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PREFEITURA GARANTE QUE NOS PRÓXIMOS DIAS A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE NO JARAGUÁ 99 DEVE RECOMEÇAR

Prefeitura tenta resolver
. ,

impasse nas construções
Pontes iniciadas no ano passado estão paradas cessionária percebeu que ela estava próxima

por problemas estruturais ou burocráticos. No demais da fiação. Agora, resta ao município de
caso da ponte entre os bairros Rio Cerro e _Rio cidir se arca com os R$ 270mil da transposição
da Luz, a edificação parou por ordem da Celesc dos postes de energia ou se perde os R$ 200 mil

(Centrais Elétricas de Santa Catarina). 'A con- já investidos na estrutura.'

-

Entidade alerta os jovens contra HPV
Rede Feminino de Combate 00 Câncer deve lançar em maio um

projeto voltado poro os turmas de 8° e 9° anos.

Página 7

Biblioteca ganha espaço e serviços
Schroeder,inouguro hoje o novo sede do Biblioteca Público, no '

Ruo Paulo John. O espaço conto com acesso à internet.
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3273-7466 - Plantão

Frio deve começar
ainda esta semana
Nesta quinto-feira, os termômetros

, prometem marcar de 13 o 25 grous,
, segundo meteorologistas do

Epogri/Cirom.
Página 6
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Estudo de cientistas britônicos afir
mo que pessoas que sõo promovidos
no trabalho ficam mais estressados
e têm menos tempo poro consultor

,

médicos. A pesquiso foi conduzido por
economistas e psicólogos do úniversi
dode de Warwick com dados de cerco

de mil pessoas que foram promovidos
entre 1991 e 2005 no GrÕ-Bretanha.

. Fonte: BBC Brasil

FAMEG

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

TEMOS UMA SEMANA
DE TRABALHO DURO
E VOCÊ COM ESSA
CARA A�EGRE?

21 DE -ABRIL. ..

FERIADOtll

PONTO DE VISTA

.to A literatura e o cínema

..

DO LEITOR

A importância' de.
começar cedo

Estimados leitores, considero a educação financeiraum
dos principais ensinamentos que os pais podem e devem
passar aos filhos. Meu pai sempre falou sobre economia
em casa e além de todos os valores que ele me ensinou,
sempre procurou ensinar a ter um controle financeiro.
Infelizmente, muitas pessoas não sabem administrar seus

.

ganhos e seus gastos, A minha preocupação não é tomar

pessoas extremamente ambiciosas, mas que elas saibam
valorizar os ganhos e gastos.

'

É muito importante saber que cada pessoa terá um ob
jetivo pessoal. Qualquer pessoa pode aprender a se tomar
um investidor. Quanto mais cedo você' começar, melhor
será. Amaioria das pessoas se desestimula em fazer planos
para longo prazo, visto que para elas parece que nunca irão

-

alcançar o que almejam. O ideal é ter metas intermediá
rias, tenha certeza que elas-serão a motivação para você
continuar buscando a sua principal meta.

Não importa o quanto você irá poupar, apenas comece.

Saiba usar a seu favor a tríade essencial para se tornar um
investidor de sucesso, ela é baseada nos conceitos de: tempo,
frequência e juros compostos. O tempo é nada mais do que
deixar o seu dinheiro render, ou seja, paciência é uma vir
tude. A frequência é saber guardar todo mês um valor fixo,

o Os juros compostos parecem ser difíceis de entender, mas
tomemos como exemplo: hoje, você aplicou R$ 10.000,00
rendendo 10% ao ano, ou seja, R$ 1.000,00 de rendimento,
após um ano seu rendimento não será sobre os 10mil e sim '

sobre os 11mil, o que resultano segundo ano emR$ 1.100,00
de rendimento..É o efeitomultiplicador damoeda.

Imaginemos que você está com 20 anos e começou a

guardar todo mês R$ 100,00 e sabe que o seu rendimento
é 10% ao ano, quando você chegar aos 40 anos, terá um
montante. de R$ 76.000,00, sendo que você terá economi
zado 100 x 12 (meses) x 20 (anos) = R$ 24.000,00 e os

outros 52mil serão dos rendimentos que você terá durante
este tempo. Aumentemos o tempo para 30 anos (ou seja,
'com 50 arras), você terá um montante de 216 mil, sendo
que você terá, economizado 100 x 12 (meses) x 30 (anos) =
36 mil, e terá de rendimento 180 mil.

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, ESTt!D,&.NIE DE D!lu:mJ

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

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

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

• telefone (' não serão publicados).
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"'i'919.20Ttambém em "Caràndíru". bar, até porque o roteiro, a adaptação é

Um time de atores excelentes, um do próprio autor da obra, João Ubaldo,
ótimo diretor � Cacá Diegues -, uma junto com Cacá Diegues,
história singular, abordando um tema Um seriado americano que passou
delicado de' maneira original e bem na TV a cabo, "Joana of Arcádia", bebe
brasileira. Um Deus que .nâo gosta de na mesma fonte. Coincidência ou não,
fazer milagres, que está de saco cheio o seriado conta a história de uma meni
da sua criação - o ser humano, e quer na quevê Deus e conversa com Ele, qué
tirar umas férias, mas precisa de um aparece na pele de pessoas comuns,
substituto. diferente a cada aparição. Diferente do

, Quem não viu o filme, ainda, deve Deus de Ubaldo, o Deus de Joana a usa

ver, que corre o risco de gostar. Se não para ajudar a resolver problemas de

quiser ver o filme, que leia o conto, do quem está precisando de ajuda, reali
"Livro de. Histórias" de Ubaldo, que de- zando pequenos milagres por tabela.
pois dessa edição do extinto Circulo do Bom ver que o cinema brasileiro
Livro passou a se chamar "Já Podeis da está recuperando a excelência de ou

Pátria Filhos". Melhor, mesmo, é ler o tros tempes, Tenho visto outros filmes
conto e ver o filme, pois se o conto já é

.

' brasileiros, 'como "Se eu fosse você". E

bom, o filme tem muito mais cor e sa- vou ver. antros mais.

WIZCARLOSAMORIM,
ESCRfroR EmfroR

(ifT'I'P"';;BR.GEOOilES..
IXJM/POOSAroES!AEClA)

Ao ver, faz algum tempo, um DVD

que alguém trouxe para casa, fiquei fe
liz em constatar a crescente qualidade
da produção cinematográficabrasileira.
"Tainá" e outros filmes mais recentes

já haviam começado essa constatação,
mas ainda me mantinha arredio.

Falo de "Deus é Brasileiro",-baseado
no conto "O santo que não acreditava
em Deus':', de João Ubaldo Ribeiro, in
terpretado por Antônio Fagundes, Palo
ma Duarte e Wagner Moura - que está
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Horário de atendimento: 8h �s 17h30
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400
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FALA Aí!

" Precisamos'
facilitar o vendo

de carros. "
PRESIDENTE LULA (PT-SP),
defendendo ii redução do IPI
sobre veR.do de co rros e motos -

que abalou os orçamentos
. dos prefeituras.

"Gostamos
dinheiro

em vez de fazer

prevenção. "
EVELYN EISENSTEIN,
PROFESSORA DA

UNIVERSIDADE DO RIO
DE JANEIRO, criticando políticos
públicas de combate ii violência

contra criQnços.

. ,-, Pisou lá

d_entro, é jogador. "
MAXIMIUANO PORTO,

O MAX, vencedor do prêmio.

de RS 1 milhõo do BBB 9,
em entrevisto 00 apresentador

. Fausto Silva, na_�Iobo.

CORRIDA
Felipe Voigt (PP), prefeito de Schro
eder, também ensaio candidatura a

deputado em 2010. A se confirmar o

nome dele, a lista já tem sete preten
dentes.Visto o resultado das urnas em

2006. é roteiro pêro um novo filme:
"Suicídio coletivo 2".

-

Ranking das abstenções
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ayres Britto (di
reita no foto), manifesta preocupação com o alto índice de abstenções
registrado nas eleições municipais de'2008, projetando um quadro paro
lá de preocupante quanto o um aumento da indiferença de milhões de
eleitores nas eleições majoritárias de 201 Õ. A mesma preocupação está
no cabeça dos pré-cundtdctcs. Não é para menos e Santa Catarina não
é exceção. No ano passado, nadamenos que.15,45%, dos pouco mais de
4,2 milhões de eleitores não.ferem às urnas. Em 2006, as abstenções soma
ram 580.322 (13,92%) no primeiro turno, praticame.nte o diferença de votos
entre luiz Henrique (PMDB) e Esperidião Amin (PP). E outros 635.219 votos

.

(15,24%) desperdiçados no segundo turno. Somados, mais de 1,2 milhão de
votos e isso tudo não 'estando incluídos os votos nulos e em branco. Com
parando, em 2002 a senadora Ideli Salvatti (pn se elegeu 'com 1 milhão de
votos e o tucano Leonel Pavan com 973 mil.

FICA ASSIM?
A conta com o compra daqueles kits
de robótica poro se utilizar em escolas
municipais de Jaroguá não fica só nos

. RS 536 mil autorizados pelo ex-prefei
to Moacir Bertoldi (PMDB) em dezembro
do ano passado. Além de- treinamento
dos profesSores, com .custo 00 redor de
R4 180 mil, é preciso, também, solas

. adaptados para seu uso e que não exis-
.

tem. E a manutenção, com nsslstêndn
técnica e o compro de peças.

'

.

É CANDIDATO
Expulso do PT por couso de seu enrel-

.

vimento com o "mensnlüe", Delúbio
Soares, ex-tesoureiro do diretório na

cional do partido já tem as b�nçãos de
parte important� do cúpula petisto poro
retornar à legenda. E ser candidato o

deputado federal em 2010. Ele admitiu
a prática de caixa dois em esquema que
armou com o publicitário Marcos Volério
para favorecer candidaturas petistlis, in
clusiVe do presidente lula.

. PRAZO FINAL
OS 582.828 eleitores cotorinenses que não votaram nem justifi
caram a nusêndn à urna nos três últimos eleições têm até quin
to-feira, 16, para régularizar o suo situação no cartório eleitoral

.

. mais próximo. O eleitor que não solucionar suas pendências com

a Justiça Eleitoral até o final deste terá o título cancelado, pu
nido com multa e outras restrições civis. Estão aesobrigados os

eleitores para' quem o. voto é facultativo. Ãssim; maiores de 16
e menores de 18 anos, analfabetos e maiores de 70 anos não

precisam ir aos cartórios.
.
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PARA O ESTADO Câmara autoriza o Samae a

firmar acordos extrajudiciais
JARAGUÁ DO �UL rá ser firmado se comprovado

A Câmara aprovou, em o dano, o que ficará a cargo
segunda votação, projeto de de uma comissão especial,
lei do Executivo que autori- composta de cinco servidores
za o Samae a firmar acordos efetivos. "Caso contrário, o Sa

extrajudiciais, até o valor mae não vai pagar e, se a pes- -

de R$ 5 mil, decorrentes de soa quiser, vai ter que recorrer
danos materiais causados a à Justiça", disse ..
terceiros pela autarquia. São À comissão caberá apurar
ocorrências diversas

I

como,' o valor e a responsabilidade
por exemplo, estragos em .: do serviço, além de elaborar o
veículos ocasionados por -Iaudo de avaliação e levantar o
desníveis nas ruas devido a fato gerador do evento. Segun
aberturas para conserto de do Possamaí, o objetivo da lei

tubulação. é dar agilidade aos processos e

Mas o líder de governo, evitar o pagamento de custas
Adernar Possamai (DEM), judiciais, gerando economia
lembra qu� o acordo só pode- aos cofres públicos.

-

'POLÍ11CA------�-�

Audiência discutirá
piso mínimo regional
Debate acontece na Câmara no dia 6 de maio
JARAGUÁ DO SUL

A implantação de um piso
mínimo regional para o Estado
será tema de uma audiência
pública que a Câmara promo
verá no dia 6 de maio, a par
tir das 19 horas. A intenção
é esclarecer dúvidas sobre a

proposta e' seus reflexos sobre
a economia catarinense. O re

querimento foi aprovado pelo
plenário na semana passada.

No âmbito da Assembleia
Legislativa, a adoção de um

salário mínimo estadual de
R$ 587 vem sendo discutida
há pelo menos dois anos e se

intensificou depois que cen

trais sindicais do Estado co

meçaram a coletar assinaturas

para ingressar com um projeto
popular. Para isto, é necessá
ria a adesão de pelo menos 1%
dos eleitores catarinenses (40
mil), iniciativa que já conta

com apoio de deputados como r
.

-

<'

'o petista Pedro Uczai, difusor
da proposta. '

O argumento é de que oito
Estados brasileiros já instituí
ram seus pisos mínimos, entre
eles os vizinhos Rio Grande
do Sul e Paraná, onde os sa

lários estão fixados
. hoje em

R$· 5�4. Além de aquecer a

economia, o vereador Justino
da Luz (PT) 'lembra que a piso
atingiria profissionais que não
têm sindicato ou convenção
salarial, beneficiando aproxi
madamente 400 mil trabalha-

- dores. "Vai dar condições' de
melhorar a vida de trabalha
dores como garis, donas de

Orquestra vira
de utilidade·

, A Câmara aprovou, em dois turnos,
projeto do vereador Jean leutprecht
(PC do B) que reconhece a Orquestro
Filarmônica de Jaroguá do Sul como

-

de utilidade, públlce. A intenção é que
o orquestra, referência no meio cultu
ral, posso se cadastrar em programas
paro captação de recursos públicos.

Para vereador, o piso vai "recompensar as categorias menos valorizadas"

casa e faxineiras", comentou o

petista, autor do requerimento
e também de uma moção, jun
to com o colega de bancada
Francisco Alves, dirigida, ao
governador Luiz Henrique e

ao presidente da Assembleia,
Jorginho Mello.

Além deles, também serão
convidados para a audiência
entidades como Ujam, Fa

mesc, SDR, Acijs, Dieese, Cut
e Fetiesc, enfie outras entida
des sindicais.

CAROLINA TÓMASELLI_

Debate sobre a

crise finánceira
LHS sanciona

código ambiental
O governador Luiz Henrique sancionou

ontem, sem vetos, a lei que institui o Có
digoAmbiental Cotorinense, aprovado pelo
Assembleia legislativo após dois anos de
debates e audiênCias públicas. lHS fez
um discurso pelo fortalecimento do ini
ciativa dos Estados em legislar de acordo
com as peculiaridades de cada região.

Cerco de 200 prefeitos estarão em

Brasília, na próximo quinta e sexta-fei
ra, poro debater os impactos do crise
financeiro mundial aos cofres públicos.
Durante a 54° Réunião Geral da FNP
(Frente Nacional de Prefeitos), avaliarão
o comportamento do arrecadação e dos
tributos e o impacto no repasse do FPM.

Possamoi informa que objetivo é dar agilidade aos processos e evitar custas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

o Sindicato' dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaran

duba, SC, convoca todos os seus associados em pleno gozo de seus direitos

sindicais, para Assembléia.Geral'Extraordinária, que realizar-se-á no dia 25 de
abril de 2009, às 8 horas em primeira convocação ou às 8 horas e 30 minutos
em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes na

forma estatutária, na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345, na cidade de Ja-
_ raguá do Sul, SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Eleição de delegados para o 10° Congresso Estadual da CUT, a realizar-se
nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2009; em Florianópolis-SC.

Jaraguá do Sul SC, 13 de abril de 2009.
Helenlce Vieira dos Santos - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Me
cânicas, dos Materiais Elétricos, dos Motores Elétricos, de Equipamentos Elé

tricos, de Eletro Eletrônicos, de Geradores, de Alternadores, de Implementas
Agrícolas, de Máquinas, de Peças para Reparação de Veículos, de Fundição

_

_

e das Oficinas de Latoarias e Mecânicas de Jaraguá do Sul e Região, convoca
todos os empregados das empresas Menegotti Formas Metálicas Ltda. e Me

negotti Indústrias-Metalúrgicas Ltda., dos municípios de Corupá/SC e Jaraguá
do Sul/Se; sócios ou não, para a ASSEMBLÉIAGERAL EXTRApRDINÁRIA,
a realizar-se no dia 17.04.2009, em primeira convocação às 8:30 horas, e em

segunda e última às 9:00 horas com qualquer número de presentes; tendo
por lacaio estabelecimento da empresa' na rua Erwino Meneqotti, n" 381, no
município de Jaraguá do Sul.
COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
- DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO QUANTO A PROPOSTA.PELA EMPRESA
NA REALIZAÇÃO DE ACORDO COLETIVO PARA REDUÇÃO DA JORNADA
DE TRABALHO éOM REDUÇÃO DE SALÁRIOS.

Jaraguá do Sul, 13 de abril de 2009,

Vilmar S. Garcia
Presidente
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Rocha registrou BO contra policial

PM investiga
denúncia
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar abriu sin
dicância para investigar urna
denúncia feitapeloproprietário
deumbarnaVilaLalau,Márcio
Luiz Rocha, 34 anos. O dono
do estabelecimento afirma que
um policial m:ilitar' teria sido

agressivo com ele e um cliente
durante urna abordagem reali-_
zada na sexta-feira, 3 por volta
das 23h. Naquela noite; a PM
foi ao local para averiguar uma
queixa de barulho excessivo no
estabelecimento.

,

'

"Ele disse que eu tinha três
minutos para cobrar os clientes
emandar todo mundo embora.
Eu falei que não dava para fazer
isso em tão pouco tempo e ele
me mandou calar a boca", co
mentou_Rocha, acrescentando
que cerca de 30 pessoas esta
vam no local naquele horário.

Em seguida, o policial teria
pedido. para todos encostarem
na parede pata urna revista.
Nesse instante, um cliente que
se identificou como subco
mandante aposentado da Polí
cia Militar de São Paulo, ques
tionou a atitude do policial.
Rocha disse que, nessa hora, o
PM teria empurrado o .cliente,
apontado a arma para ele e, em

,seguida, algemado o cliente e'

o dono do bar, que foram con

duzidos à, delegacia. ''Fomos
liberados às Zh e eu registrei
boletim de ocorrência porque,
aomeuver, houve abuso de au
toridade", afirmou.

O subcomandante do 14°
Batalhão da, Polícia Militar,

. major Waldo Herbster Júnior,
disse que vai ouvir o policial
e os envolvidos. "É importante
que o denunciante procure a

PM para que possamos ouvir
o depoimento dele e verificar o

que realmente aconteceu", co
mentou. De acordo com o sub
comandante, o dono do bar e.o
cliente respondem termo cir
cunstanciado por desobediên
cia e resistência à prisão. Disse
'também que o bar foi fechado

porque o local tem alvará para
funcionar somente até às 22h.

PONTE
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Problema qunse resolvido
Obra no Bairro Jaraguá 99 deve ser a primeira a recomeçar
JARAGUÁ DO SUL

Nos próximos dias, os mora
dores do Bairro Jaraguá 99 de
vem perceber o retorno de ope
rários nos arredores da ponte

.

em fase de reconstrução na Rua
Alvim Meier, A garantia é do
secretário de Planejamento da
Prefeitura, 'Aristides Panstein.

Segunda ele," o Badesc

(Agência de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina),
responsável por financiar o pro
jeto, liberou, na semana passa
da, a continuidade da obra. E,
agora, um engenheiro do órgão
deve vistoriar o local para, en
'tão, liberar o pagamento do que
já foi feito à empreiteira respon
sável. No total, o projeto custará,
R$ 400miJ._

Ele havia sido interrompi
do por causa de problemas na

documentação enviada ao Ba
desc durante a gestão anterior.
Mesmo assim, a plataforma
começou a ser erguida, mas a

interdição acabou acontecen
do ,e deixou .a população re
voltada. Sem o acesso, quem
costumava transitar pela es

trada precisou encontrar alter
nativas para chegar ao comér
cio e às escolas da localidade.
Uma delas foi desviar através
da Rua BerthaWeege. Ao todo,
260 famílias são prejudicadas
pelo impasse.

No caso da ponte entre os

bairros Rio Cerro. e Rio da Luz,
também iniciada em 2008,
prosperam as dúvidas. A admi

nistração pública permanece

Ponte no Ruo Alvim Meier será vistoriado pelo Badesc. Depois de reiniciado, construção duro 60 dias

estudando qual seria a melhor
forma de prossegui-Ia sem as

sumir ainda mais prejuízos. A
edificação parou por ordem da
Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina): A concessio

jiária percebeu que ela estava

próxima demais da fiação."

Atualmente, resta ao muni

cípio decidir SE) arca com os R$
270 mil da transposição dos

postes ou .se perde os R$ 200
mil já investidos na estrutu
ra. A segunda opção é a mais

possível. Porém, com ela, se

ria precisa refazer o trabalho

emDutra ponto, possivelmen
te, nas imediações de uma

malharia instalada no bairr�.
O custo' completo chega a R$
606 mil e tem suporte do Mi
nistério das Cidades.

KELLY ERDMANN

Sem doto poro o·volto dos operários
Ponte entre Vila Rau e Amizade pel11lanece só com parte dos pilares construídos

Abandono cerco obro no Rio Itapocu

JARAGUÁ DO SUL

Enquanto os problemas.
que cercam o projeto da pon
te na "Rua Alvim Meier, no

Jaraguá 99, estão perto de re

solução, o, mesmo ainda não
.

aconteceu com .a ligação entre

os bairro Vila Rau e Amizade.
Conforme Aristides -Pansteín,
secretário de Planejamento da
Prefeitura, o Badesc (Agência
de Desenvolvimento do Esta
do de Santa Catarina), não li
berou a continuidade da obra.

O empecilho é uma modi
ficação na estrutura feita pela
empreiteira e que aumentaria
o orçamento em R$ 400 mil. O
aditivo não foi autorizado. De

pois de resolver os entraves que
impediam a continuidade das

.

demais pontes, segundo Paris

tein, o objetivo passa a' ser dar
fim também a este impasse.

Já a ponte que ligará o Cen
tenário com a Rua Rinaldo

Bago, Ilha da Figueira, será,
de acordo com o secretário, a

primeira a virar realidade en

tre as demais projetadas para
o futuro de Jaraguá do Sul.
No momento, -a obra passa
por processo burocrático e,
nos próximos dias, parte dos

equipamentos necessários, à

construção devem ser descar
regados no local. Os gastos al
cançam os R$ 3 milhões, mas
a administração pública mu

nicipal os divide com Deinfra

(Departamento Estadual de
Infraestrutura).
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Venda de imóveis agito a economia
Chegada de migrantes e facilidade de crédito impulsionam setor na região

, JARAGUÁ DO SUL

Quem anda pelas ruas de
. Jaraguá do Sul percebe que não
é difícil encontrar por todos os

lados da cidade construções.
-Sâo casas, prédios e loteamen
tos sendo criados para atender a
demanda de � dos setores que
mais movimenta a economia da
região. 'Aprocura já é maior que
a oferta. Tanto na compra como

na locação de imóveis", afirma
a presidente da Associação das
Imobiliárias de Jaraguá do Sul,
Ivana Vargas Capraro. Segundo
ela, a facilidade em obter finan

.

ciamentos, a vinda de pessoas de
outras cidades para morar na re

gião e os retém-casados servem
de alavanca pata o atual cresci
mento no setor.

'� maior dificuldade é, de
encontrar imóveis de até R$ 80
mil. Nesses casos a gente orien
ta os clientes a procurarem cré
dito 9U o plano habitacional da
Prefeitura.", explica.

.

Nem a crise foi capaz de frear
as vendas. De acordo com a di
retora-secretária da Associação,
Isolete Carlini, os meses de feve
reiro e março foram difíceis por-

que os, consumidores estavam

apreensivos. "Para nós, a crise

passou. Estamos nos recuperan
do", comenta.
.Como todo mercado onde

a procura é maior que a oferta,
o setor imobiliário em Jaraguá
do Sul apresenta valorização
constante dos preços. Investir
na compra de um .imóvel vem
se mostrando um bom negócio,
segundo profissionais da área. "É
um investimento de rentabilida
de e segurança diante dó sobe e

desce das bolsas", garante Ivana.
Mas antes de fechar o negó

cio, é preciso ficar atento a alguns
itens. Observar a documentação
do imóvel, conhecer a constru
tora com a qual está negociando,
'e verificar se as liberações aIU-

.

bientais e licenças dei terreno e
" da obra estão em dia são algumas
dicas valiosas. "O ideal é buscar
informações Junto àPrefeitura ou
,ao Creci (Conselho Regional' de ,

Corretores de Imóveis).Também
pode procurar a Associação (das
imobiliárias) que a gente orien
ta", conclui Ivana.

DEBORA VOLPI

Ovos de Póscoa "sumiram" dos prateleiras dos supermercados

as ln�-
z

guá (i
Segundo Ivana, o procuro por imóveis na cidade já é maior que o oferto

Comerciantes festejam vendas
; de Páscoa superiores .0 2008

O coelhinho foi "gordo"
para os comerciantes dé Ja
raguá do Sul. As vendas de
Páscoa atingiram as expec
tativas e supéraram os ín
dices de 2008. "Vendemos
cerca de.30% a mais que no

ano passado. Já esperáva
mos esse número. Nós apos
tamos nas vendas", afirma

r o gerente comercial de uma

das principais redes de su

permercados da cidade,
Sérgio Kuchenbecker. Além
do chocolate e dos tradicio
nais ovos 'de Páscoa a pro
cura pela linha de peixes e

até de brinquedos também
'aumentou com a proximi-'
dade das comemorações, se
gundo o gerente. "As vendas

�
da linha de peixes aumenta

\il ram em 20% em relação ao

� ano passado e muitas mães
� compraram presentes como

alternativa ao chocolate",

destaca.
Para a proprietária de uma

loja de chocolates no Centro
de Jaraguá do Sul, Geovana
Luiza Hamburg, à "coelhi
nho" também foi generoso.'
As prateleiras do estabeleci
mento amanheceram vazias
nesta segunda-feira, o que
indica dias de' boas vendas.

'

"Mesmo com a apreensão por
causa da crise, eu acreditei
que, a Páscoa seria boa. Ven
di 15% a mais que na Páscoa

passada", comenta.

OUTRA DATA

Agora-os comerciantes co
meçam a pensar no dia das
Mães, a data mais importante
para o setor depois do Natal.
A data comemorativa deve
movimentar o comércio .e

impulsionar as vendas prin
cipalmente de eletrônicos,
utilidades e flores.

Frio começo
esta semana

Manhãs frias, tardes enso
laradas e chuvas bem distri
.buídas. Assim devem ser os

próximos dias na região norte
.do Estado. O fim de semana

foi de calor e teve-quem apro
veitou o feriado nas areias das

praias do litoral catarínense.
Mas de acordo com a mete

orologista -da Epagrl/Círam,
_ Marílene de Lima, uma fren
te fria se aproxima do Sul
do país, o que deve provo
car trovoadas e queda nas

temperaturas, Na quinta-feira
(16), os termômetros devem
marcar de 13 a 25 graus, tem

peraturas típicas de outono:
Já a terça-feira será de

muitas nuvens e possibilida
de de chuvas isoladas, prin
cipalmente no período da
tarde. Hoje, as temperaturas
continuam em elevação com

sensação de ar abafado.' Os
termômetros marcam entre

21 e 29 graus.
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INAUGURAÇÃO

Mundo das letras tem casa novo
Biblioteca será inaugurada amanhã e também vai contar com internet
SCHROEDER

Amanhã, às 17 horas, será
inaugurado o novo prédio da -

biblioteca municipal Cruz e

Souza, que fica na lateral da
Prefeitura de Schroeder, na

Rua Paulo Jahn, no Centro. O

serviço de confecção de do
cumentos, carteira de iden
tidade, título de eleitor, en

tre outros, já é oferecido no

local: O imóvel possui. uma
área de 361 fiz.

-

De acordo com o secretário
de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer, Harildo Konell, o obje
tivo é apresentar um ambiente

ampliado, com uma melhor
estrutura e disponibilizar o es

tacionamento no local, o que
a atual sede não proporcio
nava aos moradores. Além da
biblioteca, a comunidade vai

poder utilizar a internet e os

11 computadores, que foram

adquiridos através dos recur

sos repassados pelo governo
federal.

'

A obra iniciou no mês de
maio passado e encerrou em

novembro do mesmo ano.

Segundo o secretário, o espa-

ço será inaugurado somente

agora porque o poder públi
co ainda estava em processo
de aquisição dos móveis. A
Prefeitura investiu R$ 35 mil
na mobília. As obras para a

construção do prédio custa

ram R$ 239 mil e foram pa
gas por dois empresários da

região. O terreno já pertencia
ao município.

No local, três funcionários
vão ficar responsáveis pelo
serviço de atender a comuni

dade, de segunda-feira a sex
ta-feira, das 7h30 às 12h e das
13h30 às 17h. - Sobre a atual
sede da biblioteca, que fica
Rua Marechal Castelo Branco,
no Centro, Konell disse que
deverá servir para outras ati

vidades' que ainda não estão
definidas.

Hoje, cerca de 20 retira
das são feitas diariamente e o

acervo dispõe de 13 inil exem

plares. Conforme o secretário,
a atualização dos livros 'e as

aquisições serão realizados

gradativamente.

DAIANA CONSTANTINO

,

Palestra de

Segurança

Prefeitura investiu R$239 mil no obro que seró inaugurado hoje e também pretende ampliar acervo de I_ivros

Rede Feminina alerta sobre o H·PV
Entidade planeja trabalho de conscientização voltado aos jovens
JARAGUÁ DO SUL

O desconhecimento da po
pulação acerca do vírus HPV
(Papilomavírus humano) está
na eminência de ser minimi
zado pela Rede Feminina de
Combate ao Câncer. Surpresas
com repercussão restrita da

doença entre os jaraguaenses,
as voluntárias da entidade

lançam, em maio, um projeto
de conscientização.

Conforme Emília Alquini,
Integrante do grupo, o foco são
os adolescentes; "Eles iniciam a

vida sexual cada vez mais cedo
e precisamos incutir neles a im

portância do uso da camisinha",
complementa. Isto porque, o

principal- meio de contamina

ção pelo HPV é o sexo e, sem a

proteção, a contágio acaba sen

do facilitado. Além dos jovens,
os idosos também fazem 'parte
do público com o qual o risco
de infecção cresce.

Rede Feminino vai às escolas folar sobre importância do preservativo

Proj�to em escolas
Por isso, o Rede Feminino pre

tende organizar palestras em-escolas,
poro turmas de 8° e 9° anos, e tam
bém nos clubes de mães e do-terceiro
idade. No pauto estará o necessidade
do ode�ão aos preservativos é os cui- ,

dados no higiene pessoal. Poro com

pletot os voluntários ainda vão dar
informações sobre o manifestação do ví-

rus no organismo humano. Nos homens,
surgem verrugas no pênis e, nos mulhe
res, no útero. Ouondo não trotados, elos
se desenvolvem e são relacionados 00

surgimento do câncer. Em cosos groves,
podç ocorrer o amputação do membro
masculino, PQ�.exemplo. o diagnóstico é
feito o partir de exames como o poponi
colou e o peniscopio. _

GRATUITO

Palestra da

Fundação.Para amanhã, está agen-
dada a palestra de "Seguran- A conquisto do felicidade por meio

ça Pública - Compromisso _ do conhecimento é temo de palestro
de Todos" no salão paroquial,' que será realizado amanhã, às 20 he-
da igrejamatriz Senhor Bom ros, no Cejas (Centro Empresarial de

Jesus, de Guaramirim, às Joroguá do Sul). A entrado é franco e

19h30. O palestrante será o O evento será ministrado pelo professor
tenente Coronel Cezar Ne- Antonio Alves Filho; docente do Fundação
dochetko, do Batalhão da logosófico de Florianópolis. Outros infor-
Polícia Militar de Joinville, moções pelo telefone (47) 3376-0668.
que vai abordar o tema rela-
cionando à educação.

Com o encontro, o pre
sidente do Clic (Conselho
dos Líderes Comunitários),
Charles Longhi, pretende
despertar na comunidade

que segurança pública é
de responsabilidade não

apenas da Prefeitura e dos

policiais; mas de toda a so

ciedade. Essa é uma inicia
tiva das associações de mo
radores, Igreja e Clic, com
base no tema da campanha
.da fraternidade, que é se-
gurança pública.

-

CONVOCAÇÃO

Bombeiros
Voluntários

A Associação de Serviços Sociais
dos Bombei_ros Voluntários de Mosso
rnndube convoco todos os associados
poro participar do Assembléia Geral
Ordinário no próximo dia 2'3, no Caso
do Juventude Diego Petry, às 19h. No
encontro, será apresentado o balanço
do ano passado pelo novo diretoria
executivo.
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NOS QUEREMOS...
Dos e-mclls que recebo, destaco um. "Nós temos direito a:

1- Viver uma grande paixão. 2- Reservar um tempo para si mesma. 3- Ter uma
amiga do peito para desabafar sem ouvir sermão. 4- Ser tratada com respeito pelo
homem dos nossos sonhes (e também pela família dele). 5- Assumir o comando da
própria vida. 6- Fazer sexo com amor e adorar 7- Fazer sexo sem amor e adorar 8"
Não nssumlr responsabilidades maiores do que as que consegue cumprir 9- Gastar
tudo o que tem num único batom. 10- TIrar férias uma vez por ano. 11- Ser inde
pendente financeiramente. 12- Não ser passada para trás pelas próprias mulheres

- (nem pelos homens).13- Odiar celulíte.ta- Ter opinião própria e defender as coisas
em que acredita. 15- Ter uma atitude positiva diante da vida apesar das desgraças
do mundn, 16- Aprender a fazer um strip-tease. 17- Ter desconto no seguro do carro

-

porque é boa-motorista. 18- Xingar, brigar e espernear na TPM; 19- Ter um dentista
maravilhoso." E outras "cesítas más"... Certo, meninas?

UM "CHEF DE CUlSINE"
Pensando nas minhas habilidades cu

linárias cheguei a uma conclusão so

bre o tipo de homem que venho procu
rando q minha vida inteira. Aos 18, eu
queria um gato, daquele de fazer in
veja a todas as minhas amigas. Aos 25
anos eu queria um cara bonito e inteli
gente, com quem eu pudesse conversar

-

horas a fio sobre as mais variadas coi
sas. Aos 30 eu queria um cara bonito,
inteligente é financeiramente estável.
Hoje, aos �2, eu só quero alguém que
saiba cozinhar. Simples assim.

ESQUISITOS
Todo mundo tem suas es

tranhices. Gente que fala
sozinha-é o que mais tem.
Tem outros que decoram
musiquinhas dos comer

ciais de tv, alguns que Só
comem o feijão com arroz

se o arroz for colocado
primeiro que o feijão. Das
minhas poucas manias,
n que mais gosto é de ler
o rótulo do shampoo no

banho. Em voz alta, com di
reito a caras e bocas, como
se eu estivesse em uma

propaganda do produto.
ler todos aqueles nomes

enoooormes dos compo
nentes sem gaguejar é o '

meu objetivo. E se eu errar,

recomeço do zero. Assim
passam-se alguns minutos

-

de- energia elétrica des

perdiçado.

TÁAMARRADO
Alguém sabe de onde veio o casamento? Como pensaram numa forma de amarrar dois seres humanos?'Os primórdios viv
iam bem, IÍmontoados nas suas cavernas. Nenhum brutamonte se metia a besta com a mulher alheia (pelo menos, descon
heço casos assim) e eles ficavam juntos "até que a morte" os separasse. Daí veio o matrimônio civil e o religioso, com toda
a sua burocracia e u-m papelzinho que não deveria ser mais poderoso do que o simples fato de viver junto, "amando-se e

respeitando-se". Mas ainda assim, eu gostaria de subir ao altar...

PASSEIO DELES -

Eis que uma pesquisa do Instituto de
Pesquisa e Desenvolvimento de Mer
cado mostrou que eshemens vão mais
ao shopping, em comparação com as

mulheres. Eles gastam mais tempo no

shopping, com alimentação e passeio.
Apesar disso é dum que nós ainda
estamos em primeiríssimo lugar no

quesito compras. A pesquisa revelou
que, nos prímelros meses de 2009,
eles representaram 65% dos consumi
dores destes centros de compras. Eles
passeiam e nós agimos. Como sempre,
a ação é das mulheres.

110 APOLO RESPONDE:
(tioapolo@ymail.com)
P: Tio, em antropologia estuda
mos uma teoria questionável de
que quanto menos pelos tiver
um ser humano, mais inteligen
te ele é. Sendo assim podemos
afirmar que as mulheres, bem
'mais lisinhas que os homens
(mesmo desconsiderando a de

pilação), são de fato mais inte
ligentes que eles?
R: Ouerida engraçadinha do TIo.
Antes de responder, posso lhe fa
zer algumas perguntas? Eles gas
tam o salário do mês em uni único
sapato? Eles se envolvem com

uma mulher casada e esperam
a vida in-teira que ela se decida?
Eles vão para cama na primeira
noite pensando em conquistar
uma donzela? Hum ... Será que sua

teoria tem fundamento? Talvez...

BISCOITO DA SORTE
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PARA AG'ENDAR
No próximo dia 27 maio, numa promoção da Revista Nossa e site www.mo

agoncalves.com.br, acontece na elegante loja Voilà - durante um delicioso
coquetel, preparado pela galera competente da The Bell - o lançamento 'da
3D Festa do Champanhe. O evento oficial, só para elas, será realizado dia 24
de junho na Adega Airoso Menezes. Agendem!

PRAÇA
Pelo meu iPhone fiquei sabendo que o proça Ângelo Piazera

estó, literalmente, às escuros. Com isso, o lugar que atraía

jovens, famílias com crianças poro brincar e se descontroir,
estó virondo um espaço de encontros poro ingerir bebidos
alcoólicos e outros babados. Volto 00 assunto.

LEI SECA
No fim de semana foi "cimentado"

.

pela internet sobre o controle do pre
sidente lula em se afastar da bebida.
Poxa, não sei por que valor-izam tanto o

fato de o lula estar há dias sem beber..
O cara já faz tanta besteira sóbrio.

• No próximo dia 18 de abril,

,,
.

na Socieade Diana em Gua-
o Amor não é aceitar

ramirim, acontece mais uma
tudo. Aliás: onde tudo edição da Festa Green Beats.
é aceito, desconfio .

-,

que haja falto de amor" • Gostei do programa Take

VLADIMIR MAIAKOVSKI Esportivo apresentado pelos
amigos Ivo dos Anjos e Terrys
da Silva, as sextas-feiras, na

TVBE. Bola branca!

LEITOR FIEL
O leitor fiel é o amigo Ielê, grande
jogador de Sínueu. Ele lê a coluna to
dos os dias para ficar antenado no que
acontece de melhor na urbe sorriso.

BUXIXO
O assunto entre as comadres de plantão
é que virou moda entre as alpinistas da
city, conseguir um presentinho do lave,
tipo: "lipoaspiração" ou uma "turbinada
de silicone". O inusitado é que após a in-

- tervenção cirúrgica, de�cartam o namo

rado abonado e desfilam o novo shape
para os gatos de plantão,

NIVER DA RAQUEL
Não ousem esQuecê-Ia. Hoje, a minha que
rida sobrinha Raquel Sinara Gonçalves bate
as taças e faz tim timo Pois é nesta terça o
dia dela estrear a idade nova. Parabéns e o

meu desejo é que sejas plenamente feliz.

FOFOCÓDROMO
Rola nas conversos de roda de bar que um

prédio na Marechal vive em polvorosa com

o débito de um conhecido jaraguaense. Ele
não paga o condomínio há mais de um ano. ,

Com a maior cara de pau, usa área de lazer,
.

água, gás e circula entre os moradores com
cara �e paisagem. Pode?

-NAS RODAS
• A minha amiga Silvana
Zenfher recebe hoje todo o

carinho dos amigos e fami
liares pela estreia de mais
um aniversário. Mil vivas,
Silvana.

.

• Hoje à noite Jacson Siega
pi lota o fugão em torno dos

terçaferinos no Fubebol So
ciety 7D Divisão.

ImSPORT .�fiJ.I C> ��UL!7!

'I' Troféus e Medalhas!
3275-4044 .

. .........• ,"l>., '."» ••• ,� •••••"' •• , ••••• " •••••••••• - ••••••••� •••••••••• ,

o casal Luis André e Jaqueline
Lombardi Schmitz está a mil

.

com as novidades da loja
infantil Bambini.

•
o

Geciane Roden, do departamento
comercial de O Correio do Povo, foi
a anivetsaricmte mais festejada do

domingo. Parabéns, Gessi!

TE CONTEI!
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNAliSTA

Angustias e alegrias
de uma solteira

Viver sozinha ou acompanhada, qual a
sua opção? Uma amiga solteira lembra que
não é fácil estar sozinha. Isadora não tem
namorado, mora longe da família, na esqui
sita Brasília. Quando cai de cama, de gri
pe ou virose, não tem ninguém para fazer
uma sopinha ou mesmo um simples chá.
Capenga ela mesma precisa se deslocar até
a farmácia, depois, é' claro, doe uma visita ao,
médico.

No consultório se pergunta por que
aquele bonitão inteligente não oferece um

colo, um cafuné. Pode até ser cobrado, não
tem problema. No mundo capitalista as coi
sas são práticas e quase nada românticas.
Mas não, ele sem entender que o mal de Isa
dora é a solidão receita um antibiótico e um

analgésico. Depois sem lhe olhar nos olhos
deseja melhora e descanso. Bate a -porta.

Ainda no elevador, Isadora tenta sé ale
grar, pensa em quanto é bom assistir à no
vela sem ter um marido de pijama rasgado
a reclamar. "Só na Globo mesmo, não sei
como você consegue assistir tanta besteira".
Essa é a frase que a maioria das suas amigas
casadasescutam de segunda a sexta.

Também sente alívio ao pensar que não'
precisa dar satisfação quando resolve tomar
um chope após um longo dia,de trabalho.
Gasta seu dinheiro como quer. Escolhe so
zinha seu destino nas férias. Nem cocô de
cachorro ela tem para limpar.

Mas ao estacionar o carro na garagem
chora aos prantos. Isadora não plantou uma
árvore, não teve filhos e nunca passou da
primeira página do livro que tanto desejou
escrever. Não foram os filhos que atrapalha
ram seus planos, nem qm marido ciumento
e controlador. A culpa e o mérito por suas
derrotas e conquistas não podem ser com

partilhados com ninguém.
Quando jovem sonhava em ser livre.

Não queria preocupações demais. Abando
nar um projeto para se dedicai a construir
uma família não estava nos seus planos.
Imaginava que sé, estivesse só tudo seria
mais fácil. Não faltaria ao trabalho por ter
que cuidar do filho doente. Nem tampouco
passaria a noite em claro desconfiada que o
marido tem o futebol como desculpa para
sair de casa.

Agora quer um amor. E sabe que nun
ca é tarde para recomeçar. Como já passou
dos 40 pensa na adoção. Quer escrever uma
nova história, carimbar o passaporte para
uma viagem que antes lhe trazia angústia.
Não quer deixar para depois. Leva ° gato
abandonado para casa e marca uma consul
ta com aquele antigo namorado, também
solteiro, que hoje é veterinário. Só tem uma
dúvida: como encontrar mais espaço no seu
armário já abarrotado de bolsas e sapatos?

VARIEDA.DES-------.-----------

• Cine Shopping 1
.• Mónstros vs Alienígenas (Dub)
(17h40, 19h30, 21 h20 - qui)

• Velozes e Furiosos 4 (leg) (17h, 19h1 O, 21 h20 - to
dos os dias) (14h40 - sexo sob, dom, quo)

• Cine Shopping 2
• Um Hotel Bom pro Cachorro (Dub)(17h, 19h,21h-qui)
• Monstros vs Alienígenas (Dub) (11h40, 19h30, 21h20
...: todos os dias) (14h, 15h50 "':sex, sob, dom, quo, qui)
• Cine Shopping 3
• Quem quer ser um Milionário? (teg) (19h1 O, 21 h30
- todos os dias) (16h50 - sex, sob, dom, quo, qui) .

• Um Hotel Bom pra Cachorro (Dub) (14h40 - sex,
sob, dom, quo, qui) (16h5Õ - seg, ter)
• Velozes e Furiosos4 (Leg) (17h, 19h10, 21h20 -qui)

JOINVfllE
• Cine Cidade 1
• Um faz de Conta que Acontece (Dub)
(15h - todos os dias)
• Jogo Entre Ladrões (Leg) (19h, 21 h - todos os dias)
• Vm Hotel Bom pro I:ochorro (Dub) (17h - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Monstros vs Alienígenas (Oub)
(14h, 15h50, .17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Velozes e Furiosos 4 (leg)
(14h, 16h15, 19h, 21 h15 - todos os dias)

LIVRO

G�fl.hildQr 'o a rn�-:lalha!i"dtl Oljro nS$ Olimpiadits do pQquim

M C 'h a e

El
com Ala" Abrahamson

Sem limites
A incansável busca pelo prazer de vencer

As buscas
de Phelp�

Michael Phelps conto como se tornou
o maior recordista do história dos ellm
piados, trazendo assim uma ,multidão de
adeptos de todo o mundo poro o notação.
Como ele superou todos os desafios, desde
o esgotamentos físico até os professores
que diziam que ele nunca seria bem suce
dido. Um guio poro todos aqueles que têm
um objetivo e pretendem alcançá-lo.

DVD

Vivendo
nos sonhos

Louro Baxter sofre um distúrbio
chamado "pnrnsômnin". VítimQ de um
ocidente de infância, elo no verda'de
vive�seus dias dormindo, acordgndo ra
ramente e por pouco tempo. Danny Sloan
se apaixono por elo, sem saber que 00
Iodo do quarto de hospital que está suo'
ornado, reside um terrível assassino.

NOVELAS

PARAíso
, Mqria Rita ameaça ir embora. Zeca incentiva
Zefa e Eleutério a ficarem juntos. Podre Bento
diz que Otávio e Ricardo estão jogando sinuca
com Geraldo. Otávio ganha o jogo e Geraldo
fico furioso. Aninha fica irritado quando Jocira,
Edith e Nina contam o que aconteceu no bar.
Ricardo e Otávio comunicam que ganharam di
nheiro de Geraldo e deixam Norberto, Aurora,
padre Bento e Maria Rosa espantados. Rosinha
fica inconformado quando Zefo confirma que
Zeca está apaixonado por Maria Rita.

CARAS E BOCAS
Dafne entra na galeria coberto de lama en

quanto Gabriel desce do corro. Dafne desconfia
que o avô esteja querendo lhe arrumar um ma-

'

rido. Gabriel chego 00 bar e laís surge. Os dois
saem para conversar e laís cobra de Gabriel que
eles fiquem noivos. Totiano recebe Benjamin no

galeria e o joalheiro comenta que não entende
" nada de arte. Gabriel revela,à mãe que não quer
se casar e Socorro teme que eles sejam despe
jados. Zoroide consola a filha e diz que seu pai
pode obrigar Gabriel a se casar com elo.

CAMINHO DAS íNDIAS
Castanho conversa com Ramiro e avisa que Tar
so precisa iniciar um tratamento. Opash-nmmltr
telegrama para Chiara. Melissa se recusa .u
aceitar a situação de Tarso. Murilo alerta Tônio
poro o problema de Tarso. Maya demonstra a

Raj que está insatisfeita com a viagem à Dubai.
, Manifestantes protestam em frente ao res
taurante de Bahuan e Puja fica surpresa com
a possibilidade de o filho de Shonkor ser um
intocável. Radesh vai à casa de Cerna e finge
receber o espírito de Raul. Tônio visito Torso.

CHAMAS DA VIDA
Bia diz o Xavier que se fosse ele abaixaria a
armo. Xavier ri, diz que vai entregá-los o Gos
ião. Beatriz pega o celular e mostra uma cen
verso que gravou dela com Xavier dizendo que
ele queria uma porte do dinheiro. Xavier fica tu
rióso. Fausto aparece no ferro- velho à procura
de Diego. Ele diz que o pai dele ligou preecupu
do, pois ná um dia o filho não volta para casa.
Monu e Marreto falam que foz tempo que Diego
não aparece por ali. Vivi conversa com Cíntia e

pergunto se ela está grávida. '

PROMESSAS DE AMOR
lúcio começa a aprender o ler e escrever. As
crianças se arrumam paro ir ao colégiO e lúcio
pede para ir junto. Leonor e Érica hesitam. Juno
tento se comunicar com Felipe. lino dá orien
tações sobre o assalto ao um carro forte. Juno
avisa a Bianco que o esconderijo deles será
invadido pela polícia. tino mostra a foto de AI·
cebíades e avisa que ele é o chefe do empresa
do carro forte. Gór hipnotizo Alcebíodes e Meto
merfn se transformo nele. Garcia se revolta por
não ter consegUido prender Valente'.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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-��------�·VARIEDADES
. DIVIRTA-SE

,

Algebra
A loira vai buscar o filho na escola.
O menino já estava esperando ela no

portõo. Após um longo abraço, a mõe
pergunta:
- Como foi a aula hoje, filhote?
- Foi legal. mõe. Todos os dias
aprendo coisas legais, mas hoje nós
nprendemns uma coisa que gostei
muito e sou muito bom: Álgebra!
A loiro, surpresa, pergunta: -

- Que bonitinho! Entõo fala pra
mamõe, como se fala "bom dia" em
Álgebra?

SUDOKU

o CORREIO no POVO mTERÇA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2009

Babá
_ processa

Robert De Niro
Alexis Barry, uma ex-babá que .

trabalhou pa_ra Robert De Niro, iniciou
um processo contra o ator, a quem
acusa de nõo lhe pagar horas extras
trabalhadas durante os 10 meses que
exerceu a funçõo em sua residência. A
babá está pedindo na justiça o valor
de USS 40 mil (cerca de RS 80 mil).
correspondentes às 750 horas extras

que ficou cuidando de Elliot. filho do
,
ator, que agora tem 11 anos.

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e viCionte_ O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna, Também
nõo se pode-repetir números em cada quadrado de 3x3-,

SOLUÇÃO

'II ÁRIES

4�' (20/3 a 20/4)
.

'�[
Apesar da necessi-

� dade de se fechar .

um POUCOi novos _

trabalhos em equipes estão fa
vorecidos, bem como a projeção

,

de sua imagem social. Sucesso
no resultado de antigos projetos
e empreendimentos também
está prometido nesta fase.

.

�-
TOURO

-

(21/4 a 20/5)
Mercúrio em seu

.

signo dá o tom do
.

,

_

momento trazendo
novas amizades e grande possi
bilidade de novos contratos com
bons resultados em negociações.
Caso trabalhe com a comuni

cação, esta é uma ótimo fase
também.

Claudia Léitte de
bem com a Globo
Claudia leitte fez as pazes com a Rede
Globo. A emissora tinha colocado
a canterc na fila de espera porqu.e
a Rede Record usou a imagem dela
para tentar al.ovancar sua empresa
de licenciamento de marcas. Após a

reconciliaçõo com a emissora, Claudia
gravou o programa de Ana Maria

Braga, que vai 00 ar essa semana,
no Projac, e vai fazer o da Xuxa na

semana que vem.

PREVISÃO DO TEMPO - Fonte: Ciram/Epagri

Mais uma frente fria passa com fraca atividade
por Santo Catarina, provocando variaçõo de I> Fases da lua
nebulosidade e condições de chuva isolada, CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

2/4 9/4 17/4 25/4

� Jaraguá do e Região

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA

MíN: 16° C MíN: 14° C MíN: 14° C MíN: 13° C
MAx: 22° C MÁX: 24° c MAx: 25° C MÁX: sr c
Sai Sol Sol Sol

)('
GÊMEOS
(21/5 a 20/6) -

Mercúrio faz com
que você sinta
necessidade de

se fechar. Você estará quieto e

pouco receptivo, mas também
mais romântico. Assuntos liga
.dos ao ocultismo, sexualidade e

psicologia também serão foco de
seu interesse .

r- ""
CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7)
"-.;.•_.:;;.... Fase boa para
: 'jogar conversa fora

com amigos, mas
também para a comunicação e

.

apresentação de projetos. A fase
é ótima para a projeção de sua
imagem social, portanto pode
esperar por bons resultados em
empreendimentos.

"

li�.-- LEÃO

�;J (22/7 a 22/8)
.

.: '} A fase é de cura de
� � antigos relaciona-

mentos e abertura
de coração para os novos que
certamente surgirão. Caso
trabalhe com comunicação, esta
é uma ótima fase_para apresen
tação de projetos e construção
de uma boa imagem social.

nr·
VIRGEM'
(23/8 a 22/9)
Sensação de estar
passando por mais
uma crise marca

esta fase; Apesar do dia tenso,
procure não se envolver em

emoções prof�ndas, pois tudo
está se finalizando. A pior parte
você já conseguiu solucionar e
por isso não deve perder sua fé.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
O sol em seu setor
dos relacionamen
tos traz luz. mas

também o que não foi percebido
e deve ser iluminado pela consci
ência. Você estará sensivelmente
mais fechado e mais prafundo
tam,bém, revendo assuntos emo
cionais de'seu passado.

'

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Hoje você continú
ará mais fechado,
pois alguns senti-
mentos virão à tona

e você não saberá o que fazer. Sua
mente tem andado confusa, corre
gado de pensamentos que levam II .

emoções que acabam atrapalhan
do suas decisões e escolhas.

SAGITÁRIO

r'
,.. (22/11 021/12)

A lua continua
em seu signo
dando um tom

mais emocional a tudo _o que fizer.
Relacionamento com os filhos
tendem a ficar mais tranquilos. O
dia segue um pouco pesado ainda,

. resquício de algum prablema que
não teve solução no dia anterior.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

""""'" Você continua fe-
chado e pensativo
porque sabe que

.

precisa tomar algumas decisões
e ainda não consegue. Alguns
projetos que estavam parados
voltam a caminhar para frente.
Fechamento de novos contratos
com bons resultados financeiros.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

- Dia de ótimo
astral com muitas
oportunidades de

dar a volta por cima de proble
mas que estão afetando seu dia
a dia:Fase de cura em todos os .

setores de sua vida. Controle

apenas seus gastos e aprenda a

lidar com seu dinheiro.

PEIXES

... . (19/2 019/3)

".iI' Com a volta �e Vê-
.

�. nus em seu signo
é quase impossível

que antigas questões que dizem
respeito a seus relacionamentos
não venham à tona. Você estará
ainda mais sensível e certamen
te vai colocar um ponto final em
tudo o que ainda atrapalha.
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Sara Carolina RQsendo, que no dia
15 completa 15 anos. Parabéns da

amiga Alexandra Oenning

Comemorou idade nova, no
último dia 29/3, Tiago Rafael
Padilha. Felicidades, dos avós,
da mãe Sirlei e do pessoal do

Bar do Padilha-

Parabéns a Viviane Sçhulz q�e no
último,dia 5 comemorou idade

nova e no dia 27/3 colou grau, em
Recursos Humanos, pela Unerj

No dia 31/3, completou idade
nova, Marcinha. Felicidades dos.
avós Manoel e da tia Andréia

Fabio Luis Gessner colou
. grau em Comércio. Exterior, no
último dia 3.- Parabéns pelo

conquista é o que deseja toda
família, amigos e a noiva Alaisi

Mari e Felix completaram cinco anos de
namoro no dia 31/3. Felicidades!

o casal Marcelo e Daiana completou
1 ano de namoro no dia 6. Ela também.
comemorou idade nova. Felicidades!

Comemora idade nova no dia 15, Marciana .

Fenerich. Quem deseja feUcidades é o

namorado Rafael Scherer

MarcelQ Weigmann' comemorou
idade nova dia 4. Quem manda
os parabéns são os pais Mario e

Edite e a tia Marli
Moisés Rodrigues anivers�riou dia
2. Felicidades da namorada Juli

.:A namorada Camilo Heck

parabeniza Maicon Kretschmar
pela passagem do aniversário

no. dia 1°. Felicidades

. A bela Paulcí Luísa Pereira,
completou 14 anos no dia 9, filha
de Rosilene e Nelson. Parabéns!

Completou 14 anos no dia 3�
Ana Paula Montai. Parabéns dos
familiares.Sua mãe lanete manda

.beijos e deseja felicidades.
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INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólo� comerciol (RS)
Euro (em RS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,168 2,170.

r

-0,09%
2,903 2,905 1,45%

HEADHUNTER
�,

Etica: uma questão de valor
Sérgio desenvolveu sua carreira numa empresa

que pode ser tomada como exemplo de ética. Uma

organização que desempenhava seus processos da
forma mais correta e honesta possível. Como diretor,
Sérgio fazia questão que todos os seus funcionários

'

.agissem de maneira exemplar.
Por causa dessa forma "certinha" delevar a vida, o

gestor conquistou alguns clientes e um deles, numa
forma de reconhecimento, convidou-o para dirigir a
nova unidade de sua empresa que se instalaria numa
cidade a 150 km da capital. Era uma mudança difícil
para Sérgio, pois, além dos anos de empresa, tinha
também a questão de mudança de cidade. .Porém,
pesando os prós e contras, percebeu que a oferta era

tentadora e que valia a pena.
Entretanto, as coisas aconteceram de uma forma

um tantã quanto estranha. Já na primeira semana,
em reunião com o presidente e diretores das outras

unidades, Sergio foi informado sobre um costume

que eles tinham de abordar o mercado que ainda não

ESTIMATIVA

os conhecia. Sua estratégia de Marketing {se é que dizer quehá alguns meses havia tomado uma decisão
podemos denegrir o Marketing desta forma) era infa- contra a empresa e que teve que mantê-la em sigilo.
mar a imagem das empresas concorrentes.' Falou sobre o tempo em que trabalhou na outra or-

.

É claro que Sérgio não concordou com nada.' ganízação e como foi que eles conquistaram estabíli
Porém, explanou sua opinião contrária, sem exacer-

_
dade no segmento em que atuavam. Falou, principal

bar sua indignação. Preferiu se manter inerte peran- mente, sobre os princípios de ética que os guiavam
te todos até o momento de agir da melhor maneira .

e contou seu segredo para o sucesso: "quando uma

que julgava. Em seguida, em reunião com seusfun- empresa é boa, ela não precisa dizer para o mundo
cionários, baseado em sua ética, explicou que, como que seus concorrentes não são tão bons quanto, pois
gestor daquela unidade, sentia-se no direito de ado- os, clientes descobrirão isso a 'trancas e barrancos'.
tar uma política um pouco diferente: Quem age com ética sempre serámelhor visto e mais

Foram alguns meses de investidas intensas no bem quisto por todos". Desta forma, hoje Sérgio co

mercado local. Ao invés de denegrir a imagem de manda, não só aquela unidade, mas duas outras em

seus concorrentes, preferiu tentar entender um vales próximos dali.
'

pouco melhor a clientela da cidade, Em um curto É fato que nem todos na organização que Sér

espaço de tempo já possuía uma carteira invejável. gio trabalha agem como ele. Porém é certo que os

Só depois disso, quando novamente se reuniu com funcionários que estão sob seu comando seguem à
o presidente da empresa e os demais diretores, pôde risca todos os seus ensinamentos, levando consigo

. esclarecer como conseguiu tantos clientes. a certeza que é possível um mundo .sem desonesti-
Em suas palavras, podia-se sentir certo pesar ao dade. Basta começar por si mesmo.

Mercado prevê uma
queda· de 0,3% nePIB
Da balança há superávit previsto de US$ 15 bi
SÃO PAULO

o mercado financeiro
reviu para baixo suas esti
mativas de crescimento da
economia brasileira neste

ano, ao mesmo tempo em'

que reduziu levemente as

expectativas em relação à

'inflação, 'segundo relatório
.Focus divulgado ontem. A

previsão para o PIB (Produto
Interno Bruto) em ZOà9 pas
sou de uma queda de 0,19%
na semana passada para uma
retração de 0,30%. O cenário

para Z010 permaneceu' em
crescimento de 3,5'0%.

O relatório também indi
cou uma piora mais acentu

ada na produção industrial.
O mercado vê agora uma

contração de 3,56% ante os

3,06% da semana anterior.
Para Z010, foi mantida a pre-

visão de expansão de 4,0%.
Já para a balança comer

cial, os prognósticos melhora
ram, com o superávit previsto
aumentando de US$ 14,5 bi
lhões para US$ 15 bilhões. O
mercado também reviu para
cima as projeções para ZOlO,
passando de US$ 13,7,para
US$ 14,0 bilhões.

Pata a inflação medida pelo
IPCA (Índice Nacional de Pre

ços ao Consumidor Amplo), o
relatório apontou um leve re

cuo de 4,Z6% para 4,Z5% em,
2009 e de 4,46% para 4,4Z%
no ano que vem. As -duas ta

xas estão abaixo do centro da
meta perseguido pelo governo,
de 4,50%.

O prognóstico para a Se
lic deste ano foi mantido
em 9,25%, enquanto para o

próxime ano subiu de 9,38%

para 9,50%.
Também foram reduzidos'

os prognósticos para os de
mais indicadores inflacio
nários de Z009 - a previsão
para o IGP-DI, por exemplo,
saiu de 3,03% de alta para
Z,41%. No IGP-M, a pers
pectiva é, de elevação de
Z,ZZ% e não de 2,71% como

contemplado no relatório
Focus antecedente.

Em abril, o IPCA deve su

bir 0,3·5% e o IPC-Fipe deve
marcar avanço de 0,33%. No
Boletim Focus passado, a pro
jeção para esses indicadores
era de acréscimo' de 0,33% e
Q,31%, na ordem. O IGP-DI
deve ter variação nula contra

expansão de Q,ZO% esperada
anteriormente.

AGÊNCIA o GLOBO

LOTERIA
NWJ@jNVl1

CONCURSO N° 04332

Prêmio liWlste

1°

CONCURSO N° 1064
�- '16 9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXT�ORDINÁRIA DO SINDICATO

.A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Me
cânicas, dos Materiais Elétricos, dos Motores Elétricos, de Equipamentos Elé
tricos, de Eletro Eletrônicos, de Geradores, de Alternadores, de Implementos
Agrícolas, de Máquinas, de Peças para Reparação de Veículos, de Fundição
e dás Oficinas de Latoarias e Mecânicas de Jaraguá do Sul e Região, convoca
todos os empregados da empresa Menegotti Indústrias Metálúrgicas Ltda., do
município de Schroeder/SC, sócios ou não, para a ASSEMBLÉIAGERAL EX
TRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 17.04.2009, em primeira convocação
às 13:30.horas, e em segunda e última às 14:00 horascom qualquer número
de presentes, tendo por lacaio estabelecimento da empresa na rua Palmira
Roberto Gneipel, nO 300, no município de Schroeder.

COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA: .

.

- PISCUSSÃO EDELIBERAÇÃO QUANTOA PROPOSTA PELA EMPRESA
NA REALIZAÇÃO' DE AGORDO COLETIVO PARA REDUÇÃO DA JORNADA
DE TRASALHO COM REDUÇÃO DE SALÁRIOS, .

...... ,

Jaraguá de Sul, 13 de abril de 2009.

Vilmar S. Garcia
Presidente
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Sábado o Malwee venceu o Praia
Clube por 5x3, em Uberlôndia.
Um dos lances que mais chamou
o atenção foi no minuto final do
partido quando, em uma disputo
de bolo entre Chico.e Pábrio, este
último sofreu uma f�atura. Ontem,
através do assessoria de imprenso
do Malwee, o. camisa 15 se pro
nunciou. "Tentarei estar o mais
próximQ possível do recuperação
de meu companheiro de profissão
tonto psicologicamente quanto em
qualquer necessidade financeiro
qüe posso haver, me colocando à

.

disposição dele, de suo família
e de suo equipe", afirmou Chico.
Poro ele, o lance foi involuntário.
"Ele entrou pisando no bolo em

cim� do Lenísio e eu venho fazer
o d.obra. ( ... ) Chego poro trovar o

chute. Neste momento, COIl1 habi
lidade, ele dá mais um drible e,
indo pegar o bolo, acabo pegando
o perna do adversário".

ESPORTE----�-----

tuís Fernando' Demathe (D), da Euclides da Cunha, disse que espera o ano todo pela competição

INTEGRAÇÃO

Competição escolar
envolve 500 alunos
Jogos seguem até na quinta-feira à tarde
JARAGUÁ DO SUL

A maior competição inte
rescolar de futebol de 'cam

po acontece essa semana em

Jaraguá do Sul. Cerca de 500
alunos de 17 escolas do muni-

.

cípio, de dez a 14 anos, inicia
ram ontem'a disputa da fase

municipal do Moleque. Bom
de Bola e Moleca Boa de Bola.
As partidas

.

acontecem nos

campos da Vila Lalau, João
Pessoa e Botafogo.

, Esta é uma _das competi
ções mais esperadas pela ga
rotada. Primeiro por envol
ver um grande número de

participantes, segundo pelo'
futebol ser a paixão nacio
nal. O professor da Escola
Albano Kanzler, Cláudio
Bloedorn, disse que os alu- Euclides da Cunha, joga na

nos encaram o torneio como zaga e está empolgado .. "Às
o auge das atividades reali- vezes a gente discute dentro
zadas na disciplina de Edu- do campo.rmas é legal porque
cação Física. "A preferência estamos treinado desde o co

deles. é o futebol e o Mole- meço do ano.Esperamos mui-
. que é a realização da garota-to para jogar", revelou. ..

da", descreveu o professor. . As
.

meninas também fa
No ano passado os alunos do zem bonito no campeonato.
professor Cláudio consegui-

.

Este ano as inscrições para o_
ram chegar até a etapa esta- Meleca superaram' as. expec
dual da competição, tativas. Enquanto em 2008

.

. O estudante Luís Fernando três equipes participaram este

Demathe, 13 anos, da Escola ano o torneio conta com seis

ONDE VER
HOJE

CAMPO DAVllA LALAU·
·Horário: 8h às 12h e do
13h30 às 17h30

CAMPO DO JOÃO PESSOA
Horário: 8h às 12h e do
13h30 às 17h30

AMANHÃ_ . __

CAMPO DAVILA LALAU
Horário: 8h às 12h e do

.

13h30 às 17h30

QUINTA:FElRA.__ ._� _ .

CAMPO DAVILA LALAU
Horário: 9h às 10h e do l3h30 às
17h30

times femininos. Ângela Para-:

dzinski, 13 anos, explica essa

preferência das meninas pelo
futebol. '� Seleção Brasileira
é a grande incentivádora para
nós", afirmou.

O Moleque e a Moleca boa
de Bola seguematé quinta-fei
ra (16/4). As finais acontecem
no Campo da Vila Lalau, com
início às 9 horas e término por
volta das 17h30.

GENIELLI RODRIGUES
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LIGA FUTSAL

Malwee vence duas vezes fom
Time goleou a Intelli por 6xl na noite de ontem à noite
O�LÂNDIA/JARAGUÁ DO SUL

A Malwee venceu ontem a

segunda partida consecutiva
fora de casa pela Liga Futsal
2009. O time jaraguaense foi a
Orlândía (SP) e goleou a fntelli
por 6xl. O jogo atrasou cerca

de 20 minutos devido à chuva
que caiu na cidade e causou

goteiras no Ginásio, Maurício
Leite Morais. A primeira vitó
ria do time jaraguaense foi no
sábado por 5x3 contra o Praia
Clube fora de casa.

Em uma noite inspirada de
Lenísio a equipe jaraguaense
conseguiu trazer mais trêspon
tos na bagagem. O camisa 10
deu dois passes e marcou outros
dois gols. A primeira assistên
cia foi para Leco, aos 7min27,'
e a segunda para Cabreúva, aos
-13minll.

Lenísio marcou então aos

17min07, depois de passar por
dois adversários e meter na sa

ída do goleiro Gitta. A lntelli
até tentou diminuir, mas es

barrou na boa defesa de Tiago
e o primeiro tempo terminou
3xO para a Malwee,

O time da casa tanto insistiu

que marcou com Jaderson, no
contra-ataque, aos. 9min15 do

segundo tempo. Só que 40 se

gundos depois, Lenísio marcou
seu segundo gol e o quarto da
Malwee depois de tabelar com
Humberto.

Faltando cinco minutos; Q
time' paulista colocou golei
ro-linha para tentar reverter

'0 marcador,' mas dois passes
errados, foram fatais: Chi
co, aos 15min22, e Ari, aos

15min40, tocaram por cober
tura e deram números finais
a partida: 6xl.
'O camisa 10, em entrevis

ta para a rádio Studio FM no

fim do jogo, comentou que as
.

vitórias nas primeiras partidas
são fundamentais para as pre
tensões do time jaraguaense.
:'É importante para conquistar
confiança e terminar a pri
meira fase na liderança, que
é nosso objetivo principal",
analisou. O próxima compro
misso da equipe é na segunda
feirá (20/4), na Arena Jaraguá,
contra a Copagril (PR).

'

o CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA; 14 DE ABRIL DE1009
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CAMPEONATO CARIOCA
S�MIFI�AL DA TAÇA RIO
Vasco Ox4 Botalogo
Flamengo lxO Fluminense

-

CAMi»!:ONirm CATAR!N!:NSE
5" RODADA DO QUAD�NGULAR
Joi�ville 1 xO Avaí
Chapecoense 2xl Criciúma
CLASSIFICAÇÃO: Avaí 11, Chapecoepse 8,
Joinville 7 e Criciúma 3

- Lenísio, em fim de semana inspirado, já é, o artilheiro do Malwee no Liga
,

GENIELLI RODRIGUES

SEMIFINAL RETURNO
Juventude 0x2 Caxias
Internacional 4xO Ulbra

4" RODADA OCTOGONAL
Coritiba 2xO Paraná
Iraty 0x2 Cianorte

, J. Malucelli 3xO Paranavaí
Atlético 1 xO Nacional

.

CLASSIFICAÇÃO: Atlético 11, Coritiba 11, J.
Malucelli 10, Paraná 7, Nacional 5, Cianorte
4, lraty O e Paranavaí O.

SEMIFINAL
JOGOS DE IDA
Santos 2xl Palmeiras
Corinthians 2xl São Paulo

'

Vasco Ox4 Krona/Joinville
Minas 1 x2 Cortiana/UCS
Praia Clube 3x5 Malwee
Colegial 4x2 Carlos Barbosa
Unisul 6xl' São Caetano/Corinthians .

Umuarama 3x2 Copagril
Vasco 4x4 São Paulo

Petrópolis 2x5 Cortiana/UCS
Intelli lx6 Malwee,
Unisul 3x3 Carlos Barbosa
Umuarama 1 x3 Atlântico

ã:-
o

g AMANHÃ
> • ,

� 19h30 - Alvares/Vitória xVasco
� 20h - Copagril x Praia Clube

20h - Cascavel x Intelli

Este é o pior começo de ano do Ferrori desde 1992, por isso o equipe mudou principalmente o comando dos bastidores

Após mau início, Ferrari
passará por re-form�lação
DA REDAÇÂO

A Ferrari anunciou ontem
'as primeiras mudanças es

truturais após os mau início
de temporada na Fórmula
1. Depois de duas corridas,
a equipe ainda não somou

pontos, e já tem uma vasta

coleção de erros, tanto com

Felipe Massa quanto. com o

finlandês Kimi Raikkonen,
É o pior começo de ano d�
escuderia desde 1992.

A maior alteração na es

trutura da equipe diz respei
to do gerente Luca Baldisser
ri, que passará a trabalhar
na fábrica em Maranello e

deixará de ir às corridas, O
cargo do italiano 'será ocu-

.pado por Chris Dyer, chefe
dos engenheiros' de corrida
e que trabalhou diretamente

o com Michael Schumacher
na m:elhor fase da carreira
do alemão. A intenção da
escuderia é concentrar os

esforços em melhorias' no
modelo F60, que mostrou

desempenho abaixo da ex

pectativa nos GPs de Aus-
,

trália e Malásia. Para isso foi
criado um grupo de trabalho

especial, chefiado pelo dire
tor-técnico Aldo Costa. Nas

mudanças anunciadas, não

consta uma definição sobre
.o futuro de Michael Schu-
macher,

.

O heptacampeão mundial
trabalha como conselheiro
da equipe, mas foi apontado
como responsável pelos erros

-

cometidos na Malásia, quan
do Massa ficou fora da dispu
'ta pela pole e Raikkonen colo-
cou pneus de chuva quando a

pista de Sepang aindaestava
seca. Após a etapa malaia, o

chefe de equipe da Ferrari,
Stefano Domenícalí, classi-,
ficou como .l'inaceitáveis" os

<
erros de avaliação cometidos
pela escuderia. -
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, CENI SE MACHUCA EM TREINO
Goleiro sentiu uma lesão no tornozelo e vira dúvida para próximos jogos

SÃO PAULO

Nos últimos jogos, Rogé
rio Ceni vem sofrendo com a

má fase. Em pelo menos três
partidas, ele vem demons
trando seguidas falhas, como
contra São Caetano, Defen
sor e Corinthians. Ontem no

treino do São Paulo, ele teve
de deixar o campo de maca

e com muitas dores. Em um

lance com o atacante André
Lima, acabou machucando o

tornozelo esquerdo. A situ
ação é tão preocupante que
ele deve ficar de fora do jogo
desta quarta-feira contra o

Independiente Medellín e é
dúvida para o clássico contra
o Corinthians, no próximo
domingo.

O médico do São Paulo,
José Sanchez, fez uma primei
ra análise e preferiu ser caute-

,loso. Mas não descartou a pos
sibilidade de ser uma fratura.
"Clinicamente, nos. preocupa
bastante. Ele prendeuo pé no

gramado, e está com uma dor
forte na região lateral. É com

plicado adiantar alguma coi
sa, temos suspeitas e vamos

esperar o resultado do exame.

A radiografia vai definir", afir
mou omédico.

TREINONOCT
No momento da lesão,

Ceni participava de um jogo
de seis

_

contra sei no campo
de futebol society. Ao tentar
roubar a bola de André Lima,
o pé esquerdo ficou preso no

gramado. De acordo com os

primeiros prognósticos, o ca

pitão pode nem viajar para a

Colômbia, e Bosco deve assu

mir a titularidade. Rogério Ceni sentiu o tornozelo esquerdo depois de disputar uma bolo com o atacante An�ré Limo no CT
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