçê tem
: ; a seu, dispor a

inspiração e a fé
necessárias para promover as

mudanças que havia planejado
para a sua vida. Dedique-se mais
à formulação de estratégias,
costure alianças convenientes e

aja se sentir que é a hora.

l1f
VIRGEM,
(23/8 a 22/9)
O momento é mais
do que apropriado
para que você sin-

tonize uma rotina de vida mais
saudável e tenha um uso mais

inspirado do temp'o que dispõe.
Procure melhorar a quàlidade
dos seus hábitos, tenha uma

alimentação e sono melhor.

SÁBADO

Mí,N:15°C�MAX:lrc�
Nublado

#
LIBRA

(23/9 a 22/10)
A fase na qual
você se encontra
marca um período

de maior auto-estima e grande
possibilidade de ser feliz no

amor, além de representar uma
época de melhor aproveita
mento dos seus potenciais e

talentos naturais.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Começa uma fase
que trará um

aprofundamento
interior, deixando-o

mais inspirado, especialmente em
relação à famOia. Mudanças na
vida doméstica e no lar serão bem
vindas, assim como um novo olhar
sobre o seu próprio passado.

DOMINGO
MíN: 12° C
MÁX: 21° C
Sol
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. SAGITÁRIO
• (22/11 a 21/1�)

Você está vivendo
um período de
maior atividade

mental, o' que proporciona o de
senvolvimento da sua intuição e

da sua inteligência, fazendo com
p)Je a sua, percepção das coisas
se sofistique e ideias criativas

surjam na sua cabeça.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

At{. .

Agora você tem
diante de si a

oportunidade de

expandir a segurança material
ao longo das práximas semanas,
aproveitando oportunidades que.
surgirão e fortalecendo a estrutu
ra que dá sustentação para a sua

vida pessoal e profissional.

ANIVERSÁRIOS

28/5
Alan Felipe Karsten

Alexandre Wosniack

Anderson Giovane Bartel

André Vavassori
Cleide Lotito
Cleidióne Tomazini

Ersi P. Kleine
Franciele Rocha
Gabriel Barreto
Glenio Gularte

'

lIário Pacher
lIorne Kahbausch
Isemar Allfen Ferreira

Ivo Hansen
Jonathan Grimm
Laércio Br�ns ,

Luís Mabaw
Luzia Wilbert

,

Maicon Roberto Alves
, Mário colaço
Marisa de Fátima Matello Foppa
Nario Soares Junior
Nelsa Maria Kammers

Re,gina Graciela Valler
Roni Alves Correia
Tais Cocolrni Oldenburg
Vilmar Valéntini

DIVIRTA-SE

25/5

- Advogado
o avião estava com problema no mo

tor e o piloto pediu os comissários de
bordo para prepararem os passageiros
para uma aterrissagem de emergên
cia. Alguns minutos depois, chamo
uma otendente poro saber seJudo
está bem no cabine e elo responde:
- Todos estão preparados, com cinto
de segurança e na posição adequada,
exceto um advogado, que se recusa a

sentar, porque está entregando seu

cartão aos passageiros!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A fase que agora
se inicia trJlrá uma

grande sensação
de liberdade para você, que ten
de a expressar os seus desejos e

a sua criatividade de forma mais

expansiva, e poderá fazer, com
que se destaque pelos ambiente
por onde passar.

PEIXES,
(19/2 a 19/3)
O momento é de
uma percepção
mais apurada das

coisas, favorecendo bastante a

sua intuição. O aproveitamento
das condições benéficas irá de
pender do seu próprio trabalho
em prol da sintonias que você
irá estabelecer com as pessoas.
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• [).�sPQlui�ãó d�baf�da9rande Flôrianópôlis, das bacias dcs rio� Cric:iúrna, Arªrar19uá;
: Sangã'O, �on:al�za e doGarcia,'

'. .
.

, .

,.'Co�str�çãodemais moradias, além do tratamento de 'á�ua e esg�to.
.

• Ü5ina� hidrelétricas de Salto Pilão e Foz do ChapecQ e novàs linhas de transmissão,
como ã.de Desterro-Palhoça:'

.

. .'.,'" .

.

-

.•Duplicação das BR-1 oi: BR-282, BH-280, BR�470, BR-116 e BR-226.

• Obrás de dragagem e de ampliação e acesso'aos portos
de São Francisco do Sule Itqjaí.

Essas'e outras ações geram empregos. aumentam .

o consumo e fazem aroda'da economia girar.
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MORADA CASA SHOW
Acontece hoje à noite, em joroguá do Sul, o,l!lnçomento do Mostro Mo
rado Coso Show, que vai reunlt de 4 o 28 doe junho, profissionais de' ar
quitetura e decoração, apresentando tendências, produtos e serviços em

um ambiente especialmente preparado. A diretora do empreendimento,
Sheilo Webber de limo, apresentará o programação durante coquetel às
19 horas, no Lounge do Emmendoerfer Home Club (Ruo Frederico Curt
Alberto Vosel, no Bairro Vila Novo).

HLANÇtAHMdE.NTO I' 'd
.,.

D'oJe o nOI e, a yun OI, promove na oJa a ccncsssenam Imos,
em Jaroguá do Sul, o partir dos 18 horas, um conéorrido coquetel
para o lançamento do i30, o veículo mais esperado do ano.

LOVE,
A minha lindo afilhado Ano Cristina
Rozzo parece mesmo que foi fisgado'
pelo cupido. E o dono de seu cora

ção' tem nome e sobrenome. Troto-se
do boa gente, o empresário do noite,
Charles Lux, do Moinho Disco. O amor

está tão lindo que o duplo pretende
trocar alianças de compromisso. Quem
viver verá.

,., O sucesso
normalmente,

contemplo aqueles
que estõo ocupados

demais para'
.procurar por ele. "
DAVID THOREAU

PARA AGENDAR
No sábado e domingo, no Teatro do
Scor, acontece o peço Cavalinho Azul.
Uma ótimo pedido poro os papais e

mamães distraírem seus baixinhos: O
espetáculo tem direção do polivalen
te Gilmor Moretti e- o figurino fico por
conto do competente Márcio Poloschi.
Vale conferir!

QUER NAMORAR?
Olho que legal, o Shopping Cen
ter Breithoupt acabo de lançar
o componho do Dia dos ·Namo
rodos. Você conto ou crio uma

ou quantos' contados quiser e

participo do promoção. Acesse o

si te www.porocoso.cóm ou pegue
os cupons nos lojas do shopping

.

paro registrar suo contado.
As três contados considerados
mais criativos gonhiuão prêmios
de RS 1.000, RS 750,00 e RS
500,00. Dessa eu vou participar!

RADICALIZANDO!
O

. empresário Ismor Lombardi
resolveu radicalizar de vez. In
centivado pelos amigos, decidiu
largar o solo do seu eséritório,
o academia, o posição de pivô e

até o microfone, um dos maiores
hobbies do "bon vivonr. -A partir '

de ogoro pretende dedicar-se, ex
clusivamente 00 apito. Eu explico:
ele seguirá o carreiro de árbitro de
futebol, o que ele mais sobe foier.
Bolo bronco, amigo!

PEDALADA
No préxlmo dia 1 de junho acon

tece o la Pedalado Famoso. As fi
tos que dão direito o prêmios em

dinheiro e varios brindes devem
ser retirados no Corpo de Bom
beiros. O valor mínimo é um real,

, que será destinado à corporação.
lembrando que o pedalado é
poro todos os famílias. Por tonto,
com fito ou sem fito, todos po
derão fazer o passeio. Horário do

'

partido no Arena será às 8 horas,
no manhã de domingo.

. NAS RODAS
• Hoje à noite, Ezio Spézio e Beto
Toronto pilotam o fogão e prepo- .

rom um delicioso Pocu poro os pe
lodeiros do futebol do 6T Society.
• Adorei o fragrância do' perfume
Zood, de O Boticário!

•
·0,

• Hoje, no 'Botequim Universitário,
é dia de Esquento poro os bolados.

Presença do minha querido Poty
Lens, o partir dos 22 heras. Elos
free e um coquetel. Que delícia!

, • No sábado, no licorerio, tem
show com o bando "$oul Bar". É
garanti0 de muito blues, reggoe
e rock.

'WSPORT'/if17i_ &> f?�(.}l(_I;
Troféus e Medalhas
. 3275-41044

� "��
,

Eduardo Finto e Michely Ristow foram os noivos de destaque do
último sábado. Regina Eventos foi quem fez o lindo decoração do
Igreja e do salão nobre do Baependi

LEITORES FIÉIS
OS leitores fiéis de hoje formam
o casal gente do bem Morlei e

Osny Motheussi. A duplo lê o

coluna todos os dias, ocompo-
.

nhodo do inseparável cuia de'
chimarrão. Valeu, amigos!

A elegante: Cintia Gadotti, do loja
Lolita,.é uma dos patrocinadoras
do 3a festa do Champanhe, que
acontece dia 24 de junho

José Luis ·Raussi, o esposo Elaine e o filho Leo, no Macarronada
Beneficente, no Scondidinho. Aliás, Zeca em breve inauguro
elegante loja de automóveis, no Marechal

.

TE CONTEI!
'.<"\;i

III No sábado �0�omW��rno Mo
todromo, em fy!oSsor(lndubo, tem
o 1 a �topo dâ'Copo Yomoho de
Motócross. Na sábado, tem festa
dOqu.elos córn o báR'poSeven e QJ
M Luis:

o f

• Dia ;bid� mo,io:�ásábOd';,
o Govi (Grupo de Apqio à Vidij),.
promove Café Colonial e Bozo,f'
no Igreja, Motriz Sâo �êliostião,.. O
Valor dQ,'Íng��sso é �S'l O. Mais
JnformaçÕes �373-2J39. J/

',::?-"

.. FI�jt à,"õlte, ô� �O horas, no
'Scot,tem 9 importante polestr() ,.

Mo!�eting)éndos �.Motivoç�o,
ministrada Relo competente"
prof�ssor Daniel Gopri.

Poro os antenados de plantão e

que precisam de um almoço que
ofereça conforto, uma belo visto
e um delicioso sabor, o' dica fica
por conta do Restaurcnte Koyrós..

Todos os dias sôo servidos almoços
executivos. Vale experime,ntor!
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No dia 25, Daniela Antunes de Candido comemorou idade nova.

O nam�rado Marcelo, os sogros e cunhados desejam felicidades.

Carolina Carlesso Vieira completou 22 anos dia 27. _

Os familiares mandam os parabéns desejando muitas felicidades!

Elenice completará 27 anos

dia 31. Todos os familiares
mandam um super beijo!

Na foto, Rafael que dia
3/6 comemora idade nova.

Quem deseja muita saúde e
felicidades é a namorada Thaize.

A amiga Melita manda um

forte abraço para Lucimari de
Paula que comemorou idade

nova dia 19. Parabéns!

Gabriella Eger manda um super
beijo ao seu namorado Edson Lux.
Eles comemoraram um ano de

namoro dia 25.

Amanhá, Milton e Nair de Toffol
comemoram 32 anos de casados.
Quem deseja muitas felicidades

sáo seus filhos Andréia e

Ivan e sua Nora Rosane e o

genro Claudinei.

Por Jagueline Paupiti-
recepcao@ocorreio_dopovQ.com.br

Na foto, Charles e Tatiana .

que dia 20 completaram
três anos de namoro. Seus amigos

desejam felicidades.

A aniversariante Debora
Cristina Welter completou 26 anos

dia 27. Parabéns Débora!

,

Os padrinhos
Silvio e Kátia

desejam
mU,itas ,

felicidades
aos noi.vos
Rejane e

Andrey
que casam

no dia 29.

- .

Eugê .. io
Emilio

Frõhlich e

Alzira da
� Costa Frõhlich

completam
hoje 60 anos

de casados.
Felicidades!

Em click
especial,
Marcia

_ Vieira e

seu filho
Leonardo
Vieira em

viagem ao

Uruguai.
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FINANCIAMENTO
�----ECONOMIA

Governo quer criar estímulo
A estrutura será dedicada para financiar exportações

floriani@florianiequipamentos.com.br
www.florianiequipamentos.com.br

Rua Venâncio da Silva Porto, 353
Fone 3275-1492
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o governo pretende criar ain- Financiamento às Exportações).
da este ano o Eximbank bfasilei- Depois, deve recorrer ao Cofig
ro, uma estrutura administrativa (Comitê de Financiamento e Ga
dedicada exclusivamente afinan- rantia das Exportações), compos
dar as exportações e a produção to por vários ministérios e admi
destinada aomercado exterior. uÉ

'

nistrado pelo Tesouro Nacional,
um bom momento, pois poderia- .para obterseguro.
mos ter uma operação mais flui- . Com o Eximbank, essas ope
da, mais rápida", disse oministro rações, ficariam centrálizadas.
do Desenvolvimento, Indústria e "Hoje, 'o financiamento à expor
Comércio Exterior, Miguel Jorge. tação é muito burocrático", co

"SeráUmbraço forte do BNDES". mentou o ministro. "Precisamos
Ele acrescentou que a ideia já re-: ser mais operacionais." O Exim-,
cebeu sinal verde do presidente bank poderá contar com os R$
Luiz Inácio Lula da Silva. "Vai 2,6 bilhões do Proex, além de re-
sair", assegurou. . cursos do BNDES.
A principal vantagem do Segundo o ministro, a rede

Eximbank será reunir em uma bancária poderá operar as linhas
só instituição os recursos, as do novo banco. Das operações,

avaliações, de risco e as garantias de comércio exterior, não ficarão
às operações. Atualmente, esses sob o comando do Eximbank os

'instrumentos já existem, mas ACC (Adiantamentos sobre Con
estão dispersos pela administra-" tratos de Câmbio) e ACE (Adian
ção federal. Hoje, um exporta- tamentos sobre Cambiais Entre
dor brasileiro precisa procurar o gues). Ambas são operadas hoje'
Banco do Brasil para obter fínan- pelo Banco Central e pelo Banco
ciamento do Proex (Programa de do Brasil.

'

Segundo ministro Jorge Miguel, a ideia já recebeu sinal verde do presidente e deve virar realidade

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO f-' _

2,014 2,016' -0,25%
2,822 2,823 0,64%

·Inadimplência sobe e alcança 5,2% .

" ,

E o percentual mais alto desde outubro de 2000, mostra pesquisa do' BC '

, Altamir Lopez também mostrou númeres que revelam queda d� j�ros

A taxa geral de inadimplência
das operações dos bancos com

pessoas físicas e com empresas
avançou de 5% em março para
5,2% em abril deste ano, infor
mou ontem, o Banco Central. Se
gundo a instituição, este é o valor
mais alto desde outubro de 2000,
quando somou 5,3%.

O aumento da inadimplência
em abril deste ano está relacio
nado com as operações das ins
tituições financeiras com as em

presas, que passou de 2,6% para
2,9% nó mês passado. É o maior
valor desde maio de 2001, quan

,

do somou 4,2%.
Nas operações dos bancos

com as pessoas físicas, porém,
houve redução da taxadeinadim
plência em abril, para 8,2%. Em
março, estava em 8,4%. Com a

queda, retornoú ao patamar de
janeiro deste ano, Em dezembro

§. do ano'passado, estava em 8%.

� '� inadímplênciasobe por
5 conta de contratos que foram '

feitos lá atrás, em 2007, quan-

do o crédito vinha crescendo a,
taxas expressivas. Quando não'
tem liquidez [recursos] para
rolar linhas de crédito, princi
palmente no que diz respeito
às famílias, aumenta a inadim
plência. Isso não se refere ao

crédito novo. Há uma condição
geral de constrangimento de li

quidez", afirmou o chefe do De

partamento Econômico do BC,
Altamir Lopes.

JUROS DOS BANCOS
O Banco Central também in

formou onteni que a: taxa média
de juros cobrada pelos bancos
em todas suas operações caiu

para 38,6% ao ano em abril deste
ano. Contra março, quando os ju
ros estavam em 39,t% ao ano! o
recuo foi de 0,6 ponto percentual
e, contra janeiro deste ano, a re-

. dução somou 3,8 pontos percen
tuais, uma vez que a taxa média
de juros dos bancos estava em

43,3% ao ano em dezembro do
ano passado.

TSE deve julgar
o caso de LHS
o TSE (Tribunal Superior

Eleitoral) deve julgar nesta

quinta-feira, 28; o processo
de cassação do governador de
Santa Catarina, Luiz Henrique

. da Silveira (PMDB), acusado'
de abuso de poder econômico
e uso ilegal dos meios de co

municação durante a campa
nha eleitoral de 2006. A cas

sação do mandato foi pedida
pela coligação que representa
fJ candidato derrotado Esper
dião Amin (PP).

Segundo a acusação, a

campanha de Luiz Henrique
pagou, com recursos públi-

.

cos, propagandas em jornais e

emissoras de rádio e televisão
do Estado. O processo come-

.

çou a ser julgado em agosto
de 2007.'

A sessão do TSE está mar
cada para as 19 horas.

LOTERIA

$®1bltli'!tl{} 5@vt®h:t
13-Uw-:2;;h,$5-49-5�
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OFENSIVA

INTERNACIONAlINACIONAl-'------�

Coreia do Norte reativa usina nuclear
Presidente ameaçou atacarCoreia do Sul se país se juntar à iniciativa dos EUA
SEUL KCNA, citou um porta-voz do

A crise com aCoreia do Nor- Exército norte-coreano afír

te se aprofundou ontem, depois mando que "o menor ato hostil

que o regime afirmou ter reativa- contra nossa república, incluin
do seu principal reator nuclear e do a interceptação e a revista

ameaçou atacar a Coreia do Sul em nossos navios pacíficos.en
se o vizinho se juntar à inícíatí- frentará como resposta urn ata

va liderada pelos EUA contra a quemilitar forte e imediato". "Os

proliferação de armas nucleares. imperialistas dos EUA e o grupo
O regime comunista também de- do traidor LeeMyung-bak (presi
clarou que não se vê mais víncu- dente da Coreia do Sul) levaram
lado ao arniistício que em 1953 a situação na península coreana
pôs fim � Guerra da Coreia. a urn estado de guerra."

A PSI (Iniciativa de Seguran- "Nossos militares não mais

ça contra Proliferação), mecanis- estarão vinculados ao acordo

mo criado em 2003 por sugestão de armistício, já que a atual li

dos EUA para a interceptação derança dos EUA atraiu as ma

de navios suspeitos de carregar rionetes (Coreia do Sul) para
materiais ou armas de destruição' o PSI", afirma o comunicado.

em massa, recebeu na terça-feira
' Como o armistício não é mais

a adesão plena da Coreia do Sul, 'obrigatório, "a península core-.

em resposta ao teste nuclear e - ana voltará ao estado de guer
de mísseis balísticos realizado ra", acrescenta o informe ofí

pela Coreia do Norte nos últi- cial. Isso significa que ,as tropas
mos dias. A decisão de Seul é da Coreia do Norte adotarão a

"urna declaração de guerra con- "ação militar correspondente",
tra nós", diz urn comunicado diz o comunicado, sem dar de
de urna representação militar talhes. ''Aqueles que nos pro
norte-coreana em Panmunjom, vocarem enfrentarão punição
na fronteira entre os dois países. inclemente e inimaginável."

A agência de notícias esta

tal controlada -pelo regime, a

Desmatamento
continuo grande

A taxa de desmatamen
to da mata atlântica man

tém o mesmo ritmo desde
2000� Segundo o Atlas dos
remanescentes feito pelo
Inpe (Instituto Nacional de

'Pesquisas Espaciais) e pela
ONG SOS Mata Atlântica,
o bioma perdeu 102.938

hectares entre 2005 e 2008,
mais de 34 mil hectares por
ano. Entre 2000 e 2005;
foi registrada a perda de
34.965 hectares anualmen
te. Os números referem-se
Ia 10 dos 17 Estados onde
há mata atlântica.

PERDA
É ,uma área pequena (o

município de São Paulo,
por exemplo, tem 150.900

hectares), mas não para a

mata atlântica: o bioma mais
explorado do P�ís tem hoje
11,41% dos 131 milhões de
hectares que havia-quando
..,., portugueses chegaram.

AGÊNCIA ESTADO . O regime também declarou que não se vê mais vinculado ao armistício que em 1953 pôs fim à Guerra da Coreia,

f'

Presidente Lula quer tentar adiar a decisão até o próximo ano

PMDB exige que Lulu afaste

petistas de disputas estaduais.
O PMDB pretende entre

gar ao presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva ainda esta

semana .uma lista de reivin

dicações para fechar aliança
com a ministra da Casa Civil,
Dilma Rousseff em 2010. É
um ultimato do partido, que
quer aproveitar a fragilida
de do' governo por causa. da

criação da CPI da Petrobras.
O PMDB quer que Lula sacri
fique desde já candidaturas

petistas que atrapalham os

planos de líderes regionais
do partido. O partido quer
solução rápida em pelo-me
nos uma dezena de estados
onde há- conflito entre as

duas legendas.
No Planalto, a pressão do

PMDB não foi bem recebida,
§. mas a ordem é não enfrentar
g o aliado e tentar empurrar as

� definições com a barriga até
2010. Segundo o PMDB, a si-

tuação com.o PT só é pacifica
em seis estados: Ceará, Rio
Grande do Norte, Alagoas;
Amazonas, Goiás e Espírito'
Santo.·

ESTADOS
Em Minas, o partido lem-

,

bra pesquisas que apontam o

ministro das Comunicações,
Hélio Costa, como favorito.
Mas o PT se divide entre o

ex-prefeito de Belo Horizon-
.

te Fernando Pimentel e o

ministro Patrus Ananias (De
senvolvimento Social). No

Rio, quer a retirada definiti
va da candidatura do prefei
to de Nova Iguaçu, Lindberg
Farias. No Pará, a tentativa

é recompor a relação' entre
os dois partidos para que a

governadora Ana Júlia (PT)
apoie a candidatura do depu
tado Jader Barbalho (PMDB
PA)_ ao Senado.
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Humberto marcou o oitavo gol e fechou a goleada de ontem na Arena Jaraguõ, repetindo o placar do estreia

SUL-AMERICANO

Novo 8xO garante a

voga para a Malwee
Chances de não se classificar são mínimas
JARAGUÁ DO SUL

No melhor estilo do futsal
brasileiro a Malwee cumpriu a

escrita e goleou novamente no

Campeonato
.

Sul-Americano.
A vítima de ontem foi o Inde
pendiente, que perdeu por 8xO,
mesmo placar que os jaraguaen
ses aplicaram na estreia. Com o
resultado de ontem, aMalwee

.

praticamente garantiu a classifi
cação. Para ser desclassificado,
teria de perder de goleada'para
o Pablo Rojas, hoje às I8h30 na

Arena ]araguá. A diferença no

saldo de gols para os outros dois
times do grupo é muito grande,
por isso a Malwee pode se con-

siderar na semifinal e com a lide
rança assegurada.

A goleada começou com An

drey, que acertou chute rasteiro
a Imin21. Chico aproveitou o

rebate e ampliou aos 7min24.
. Cabreúva numa disputa de bola
levou a melhor e marcou o ter
ceiro (15miri37). Na primeira.
etapa, Darlan aindamarcou mais
um, aos I8minll.

Náetapacomplementar, o fixo
.

Fernando, que fazia a sua estreia,
marcou seu primeiro gol com a

camisa. da Malwee aos 10min46.
Os hermanos visivelmente can
sados não alcançaram Pica-pau,
quemarcou aos I2min46, e Leco

que fez um golaço de cobertu
ra, aos I5min33. Humberto, aos
18min46, deu números finais à

partida.

]OINVIllE EMPATA
A KronaIJoinville teve uma

parada dura na tarde de ontem.
O time de Faulinho Gambier em
patou em IxI com o. Pinocho,
que foi implacável na marcação.
Com o empate ambas estão clas
sificadas para as semifinais. Caso
as duas equipes vençam hoje, o
saldo de gols definirá a ordem da

classificação.

GENIELLI RODRIGUES

-------�-�----11111i!'Miiij!!m,_-------------
CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A
CoI. Times PG J V E D GP GC SG
1° Malwee 6 2 2 O O 16 O 16
2° Pablo Rojas (PAR) 3 2 O 1 4 5 -1
3° Rio Bronco (URU)

,

3 2 1 O ' 1 4 10 -6
4° Independie,nte (ARG) O 2 O O 2 ·1 10 -9

GRUPO B
CoI.

.

Times PG 1 V E D GP GC SG
"
HOJE1° KronaiJoinville 4 2 O 1 O 7 1 6

.""

jj , 15h3Ô�- RIO x Independiente
2° Pinocho (ARG) 4 2 1 1 O 6 1 5 • 1 Zh - Kronó/Joinville x Coronel EstulTO
3° CeI. Escurra (PAR) 3 2 1 O 1 2 5 -3 • 18h�O ' Molwee x Pablo Rojos

:j",c"
- -�;

-,

Peünrol (URU) 2 O O 2 O 8 -8
� ." 20b - Penarol x Pinocho4° O

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

o CORREIO DO POVO WQUINTA-fEIRA. 28 DE MAIO DE 2008

Nove times
Estão definidas as equipes que disputarão a Segunda Divi

são da liga Jaraguaense de Futebol. No congresso técnico, 14
equipes compareceram, mas Operário, Barrabaxo, Independente,
Vila Rau e Galácticos preferir.am disputar apenas no ano que vem,
já que ainda não tem uma estrutura com dois times (titulares e

aspirantes). A competição começa no dia 18 de julho, um sábado,
com o jogo entre Garíbaldi x Rio Molha. No dia-19 terá Seleto x

Rio Cerro, Cruzeiro x Ponte Preta e Bazar do Rau x Guarany. O Tupy,
de'Schroeder, folga na abertura da competição.

REGULAMENTO'
A forme de disputa é a mesma da Primeirona. Todos contra todos em

turno único, onde quem terminar a primeira fase na liderança, já se

garante cutemnãcementene semifinal. A segunda fase terá três jogos
eliminatórios - o segundo colocado contra o sétimo, o terceiro contra
o sexto e o quarto contra o quinto. O campeão se garante na Primeira
Divisão de 2010.

FINALISTAS NA BOCHA
João Pessoa e Rota 100 Transportes fazem, no próximo dia 2/6 (terça
feira), a grande final da Série A do Campeonato Municipal de/Bocha. Na
seminal, o João Pessoa venceu o Supermercado Frontal no individual e nas
duplas, não sendo necessária, então, a disputa dos trios. Já a Roto 100
Transportes teve um pouco mais de dificuldade, já que foi para o confronto
desempate e venceu a MiglaslCME Schroeder por 2x1 .

MOTOCROSS ESTILO LIVRE
A SeCretaria de Cultura, Turismo e Esporte convocou a imprensa para
uma coletiva de imprensa hoje, às 10h na Arena Jaraguá. A pauta do
encontro é o .Iançamento da etapa do Campeonato Brasileiro de Mo
tocross Freestyle. que acontecerá na·Arena, em julho. O presidente da
empresa promotora do evento, Marcelo Acelino, e o piloto Jórge Ne
gretti participam da coletiva. Ontem o Conselho do Desenvolvimento
Regional aprovou e enviou ao Governo Estadual um pedido de repasse,
através do Fundesporte, de RS 148 mil· para o evento.

OLESC
Foi realizado ontem, na Arena, o congresso técnico da fase classificàtória
da Olesc (competição para atletas com no máximo 16 anos). A competição
acontecerá de 11 a 15 de junho, em Jaraguá do Sul. No futsal masculino,
16 cidades disputam quatro vagas. No feminino, são nove, mas só. três
passam. E no vôlei masculino é mais fácil. já que, de quatro, três se clas
sificam. Quem passar, disputará o regional. em São Bento do Sul. de 3 a 8
de julho. Da região, Jaraguá do Sul. Corupá e Massaranduba estarão nas
duas categorias do futsal e Guaramirim no futsal masculino e vQlei.

• Veja mais do esporte nos blogs Arquibancada e

Firula de Salto Alto, no site www.ocorreiodopovo.com.br

julimar@ocorreiodopovo.com.br
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GAROTADA DA BASE

ESPORTE----------

Futsal volta à quadra pelo Estadual
Equipe sub-13 masculina joga em casa e time sub-17 feminino estreia fora
JARAGUÁ DO SUL

o futsal de base jaraguaen
se vai mostrar a sua força mais
uma vez neste fim de semana,

Os meninos do CEJ/Gráfica
Régis/FME querem se manter

100% no returno da segunda
fase do Campeonato Estadual
Sub-13, dentro de casa. E as

garotas da Raumak!FME es

treiam pela categoria sub-17,
em Blumenau, com o objetivo
de se"classificar entre as duas
melhores equipes da Chave B.

O aproveitamento do CEJ/
Gráfica Régis/FME é surpreen
dente. Em seis jogos balançou
a rede 42 vezes e levou apenas

.

nove. O treinado Luis Cláudio
Dalprá informou que, por es

tarem invictos, uma vitória no

returno já garante a equipe na

-terceira fase. "Queremos man
ter o bom' deserripenho para·
que nas próximas fases pos
samos jogar o returno em casa

e para pegar chaves mais fra
cas, evitando confronto com

os favoritos", disse. A equipe
jaraguaense enfrentará BIu
menau, Criciúma e Passo de
Torres. Os jogos acontecem no

-

. Ginásio da Arsepum e têm en-

trada franca.
A Raumak/FME joga. no

sábado contra Balneário Cam
boríú e Blumenau pelo turno
da primeira fase, no Ginásio
Galegão, em Blumenau. O
time comandado por Vitor
Alexandre é a base do adulto
e, por isso, vai brigar por uma
das duas vagas de igual para
igual. A equipe do litoral é a

atual campeã e o time do Vale
do Itajaí também tem garotas
do time adulto.

A equipe jaraguaense é
considerada pelo treinador
como um time homogêneo,
bem organizado e obediente
na marcação, mas que precisa
melhorar a pontaria." "Estamos
treinando bastante a _finali
zação, um dos nossos pontos
fracos, e pretendemos voltar
de Blumenau com pelo menos

Uma vitória e um empate", co
mentou. O returno do estadu
al sub-17 feminino ainda não
tem data definida, mas será
em Jaraguá do Sul.

GENIELLI RODRIGUES Equipe feminina do sub- 1"7 é praticamente a mesma que disputa o adulto

�iso do ginásio foi totalmente trocado·e vai medir 38 por 18 metros

Reforma do GinásioWilly
Gesnner está na fase final
CORUPÁ teto, três cabines para impren-
_ A reforma do principal es- sa, ampliação do bar (que terá

paço esportivo de Corupá, o um mezanino) e a instalação
Ginásio Willy Germano Ges-

.

de brises na fachada.
nner, está em fase final e em Agora a capacidade do gi
breve deve ser reaberto ao. násio é de 1,2.mil pessoas, já

.

público. Entre as mudanças que a arquibancada foi am
feitàs no local, a mais impor- pliada em cinco metros qua
tante foi a troca total do piso. drados em cada lado. A pre
A quadra passou a ser de ma- visão é que mais tarde o local
deira flutuante e a medir 38 abrigue academia -de museu-

por 18 metros. lação é de caratê.
O sistema de iluminação

também ganhou melhorias e

agora tem 18 lâmpadas de va

por metálico. No total a refor
ma está orçada em R$ 564,8
mil, dinheiro obtido com re-

� cursos- federais e municipais.Q:

� A data da inauguração da re-

� forma ainda não foi definida,
Z

.

� mas deve acontecer dentro de

,� 20 dias.
.

9 A obra conta ainda com ba
� nheiros públicos, quatro ves-
tiários, aumento na altura do

EVENTOS
Devido ao atraso da obra, o

calendário de eventos da Se
cretaría de Esportes de Corupá
teve que passar por adequa
ções. Por isso O Campeonato
Aberto de Futsal vai iniciar no
dia IOde julho. Já a fase classi
ficatória da Olesc, que deveria
acontecer emCorupá, no final
deste mês, foi transferida para
[araguá do Sul, e acontecerá
de 11 a 15 de junho.

Returno da 2a Fase do
Estadual Sub--13 Masculil_1o
Local: Arsepum - jamguá do Sul

AM�NHÃ
• 19h - Colégio Shalom
x São Bento do Sul

• 19h30 - CEJ/Gráfica Régis/FME
x Passo de Torres

SÁBADO
• 9h30 - Passo de Torres xCriciúma
• 1 Oh - CEJ/Grófica Régis/FME
xBlumenau

• 15h - Blumenau x Passo deTorres
• 15h30 - CEJ/Grófica Régis/FME
xCric;úma

Turno 1 a Fase do E�adual
Sub-17 Feminino
Local: Ginásio Galegão
-Biumenau

SÁBADO
• 11 h - RaumaWFME
x-Balneário Camboriú

• 16h - RaumóWFME x Blumenau

. Massaranduba -

I�nça projeto
Massaranduba lançou, no

início da Semana, projeto de
inclusão social por meio do

esporte. A exemplo damaioria
das cidades da microrregião,
a terra do arroz apresentou à
comunidade ·0 PAF (Projeto
Atleta do- Futuro). O progra-

.

ma tem o objetivo de oferecer
aos alunos de sete a 17 anos

atividades desportivas depois
do período de aula, utilizando
a estrutura da escola.

No início o PAF deve

abranger 400 crianças e ado
lescentes, mas ameta é alcan

çar 800 estudantes. A prin
cípio o programa contará
com as modalidades de vô- .

lei, futebol, futsal, tênis de
mesa, basquete, handebol e

atletismo. O projeto é uma

parceria do Sesi, Prefeitura
de Massaranduba, Indústria
Química Dipil e Plásticos
·Zanotti. 6 investimento do
PAF é de R$ 100 mil.
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Barcelona·conquista
Liga pela terceira vez
Time catalão bateu o Manchester por 2xO
ROMA
o Barcelona conquistou

ontem o seu terceiro título da
Liga dos Campeões ao derrotar
o Manchester United .por' 2xO,
em partida disputada no Está
dio Olímpico de Roma, As ou
tras. conquistas aconteceram
em 1992', quando superou a

Sampdoria, e em 2006, quan
do bateu o ArsenaL
A conquista premia a equi

pe que teve o domínio de

praticainente toda a partida,
O Barcelona foi acuado pelo
Manchester United nos mi
nutos iniciais do duelo, mas

depois do gol marcado por
Eto'o criou as principais opor
tunidades de gol e teve mais
controle da posse de bola, com
atuações brilhantes de Iniesta
e Xavi. O goleiro Victor Valdés
teve pouco trabalho depois
dos 15 minutos iniciais.

O título da Liga dos Cam

peões consagra uma tempo
rada perfeita do Barcelona e

de Guardiola, técnico do time
catalão, Extremamente ofensi
va, a equipe conquistou o tí
tulo do Campeonato Espanhol
com certa facilidade e a Copa
do Rei, com uma· goleada so

bre o Athletic Bilbao (4xl)
ria decisão. Com a conquista
desta quarta-feira, o Barcelona
se torna o primeiro time espa
nhol a levantar os três troféus
em uma temporada. Tudo isso
no primeiro ano de trabalho
de Guardiola.

Eto'o sai para comemorar o gol que abriu caminho para a Vitória espanhola

ResumCldO jogo
O Manchester United começou melhor, mas tomou o gol logo aos 10 mi

mitos, com Samuel Eto'o chutando de bico. Os ingleses sentiram o baque e,
durante eresto do partida, pouco perigo levaram 00 gol de Vóldez. Em cimo,
mos sem grandes conclusões, o Manchester ainda dava contra-ataque e foi
assim que, aos 25 minutos, Xavi cruzou poro Messi' que, sozinho, marcou de
cabeço pOJo o anhóis.

.

Com o título do Barcelona,
o futebol espanhol se torna o

maior vencedor da história da
Liga dos Campeões, com 12

conquistas. A Inglaterra, re

presentada' pelo' Manchester
na final, segue com 11 títulos,
assim como o futebol italiano.

Verdão joga para reverter vantagem
Time alviverde enfrenta o Nacional que está invicto e descansado
SÃO PAULO

Mais um time brasileiro
entra em campo hoje pelas
quartas-de-final da Taça Li
bertadores da América, O
Palmeiras enfrenta o. Nacio
nal no Palestra Itália, às 22h,
pela partida de ida das quar
tas-de-final tentando levar a

vantagem para o confronto
em Montevidéu.

Sem contar com Wendel,
suspenso por ter sido. expul
so contra o Sport, Luxem

burgo treinou ontem com

Fabinho Capixaba na lateral
direita. O ataque deve- ter
Keirrison '

e Diego Souza.
Obina, mais recente contra

tação alviverde, ficará no'

banco.
O Verdão pega um Nacio-

nal invicto e favorecido com

a classificação antecipada
às quartas pela eliminação
dos mexicanos do San Luis
Potosí. A única mudança na

equipe uruguaia será a saí
da de Pablo Caballéro da la
terel direita, dando lugar .ao
argentino Matías Rodríguez.
Com isso, Adrián Romero

jogará pela' esquerda.
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li!!SCI Seleciona profissional para trabalhar em
SANTA CATAR!NA Jarazuá do sul

ÁREA DEATUAÇÃO REQUISITOS INFORMAÇÕES DO
PROCESSO SELETIVO

- Formação superior completa em

INSTRUTOR DE Educação Fisica; Entregar curriculo no SESC

CURSOS
- Inscrição no CREF; Jaraçuá do Sul até o dia
- Habilidade com modalidades de 01(06/2009
Musculação / Bike/Ginástica.

- Formação na área de Artes

Entregar curriculo no SESC'INSTRUTOR Plásticas;
DECURSOS - Hab. em docência de Artes; Jaraguá do Sul até o dia

Pintura Em Tela - Disponibilidade para todos os 01/06/2009
períodos:

� Formação em Música
Entregar curriculo no SESCINSTRUTOR � Conhecimento em teoria

DE CURSOS· Violão musical; Jaraguá do Sul até o dia
- Habilidade ao lecionar Violão. 01/06/2009

Mais infonnações e acompanhamento dos processos seletivos SESCISC por meio do site
www.sesc·sc,com,br Banco de Talentos

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC

ISAMARTAMOHRZIEMIINN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo
presente edital, que OSMAR PISKE, CI n' 817,830-5-SESP-SC,
CPF n' 292.181.019-00, técnico contábil aposentado e sua esposa
MARIADARIAMARCARINI PISKE, CI n' 19/R·l.135,499-SSP-SC, ;MÓVEL
CPF n'418.208.869-72, do lar, brasileiros, casados pelo regime da
Comunhão Parcial de Bens, na vigência da·Lei 6.515/77, residentes
e domiciliados na Rua PastorAlbert Schneider s/n', Bairro Barra do
Rio Cerro, nesta cidade: requereram com base no art. 18 da.Lei n'

'-------------'

6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO
, situados nas Ruas SIO-Domingos Vieira e SOl-Pastor Albert Schneider, Bairro Barra do Rio Cerro,
perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n' 430 / 2008, expecíõa em 1.1,12.2008, assinando como

responsável técnico, a arquitetura e urbanista Dirlene Chrast, CREA n" 78972-9, ART ,,' 3355092-9. O
desmembramento é de caráter residencial; possui a área total de 2.358,28m2, sendo constituído de 1(uma)
parcela, sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro,
Jaraguá do Sul/SC.

JARAGuA DO SUL, 25 DE MAIO DE 2009
A OFICIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

'reoeuonetc do Município e Comarca de Jamguà do Sui

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabuliã e Oficiala Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n" 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Func. 09:00h ás 16:00h

EDITAL DE INTlr,lAÇÃO
I �aibam jcccs-que virem o presente edItai, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados,ficando os devedores I
[ mtimadosa partir da publicação deste edital a os aceítar ou pagar 110 tríduo legal (3 díasúteis), 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 corresponõente.A]
� present� publicação ,se dev� ao fato de a(5) pe,ssoa{s) indicada(s) para aceitar(em),' ou paQ8:(em) ser(em)desconheci�as, sua íocaãzação t
: mcerta, Ignorada ou macessfveí, ou for(em) resrdente{s) ou domlctl!ada(s} fora da Clrcunscnçêo Geografica da Servenlla ou, ainda, porque;
: ninguém se dispôs a recebera intimaçâo no endereçofomecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 cie 1023, todos do :
i CNCGJ.

i Protocolo: 112235 Sacado: GLAUCIA ROSA RAMOS CARNEIRO DA CPF:017,474.539·78
; Cedenle:VIPROLVIDRACARIAPROGRESSOLTDA CNPJ:83.537.936/000 .

i Número doTitulo: 3633 Espécie: Duplicata de Venda Merca�tiI por Indicação
; Apresentante: BRADESCO Dala Vencimento: 20i0412009 V,lor: 2.156.00
; Liquldaçãoapôs a intimação: R$10,00, Condução: RS 13,19, Diligênda: RS 20.00, Edital: RS10,OO

I ��J��f�ov1W�vl��g��tr�����á':St+��SCARN���J�:3537936�66°17.47,4.539-78
[ NúmerodoTitulo: 3633 B Espécle: Duplicatade \renda Mercantil por Indicação
, Apresentanle:BRADESCO, DataVencimento:08i05i2009 Valor:2.156,00
; Liquidaçãoapós a intimação: Rol0,00, Condução: RSI3.19, Oiligênda: RS 20,00, Edital:R$10,00
; Protocolo: 112247 Sacado:PIZZARIASCHMIOElELBONETII LTOAME CNPJ:07.297.297/000
; Cedente:OESACOM E REPRES. LTOA CNPJ: 81.611.931/000
� Númerodo Iflulo: 1121 063U Espêce: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
i Apresentante: BRADESCO Data vencimenta. 08/05/2009 Vaiar: 1.760,57
; Liquidação após a intimação: RS 10.00, Condução: RS8,96, Diiigência: R$20,00, Edilal: R$10,00
i Protocolo: 112612 Sacado:VILMARDALUZGUIMARAES CPF:384.823.120-49

. i ����������� ��RIAP��p�:Tru�licata de vend;:;��i���;1��i2��0
; Apresentante: BANCO00 BRASIL SA Data Vencimento: 15/05/2009 Vaiar: 225,00
, Liquidaçãoapósa intimação: R$10,OO, Condução: RS 13,89, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00'

: Prolocoio: 112503 Sacado: EDUARDOMONTECINO DA FONSECA CPF: 284.590.778-88
; Cedente:BANCOFINASAS/A CNPJ:57,56t615!OOO
: Númerodo Titulo: 367�673974 Espécie: Nota Promissória
, Apresentante: CONTINI,CERBARO &MOLlNARIADVOGADOS DataVencimento: 25/1112008 Vaiar: 15.872,46
: Liquidaç'!oapósaintimação: R$10,00, Condução: RS 8,96, Diligência: R$20,OO, Edital: R$10,00 .

, Protocolo: 112581 Sacado: OHMS ELETETERRAPLANAGEM LTDA CNPJ: i3.340.721/000
, Cedente: ELETRICADANUBIO INDUSTRIA ECOMERC MATERIAIS CNPJ: 61.310.2561000
, Número doTitulo: 151926E 'Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
, Apresentante: BANCODOBRASILSA DataVenoimento: 15i05l2009 Vaiar: 3.363,93
i Lqudaçêoapósainíimação: R$10,00, Condução: R$4,74, Di!igêncie:RS20,OO, Edital: RS 10,00
i Prctocolo: lt2621 Sacado: BELSULCOSMETICOS JMP.E DISTRI.LTOA CNPJ: 09.502.420/000
i Cedente: BETULLACOSMETICOS LTDA CNPJ: 60.232.758iOOO
: �����':rt�nT��ri�����:� Espécie Duplicata d���n�::��:��:�;Ó���O'O�oValor 1,280,16
: Liquidação após à intimação: R$10,00, Condução: RS 16.00, Diligência: R$20,00, Edital: R$10,OO
, Prolocoio: 112537 Sacado: CLAUDIO SOARES CPF:040.100.169-57
: Cedente: FUNDACAOUNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662.958/000
, Numerado Titulo: 2958504 Espécie: Duplicata deVendaMercantil!",r Indicação
; Apresentante: BANCODOBRASILSA' Data Vencimento: 10/05i2009 Valoe 443,00
, Liq�idaçãoapósa intimação: R$10,00, Condução: R$4,74, Difigência: R$20,00, Edital: R$10,00
, Protocolo: 112591 Sacado: RICARDOVOELZ CPF: 294.353.829-91
, Cedente:KOTOBUKIINDUSTRIAE COMERCIO DECOLCHOES LTDACNPJ: 04.261.461/000
, ��:,�onT��:�t�gt B�g�c�ÁDuplicata de ven�a�ev';,"n'::����d;�tfsí�o09 Valor 1.200,00

.

i Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS37,83, Dillqência: RS 20,00, Edital: R$10,00

i 'Protocolo: 112614 Sacado: ELlSANGELAAPARECIDAVICENTEDE LlMAME CNPJ:08.882.274/oo0
; Cedente: IND E COM DECONFECCOES DALAISLTDAME CNPJ: 86.731.395/000
, Numerado Titulo: 104731311 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por lndícação
i Apresentante: BANCOREAL Data Vencimento: 14/0512009 Vaiar: 209,12
i líquidaçãoaoósalnümação: R$10,00. Condução: RSS,96, Dliigênda: RS20,00, Edital: RS10.00
.: -----..:...__-------------------

i Prctocolo: 112622 Sacado: ELlSANGELAAPARECIDAVtÇENTEDE LlMAME CNPJ: OS.882.274/000
i Cedente: IND E COM DECONFECCOES DALAIS LTOAME CNPJ: 86.731.395/000
i NúmerodoTitulo: 10474/3/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
i Apresenlante: BANCO REAL Data Vencimento: 14/05/2009 Vaiar: 224,88
i Liquidaçãoapósainlimação: R$10,OO, Condução: R$8,96, DiligênCia: R$ 20,00, Edital: R$10,00
i Protocolo: 112637 Sacado: RICARDO ZERMIANI CPF:053,471.679-20
, Cedente:BANCOFINASAS/A CNPJ:57.561.6151000
; Númerodo Titulo: 36.7.864.232Espécie: CONTRATO DE FINANC.
; Apreseníante: BANCOFINASAS/A .

Data Vencimento: 02104/2008 Valor: 9.912,24
; Liquldaçãoapós a intimação:R$10,00, Condução: RS 13,49, Diligência: RS 20,00, Edital:R$10,00
: ------�-_._---_._-----_._-------------------

Ma'9otAdelia Grubba Lehmann, Tabeliã e Oâdale Designada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fi!] o CORREIO DO POVO
. 'QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2008

COMÉRCIO

CONTRA-CAPA---------,-------

Estacionamento· rotativo é

a meta
Entidade busca soluções em outras cidades para lojistas de Jaraguá do Sul
A . CDL (Câmara de Dirigen

tes Lojistas) apresentou ontem o

resultado da pesquisa de satisfa
ção dos associados à entidade. A
pesquisa, que foi encomendada
pela diretoria anterior, ouviu 705

pessoas e 88% delas aprovaram
os trabalhos da Câmara. O atual
presidente da CDL, Wanderlei

. Passold, afumou que o número é
bom, mas também emprega res

ponsabilidade. "Isso mostra que
os trabalhos das gestões anterio
res estão sendo colhidos. Sabe
mos que ninguém atinge 100%

.

de aprovação, mas é uma obri
gação mantermos este número
atual". Os entrevistados também
apontaram os melhores serviços
oferecidos pela entidade. Em pri
meiro lugar está o atendimento,
seguido pelas ações em datas co
memorativas e em terceiro o ser-

.
.

viço de consulta ao SPC (Serviço
de Proteção ao Crédito).

Em relação aos primeíros tra
balhos desta gestão, Wanderlei
destacou o projeto do estaciona-

menta rotativo. A diretoria da
CDL já fez uma reunião com a

prefeita Cecília Konell, e ela es

tabeleceu que o Codejas (Com
panhia de Desenvolvimento de
Jaraguá do Sul) fará um levanta"
menta sobre a situação das va

gas na cidade. O projeto só terá.
andamento após este relatório.
"Há uma necessidade muito

grande de orga:nizar o trânsito",
afuma o presidente.

Outra ação que está sendo es

tudada é um sistema de cobrança
baseado no modelo implantado
na cidade de Criciúma. A ideia
é realizar as cobranças através
do Poder Judiciário. Para isto, a

CDL e o Fórum de Jaraguá do Sul
teriam que fif)par uma parceria
e, assim cobrar as inadimplên
cias. "O projeto veio para ajudar
os problemas que não são resol
vidos com a cobrança pessoal e
SPC", afirmou o diretor de rela
ções públicas, Juliano Girolla.

DÉBORA KELLNER Nova diretoria tem como projetos a implantaçõo do estacionamento rotativo e novo sistema de cobra�ça

I .
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A promoção UsaÕ9 Premiado estabelece a entrega. por parte da concessionária CARAGUÁAUTO EllTE. de um vete-bdoce para a compra de eletrodomésticos e eletroelelr6nicos em qcelquer unidade das LOJAS BREITHAUPT de Jaraguá do Sul e Guaramlrim.
Sendo Q Umhe da oompra 110 valar de RS SOO.OO, se o ganhador deséjar um brinda de menor valor não lerá direito a crédito para ousa compra. Os produtos constantes deste anuncio silo meramente Huslra!!vus:não sendo, necessariamente, de modelos cujo preço
saja alcançado pelo valor do vale-brtnde oterecsdc nesta promoção. A conceesãc de quaiquar percentual de desconto no veletilo implica na automática renuncia ao vaie-brinda, A posse do vale-brinde nêc confere pocer de barganha I�nle ao produto a ser
corncraoo, valendo o preço constante de etiqueta. Rf"lanciamento sujeito à analisa da cadastro. validade desta prernoçâe: 31/05lO9.

www.autoelile.c:oM.br Grupo Auto Elite ..., anos de credibilidade.

Caraguá Auto Elite
Uma relacõo de confianca.

. .��iil!.Il ,_ 47 3274 6000
. .
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