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NA ESTREIA EM CASA,TIME JARAGUAENSE' CONFIRMA BOAJASE E VENCE A COPAGRlt
POR 4Xl, CONQUISTANDO A TERCEIRA VITÓRIA EMtRÊS JO'GOS.. ',

População sem assistência
o Hospital de Massaranduba ainda não tem data para, abrir as portas.
Um relatório aponta problemas em obra entregue mas não concluída.
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Acidente mata oito argentinos
Ônibus com turistas despencou de uma ribanceira de 60 metros em Rancho
Queimado, na BR-282, Sul do Estado. Outros 28 feridos foram hospitalizados.
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�3273-7466 - Plantão
www.grupoestrutura.c.om.br :
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Jaraguá organiza'
.

o dia sem rúídos
Você já imaginou o cidade sem o barulho
dos moeres de carros e dos fábricas?

Página 4

u tomcuo no 1)0\'0

Ma�or chiclete sem açúcar pode ser

uma solução paro diminUi� a quanti
dade de colorias ingeridos 00 longo
do 'dia, revela pesquisa do Pennigton
Biomedical Research Center eda lou
isiana State UhiversitY. A goma pode
ajudar o controlar a fome por doses,

'. principalmente no meio da tarde.

FAMEG

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

PONTO, DE VISTA

o livro e o internet

WIZCARLOS AMORIM,
ESCRITOR Iii EDITOR

(HT1P'.fj!3R..GEOCiTIES.
COM�IAECIA)

escolha. Mas daí a dizer que foi ela quem
provocou um aumento tão significativo'
nas vendas, pode ser exagero.

A Internet é um recurso tecnológico
valioso na pesquisa de qualquer assunto
e uma ferramenta insubstituível nos dias
atuais. Mas é sabido, também, que os

adolescentes que têm acesso, não vão à
rede procurar novos títulos para ler, com'
raras exceções.

É, portanto, temeroso, creditar à Inter
net o crescimento do índice de leitura em .

crianças e adolescentes.
Interessante que, poucos dias depois de

ouvir essa notícia, leio numa dessas revis
tas semanais de informação, uma matéria
de capa a respeito de pesquisa sobre leitu
ra, que veio de encontro àquilo que haví
amos concluído: o brasileiro gosta de ler.

Ouvi, há bastante tempo, num telejór
nal, uma notícia que me deixou feliz, mas
ao mesmo tempo descrente: a venda de li
vros infanto-juvenis, no Brasil, subiu 50%
(cinqüenta por cento!). Só que este índice
fabuloso, segundo a notícia, era creditado
à Internet. E foi este crédito que tornou dis
cutível a informação. Está certo que a In
ternet facilita a divulgação de quase tudo
o que é publicado, tanto no suporte tradi- .

cional, o livro impresso, como em outras

mídias, proporcionandomaiores opções de

�.

DO LEITOR

A escalada do
subemprego

I
As

.

estatísticas de desemprego mostram uma face da
realidade vivida por uma crescente parcela da população, .

atingida pelas conseqüências da- crise mundial. Em diver
sos países, o desemprego atinge indiscriminadamente to

das as fatias da população, desde altos executivos até tra

balhadores sem qualificação. Em outros países, como.no
Brasil, no entanto a realidade é um pouco pior sob 'este

aspecto.
Com uma grande carência por profissionais qualifica-

-

dos, os trabalhadores que tem realmente uma qualificação
valorizada pelo mercado, continuam em falta.

Em nossa região notamos que as placas de procura-se
continuam ostentando vagas para costureiras, talhadores,
mecânicos e outros e as agência continuam na caça por.
profissionais como engenheiros, modelistas e vendedores.
Claro que todas as empresas que colocam estas vagas estão
em busca de profissionais realmente qualificados e em di
versos casos, estão realizando a troca da equipe. Para' uma
crescente legião de jovens e profissionais pouco qualifica
dos, no entanto, a realidade torna-se cada vez mais difícil
uma vez que poucas empresas estão dispostas a empregar
uma pessoa que ainda precisa ser qualificada e que só trará
resultados no médio e longo prazo. Prefere contratar quem
pode começar a render imediatamente.

- Por este motivo, vemos cada vez mais pessoas aceitan
do empregos que a pouco 'tempo simplesmente rejeitariam
o que, de certa forma podê sermuito bom para as empresas
que assim conseguem profissionais mais qualificados para
trabalhos menos complexos e ao mesmo tempo obtém um

pouco de comprometimento do mesmo com seu emprego.
No entanto, um outro problema cresce cada vez mais:

o subemprego. Os trabalhadores sem qualificação e sem

perspectivas de absorção pelo mercado formal, ficam cada
vez mais vulneráveis e até uma das alternativas econômi
cas que é a coleta de material reciclável está se tornando
cada vez menos atraente.

- Em um momento em que a reconstrução é a tônica de

quase todas as conversas, olhar por estes cidadãos e propor
cionar aos mesmos a possibilidade de se qualificarem e em

barcarem no trem do futuro é uma necessidade premente.

,LOURIVAL KARSTEN, ADM!NlSTRADOR E CONSULTOR

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

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

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

" telefone (" não serão publicados).

Ele pode.até não ter dinheiro para comprar
livros, mas gosta de ler.

De acordo com apesquisa, 78% de cinco
mil, quinhentos e três pessoas consultadas
em quarenta cidades brasileiras, gostam de
ler livros - e há que se considerar que esta

é uma esmagàdora maioria daqueles que
responderam ao que foi perguntado.

A literatura infanto-juvenil quase
não aparece nesta pesquisa, pois os en

trevistados tinham a partir de quatorze
anos: apenas quatro por cento. Mas se

as vendas dos' livros infanto-juvenis
cresceram cinqüenta por cento - e ·sa

bemos que este gênero é um dos que
mais vende, nos últimos tempos - em

se baixando o Iimíte de idade para sete
anos ou menos, na referida pesquisa, o
índice seria muito maior.

Por conta demuitos desencontros de informa- Je os de todaS as obras necessárias, jáque há uma
ções entre aPrefeitura, SPR e oDeinfra,.o deputa- disparidade "entre pontos destTuídos apresentados
do Kennedy Nunes, que coordenou. a audiência pelomunicípio e levantamentes anunciados pelo
pública: realizada na semàna passada em Jaraguá Estado, a quem caberá executá-Ias com verbas fe-
deliberou sobre alguns. encami- >

derais; esfôrços junto aDefesaCi-
nhamentos, que se não lançam vil estadual pai'a, se tentar encai-
soluções definitivas em favor da xar famílias, '0 Reação,
reconstrução.do pat não reque).j

e socorro às mas comp
.

as atingidas, rado em 31 defi
servir para se saberque oi omis- E, à.inda: {esclarecimentos
so, negligente, inéomj>etente ou mais que necês$os sobre a

correto no encaminhamento de anunciada parceria com a Co-
toda a papelada exigidapela burocracia. hab para a construção de 125 moradias. Con-

POr exemplo, uma ata com datas precisas da siderando-se a postura usual do deputado na

execução de obras de in:fràestrutura; paralelamen- Assembléia Legislativa, é de .acreditar que
te, que o Deinfra disp iIize para a Prefeitura, "mesmo antes das obras se to uma reali-
Câmara de Vereado 'rum da Solida- ,

. T'. v9,Í se saber onde se 1'0
.••

'.
ropositada-

�g.e cr.iadClpel gislativa os pro lii� 'bunãp, o fio da m'eada�0,
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FALA Aí!

"Sinais de melhoro
não éseluçãc do

problema. "
HENRIQUE MEIRElES, PRESIDENTE

DO BANCO CENTRAL,
sobre o otimismo exagerado quanto a .

superação da crise internacional.

" Precisamos parar
'com o mania de que

. somos pobres. "
PRESIDENTE LULA (PT-SP), dizendo que
os problemas do Brasil devem ser resolvidos

'

pelo governo e não por outros países.

" Eu gosto do.
Botafogo, não tenho

que tripudiar. "
CUCA, TÉCNICO DO'FLAMENGO
e ex-treinador do Botalogo, depois da
vitória de domingo no Maracanã.

PODE?
Solvo melhor juízo, o uso dado o três
cargos de madeiros, dos dez prome
tidos à Prefeitura pelo família Schür
mnnn (e que não tinham chegado
até o semana passado, beneficiando

. desobrigados de Jaroguá pelos chuvas
de novembro do ano passado) atrope
'lo lei vigente. A madeira, de foto, era
inservível para o construção 'de cosas e

foi transformado em embalagens porá
acondicionar bananas. Embalagens

.

que devem ser de plástic�, laváveis,
evitando contaminação com fungos e

outros problemas, ,

-

,

Despesas das Câmaras
Poro viabilizar o recriação de quase oito mil cadeiras em todo o país (oito
em Jaraguá e uma em Guaramirim), o Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania do Senado deve votar amanhã o limite máximo poro os despesas
dos câmaras municipais. De acordo com o texto original, os limites de des
pesas paSsariam o variar entre 2% e 4,5% sobre os receitas municipais, O
percentual mais baixo se aplicaria o municípios com receito anual superior
o RS 200 mllhões.e o mais alto àqueles com receito de até 30 mílhêes, Poro
localidades comnrrecodações intermediários, o proposto prevê variações de per
centuais: 3,75% sobre orçamentos entre RS 30 milhões e RS 70 milhões; 3,5%

.

sobre receitas entre RS 70 milhões e RS 120 milhões; e 2,75% sobre orçamentos
muniéipois entre RS120 milhões e RS 200 milhões. Mos o senador Valter Pereira
(PMDB-MS), apresentou substitutivo por considerar que o proposto pecapcr in
cluir valores nominais no texto do Constituição e, também, por nõo ter calibrado
adequadamente os limites, tornando-os excessivamente rígidos. Como solução
ele sugere, entre outros medidos, que o fixação de limites nemlnels seja definido
por lei complementar e que o correção dos faixas sigo os índices de inflação.

. .

INDIFERENÇA .
"

.

Até sexto-feiro, 16, nodo menos que
13.550 catarinenses corriam o risco
de perder o titulo de eleitor, porque
não tinham votado e nem justificado
o ausência nos urnas em três eleições
seguidos. Será que está estatístico não
.é resultado do falto de credibilidade
dos políticos? Pelo visto,' os pessoas

•
não estão nem aí, porque -e é o que
se vê, via de regra- sobem que tudo vai
continuar como era antes. Ou tem al
guém que prove o contrário?

,

REALIDADE
Estudo do ONG Tronspórência �rasil
mostro que 38% dos propostos dos
senadores são irrelevantes. Dos 5.819
propostos analisados desde fevereiro
de 2003, 2.534 (44%) foram conside
rados de impacto. A ONG considerou
como irrelevantes os propostos que
versavam sobre homenagens, sessões
solenes, batismos, dotas cememorati- ,

vos e simbologias. Dos 2.025 homena
gens sugeridos pelos senadores, nado
menos que 2.014 foram aprovados.

OBRIGATÓRIO
Proprietários de estabelecimentos comerciais de Jaroguá d.o
Sul, enquadrados pelo alvorá sanitário, têm até quinto-feiro,
30, poro pagar o taxo anual de 1009. Após o doto, há multo de
'0,33% 00 dia e juro de 1 % 00 mês. Após 30 dias; o multo sobe

-

poro 10% (fixa) mais juro de 1% 00 mês. Os boletos poro p�ga-.
mento devem ser retirados no prédio do Vigilância Sanitário,
junto 00 Pomo 1, Rua Jorge Czerniewicz, 800. Sõo mais de dez
mil estabelecimentos sujeitos 00 documento, boa pnrte deles
manipliladQres de alimentos.

'-�
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Desfile de lanternas
ilumina a Marechal
Mais de 500 folcloristas foram ao encontro

Integração
com pessoas-

Já para os participantes, o

forte mesmo é a integração que
o evento proporciona. "O mais

importante é essa integração.
A gente faz muitas amizades",
destaca a secretária Deise Ko
nell Schinke, 26 anos, que dança Após desfilar na Marechal, ·folcloristas fizeram concentração em frente à Matriz
desde os 17. "É uma diversidade
de culturas: italianos, alemães e

húngaros reunidos. Isso fortale
ce nossas tradições", acrescenta
a arquiteta Daliana Garcia, 24

anos, integrante do grupo folcló
rico Regenwalde Tanzgruppe, de
Jaraguá do Sul. A equipe dela
que é uma das organizadoras do
evento, quehomenageou os 30
anos do Parque Malwee e os 20
anos doMuseuWolfgangWeege. Espetáculo vai apresentar música barroca com entrada gratuita

D O tORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA. 21 DE ABRIL DE 2009

CULTURA

JARAGuÁ DO SUL

Quem passou pela Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca,
em Jaraguá do Sul, na noite do
último sábado, foi surpreendido
pelo brilho e alegria dos dança- .

rinos que participaram do 100

Acampamento Folclórico reali
zado neste final de semana, no

ParqueMalwee.
O evento que reuniu 550parti

cipantes de 26 grupos folclóricos
de Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul incluiu acampa
mento, gincana e baile, além do
tradicional Desfile de Lanternas
(Laternenzug], que foi embalado -

. pôr músicas típicas das etnias
alemã, italiana e húngara..

Crianças,jovenseadultosdes-.
filaram pelaMarechal segurando
as luminárias que eles mesmos

confecçionaram repetindo uma

tradição do Natal na Alemanha.
Outro . aspecto que chamou a

atenção do público foi a beleza
.

dos trajes típicos utilizados pelos
folcloristas. "Teve muita criativi
dade e originalidade. O evento
é muito rico pelo resgate étnico.
Isso movimenta a cidade e dá vi
sibilidade aos grupos daqui", co
menta a historiadora Silvia Kita,
uma dasjuradasdo desfile.

DEBORA VOLPI

GERAL-.-�----�--�

Jaraguá do Sul se engaja no

movimento um dia sem ruído
Você já imaginou Jaraguá

do Sul sem o barulho de bu
zinas, dos motores dos carros

ou máquinas das fábricas a

trabalhar? Pois essa é a ideia
dos organizadores da segunda
edição do Dia Internacional
da Conscientização sobre o

Ruído. Eles pedem para que
empresas e comunidade pro
movam, no próximo dia 29,
um minuto de silêncio, entre
14h25 e 14h26.

A mobilização tem o obje
tivo de chamar a atenção para
os riscos causados pela po
luição sonora, principalmen
te em relação aos problemas
auditivos.

Uma das organizadoras da
campanha, Karyny Mendon-

ça, conta que durante a data
especialistas realizarão tria

gens auditivas e orientações
no Centro Fonoaudíológíco,
que fica na Rua Guilherme
Weege. "Vamos fazer as tria

gens para detectar pessoas
que tenham problemas de
audição e também dar dicas
de saúde e de como manter o

silêncio", revela.
A campanha é realizada

em diversos países e no Bra
sil será promovida em 11 es

tados incluindo São Paulo
e Rio de Janeiro. Em Santa
Catarina, nove cidades inte

gram a campanha, inclusive
a capital Florianópolis.

Para outras informações:
www.acustica.org.br.

Feriado terá música clássica
na-Scar e teatro no Sesc
A apresentação da Orques

tra de Câmara de Blumenau
que acontece hoje na Scar,

.

em Jaraguá do Sul, é uma boa
opção cultural para quem
está de folga neste feriado. O
concerto tem acesso gratuito
mediante retirada de ingres
so na 'Secretaria da Scar e faz
parte da temporada 2009 do
grupo, com espetáculos de
música barroca.

O programa que será apre
sentado nesta noite reúne
obras como a Sinfonia na 3,
em sol maior, de Antonio Vi
valdi. A regência é do maestro

Daniel Bortholossi e a direção
artística do violinista Daniele
Clrardello.

Já a programação do Sesc
para este feriado inclui con
tações de histórias e espetá
culos de teatro. Hoje, tanto às
15h como às 20h, acontece o

espetáculo "Pequenos Teatros,
Histórias Inesquecíveis", com
Ruben Carvalho, de Curitiba.
E amanhã, às zon, tem mais
uma edição do CineSESC,
com o filme Doutores da Ale
gria. A classificação é livre e

o acesso para os dois eventos
também é gratuito,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIA DAS MÃES •

Comércio pronto para vender bem
Vitrines começam a ganhar a cara da data e chamam a atenção dos clientes
JARAGUÁ DO SUL

OS ovos de Páscoa há pou
co deixaram de ser as vedetes
das vitrines do comércio e

outra data comemorativa já
anima os lojistas. Faltando
menos de três semanas para
o Dia das Mães, o foco agora
é envolver os consumidores
nessa empolgação e vender o
máximo possível.

-

Considerado sinônimo de
bons negócios, maio ainda nem
começou, mas já causa movi

mentação em vários segmentos.
Nas floriculturas, por exemplo,
a programação é de trabalho
extra na medida em que o do

mingo, 10, chega cada vez mais
perto. Segundo o gerente Mar
cia dos Santos Junior, os clien
tes aparecem apenas na última
semana. No entanto, eles levam
para casa tudo o que estiver à

disposição, deixando os esto-

os proprietários de joalherias
também estão ansiosos pelo
Dia das Mães. Isto porque,
itens como brincos, colares e

anéis parecem fazer a cabeça
tanto de quem os recebe, quan
tos daqueles que os escolhem
para presentear. Conforme a

gerente comercial Fabiani For
lin, os produtos se enquadram
em diferentes orçamentos sem
perder o encanto.

.

Nessa época, os mais ven

didos costumam ser os pin
gentes de menino e menina.
De ouro' branco ou amarelo,
com brilho ou sem, eles ca

bem facilmente em bolsos que
pretendem gastar de R$ 60 até
R$ 400. Outra opção sugerida
por Fabiani é a chamada pul
seira da mamãe, na qual elas
podem completar o presente
com argolas indicando a pas
sagem dos anos ..

ques vazios.
, Seguindo essa realidade, KELLY ERDMANN Nas joalherias, maio é sinônimo de vendos ..Pingentes feitos especialmente poro elos são os mais vendidos

Coleção de outono e inverno
já está ii disposição na's'lojas
JARAGUÁ DO SUL são o roxo; o verde e o azul tur-

O frio ainda não deu muitos quesa, O primeiro habita, inclu
sinais de aproximação, mas as sive, as roupas masculinas. "O
araras das lojas de Jaraguá do Sul estilo é bem marcarite", resume
já estão preparadas para aquecer a lojista.

'

a população antes mesmo de ele Nessa linha, uma mesma

chegar. Botas, lãs e cachecóis composição pode misturar es

invadiram as vitrines de vez. E, tampas, listras e o xadrez, desde
para quem pretende seguir as que sem exageros. As três alter
tendências da estação, a dica é nativas, aliás, estão em alta e são

.

aderir ao colorido, tão comum no . algumas das apostas fortes do
verão e que agora surge também período. Mais um "look" libera
no outono/inverno de 2009. do pelos estilistas é a junção de

Segundo a empresária [enni- saias e shorts curtos com meias
fer Baumann, dessa vez, as cores de fio de 40 a 80. Na parte cima,
fortes vão se sobressair aos tons basta vestir casacos pesados para
pastéis e escuros. As su�estões dar o toque final.

Um "Iook" dos estilistas é juntar saias li! sltnrts r.urtns com meios grossos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Golpistas da· internet são· presos
Dupla teria comprado mercadorias através de site, mas não pagou
JARAGUÁ DO SUL

. Dois homens que praticavam
golpes pela internet foram presos
em flagrante na manhã de on

tem. Jonatan Diego Kasmierski,
23 anos, natural de Jaraguá do
Sul, e Marildo da Silva, 33, na
tural de Nova Aurora (PR) vão
responder por estelionato. Eles
seriam encaminhados ainda na

manhã de ontem ao Presídio de

Jaraguá do Sul. Se condenados,
eles podem pegar de .um a cinco
anos de detenção.

O delegado Adriano Spolaor
comenta que os golpistas utili
zavam o site Mercado Livre para
aplicar o golpe. Eles compravam
equipamentos eletroeletrôni
cos de pessoas que colocavam
as mercadorias à venda no site,
mas não pagavam. Para enganar
as vítimas, criaram um e-mail

resposta do Mercado Livre, com
mensagem de confirmação. do
pagamento que na verdade não

havia sido efetuado.
De acordo com Spolaor,· o

golpe começou a ser investi

gado depois que um morador
do Rio de' Janeiro, que vendeu

um vídeo game para Marildo
por R$ 1,.2 mil, constatou que
o equipamento não havia sido
quitado. '1\ vítima registrou um
boletim de ocorrência, mandou
uma cópia para os Correios e

pediu que a encomenda não
fosse entregue porque se tra-

.

tava de um golpe. Depois um

funcionário da agência avisou a

polícia", disse 'o delegado.
Jonatan e Marildo foram de

tidos quando retiravam o pacote
nos Correios do Bairro Baepen
di, por volta das 9h30. Confor
me Spolaor, eles confessaram o

. golpe para os policiais militares,
mas voltaram atrás durante o de
poimento e falaram que iriam se

pronunciar somente em juízo.
,

Na casa de Marildo foram en

contrados vários equipamentos
eletrônicos de última geração,
como vídeo games, câmeras foto
gráficas e celular, além de jogos
de vídeo game e R$ 700 em di
nheiro obtido através da fraude.

. De acordo com o delegado, o gol- '

pe estaria sendo aplicado há cer
ca de um ano e teria feito vítimas
em vários estados. Equipamentos e dinheiro foram encontrados no coso de golpista. Duplo estaria agindo há cerco de um ano

Quatro vítimas ,de acidente
com ônibus são identificadas
RANÇHO QUEIMADO

Quatro das oito vítimas fatais
de um acidente com um ônibus
argentino na BR-282, em Rancho
Queimado, na Grande Floria
nópolis, foram identificadas. O
nome das vítimas ainda não foi

divulgado. A identificação foi
feita por duas

'

mulheres que
estavam no

ôníbus.. No
início da ma

nhã, segundo
a PRF; o corpo
de Florentina

li: Carmem Farina

� havia sido reco-

� nhecido.
-

<f)

3 O acidente
� aconteceu às
«

1 19h30 de do-
] mingo, na altura do km 65. De

acordo com informações da Polí
cia Rodoviária Federal, o ônibus
que ia para a Argentina com 33

passageiros e dois motoristas

caiu em uma ribanceira de apro
ximadamente 60 metros de altu
ra e capotou várias vezes.

O ônibus transportava se

nhoras de idade e retornava
de Balneário Camboriú com

destino à Província de Mis
siones, na Argentina. Entre

as 35 pessoas
que estavam
no ônibus, 32
eram mulhe
res é três ho
mens.

Até, a Oh30
de ontein, se

� gundo a PRF,
9 oito pessoas:::J

iS haviam mor-

rido no' local
e ainda' havia

Õ!1ibus transportava 35 pessoas
quando caiu de uma ribanceira

vítimas graves
presas nas ferragens. As equipes
do Samu (Serviço deAtendimento
.Móvel de Urgência), dos.Bombei
ros e daPRF continuam o trabalho
de resgate.
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---------VALE DO ITAPOCU
SAÚDE

Hospital continuo
sem ntendímente
Relatóriomostra que obra não está pronta
MASSARANDUBA

A abertura do Hospital Mu
nicipal de Massaranduba con

tinua sem previsão. O início do
funcionamento na unidade virou

.
um impasse, assim denuncia o

prefeito Mário Fernando Reinke
(PSDB), com base no relatório de
avaliação elaborado por vereado
res e arquiteto. De acordo com esse

documento, o Projeto de Constru

ção da Unidade Mista de Saúde
não tem a permissão das esferas
estadual e federal de Saúde para
funcionar porque não passou pelo
crivo dos órgãos competentes.

A obra inaugurada em de
zembro passado pelo ex-prefeito
Davio Leu (DEM) foi dada como

concluída através do Termo de
Recebimento Provisório, emitido
em 22 de dezembro de 2008. Se

gundo o relatório de avaliação, o
Termo foi assiriado por uma pes
soa que havia sido desligada do

quadro de servidores municipal
- outra irregularidade constatada

pela comissão, além dos proble
mas de construção na estrutura

do prédio. Segundo Reinke, o

processo começará do zero para
iniciar o funcionamento no Hos

pital. Eleencaminhou um pedido
a Gerência de Saúde da SDR so

bre os documentos necessários.

DAIANA CONSTANTINO

Prefeito afirma que não participou
Segundo Reinke, o ex-prefeito inaugurou uma obro que não existe. Ele

afirmo que não participou do projeto de Construção <do Hospital e nem

acompanhou a construção do prédio. "Semnpenes poro fazer componho.
Tudo foi feito por conto dele (Dávi�). Eu fiquei de reserva, não tive espaço".
Na unidode,.foi inv,çstido mais de RS 4 mílhões, E, o Construtora ling, de

.

Blumenau, ainda dêve receber RS 50 mil dQ Prefeitura. As obras se arrosta
ram desde 2004 e no epoco o previsão era investir RS 2 milhões.

o CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 21 DE ABRIL DE 2009

Ex-prefeito diz que denúncia
é_enganação e incompetência

"Isso tudo é enganação
para justificar a incompetên
cia deles. O projeto foi elabo
rado de acordo com as normas

do Ministério da Saúde. O

Hospital é publico para reali-
.

zar atendimento gratuito com

o credenciamento do SUS

(Sistema Único de .8aúde)".
A reação é do ex-prefeito de
Massaranduba, Dávio Leu,
quando questionado sobre as

irregularidades apresentadas
pela comissão designada por
Mario Fernando Reinke.

De acordo com o ex-admi
nistrador, a obra foi inaugura
da porque estava concluída.
"O que faltou foi a implanta
ção do elevador piela empresa
responsável e outros equipa
mento que estavam em pro
cesso de licitação". Davio Leu
emendou: "em 2006, o projeto
de Construção foi encaminha
do via SDR para a Secretaria

do estado de Saúde e a Vigi
lância Sanitária para pedir a

avaliação do projeto, mas, até
hoje não tivemos resposta".

Para manter a unidade, o
/

ex-prefeito deixou em conta

específica no Banco do Brasil
R$ 2 milhões. Segundo ele, foi
investido cerca de R$ 5 mi
lhões com recurso municipal.
''A obra foi programada por
nossa equipe de Planejamento
a pedido do povo. Não é justo
que por problemas insignifi
cantes o Hospital não seja co

locado em funcionamento, Se
Reinke tivesse respeito pelo
povo, a unidade estaria fun
cionado há dois meses".

Davio disse que Reike sem

pre pode atuar como vice

prefeito. "O vice-prefeito não

precisa ser convocado para
trabalhar, ele precisa ter iní-:
ciativa porque ete sempre re

cebeu o salário".

c,
Ü
o

§'
5
O'
a:
«

Dávio Leu: "Vice-prefeito não precisa ser convocado paro trabalhar"

Avaliação aponta problemas
e serviços não realizados

De acordo com o relatório
de avaliação, os vereadores
Inácio Besen (PMDB), José Os

g nir Ronchi (PP), Mauro Bra

� morski (DEM) e Suzane Reinke
� (PSDB), o arquiteto urbanista,
Fabiano Spezia e Q diretor do

Departamento de Administra
ção e Finanças, Silvio Mainka,
constataram os seguintes pro
blemas no Hospital Municipal
de Massaranduba:

Documentos

obrigatórios
De acordo com o ofício en

viado pelagerente de Saúde, que
responde o pedido de Reinke, a
Prefeitura deve providenciar
OS seguintes documentos para ,

encaminhar o projeto arquite- Abertura do unidade hospital continuo sem prazo determinado
tônico do Hospital: relatório
conforme prevê

-

as normas da
Anvisa; formulário de petição
assinado pelo engenheiro res

ponsável, secretário de Saúde e

prefeito; informar se o Hospital'
é público ou beneficente; soli

citação da abertura do processo
à Vigilância Sanitária. Os docu
mentos devem ser entregues ao

Serviço de Controle e Avaliação
da 24a Gerência de Saúde.

• A pintura externo apresenta
manchas e.marcas do rolo utilizado

,

poro sua execução
• Reboco com rugosidades e fissuras
• As placas dos forros estão soltas
• Mal-acabamento e pintura das

portas
• Descolamento do piso
• Uso de revestimento cerâmico
diferentes na parede

• Goteiras e infiltrações
• Serviços não executados como: a
colocação de lavatórios e tanques,
instalação de torneiras com sensor

e, aquecedores
• Chapa tecbond da fachada está
sol�

,

• Instalação incorreta de ar

condicionado o que danificou o

reboco e pintura no local
• Falto pontos de energia e

escoamento de água
• -Falto elevador
• Algumas tomadas e interruptores
não funcionam
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,

AGORA, E QUE
-

'

SAO ELAS
,

E não é que a coluna de-hoje é das leitoras? Eu havia falado
que faria uma coluna só delas. Então aqui está. Algumas
me perguntaram se poderiam escrever qualquer' coisa. E
eu respondi que sim, mas sem ser muitd desbocadinha,
até porque estou publicando nome e sobrenome. Aí elas se

aprumaram, tomaram jeito e escreveram coisas bem legais.
Teve até leitores homens mandando alguns textos! Ainda
tenho algumas coisas guardadas e espero nov,!s textos para
a publicação. Obrigada a todas (os) que escreveram. Acom
panhe os textos, na íntegra:

,

GISLAINE SATLER
"Vivemos num mundo repleto de contradições: o

bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim.
Sabemos que um não existe sem o outro. Porém, ap
enas cada um de nós pode decidir de que lado quer
ficar. Eu quero conquistar o meu espaço, construir o
meu lugar, sem pra isso passar por cima de ninguém.
Quero viver da melhor maneira possível, quero es

palhar muita paz, alegria e amor por aí e, assim,
trazer só coisas boas pro perto de mim. Confie .. VOCÊ
ATRAIO QUE TRANSMITE!"

SUELEN KAMMER JACOMINI
"Eu só quero' falar um 'peucc de bondade. Sou uma

'líder voluntária da Pastoral da Criança, onde sempre
estou em contato com mães gestantes, e crianças.
Nossa visão não é simplesmente o material, mas

também o espiritual, com o lema "Para que todas
as crianças tenham vida e tenham em abundância".
Sou bem jovem e já me considero realizada por
servir à Jesus Cristo, naquele que mais necessita.
Quero deixar nossos telefones, considerando que
nosso trabalho é de utilidade pública: 3370-1518/
9937-8923/9942-3076. E quero deixar um recado
aos jovens. Façam o bem, dediquem-se aos outros e

só lhes sobrará tempo para serem felizes."

SHEILA VARELLA
"Nesses tempos em que muitas pessoas valorizam o

'ter' e esquecem de 'ser', fica aqui uma reflexão: A
fortuna pode enriquecer o homem materialmente, mas,'
se ele não enriquece também sua inteligência, a vida
continuará miséfrima. (C.B. Gonzalez Perotche. l"

VARIEDADES---------

DENISE BOOTH
"Quero reclamar dos homens que têm mania de
buzinar para as mulheres na estrada. Será que eles
pensam que essa é uma forma de mostrar sua mascu

linidade? Sim, pois não é uma paquerado, ninguém
vaj pom o carro ou caminhão pra saber se a buzl
na'da deu resultado ou perguntar se nós mulheres
gostamos disso. E definitivamente, nós não gosta
mos. Falando por mim, que sou casada e muito bem
casada, posso dizer que o fulano que sai buzinando
estrada afora atrás de qualquer rabo de saia, não
tem a menor chance. Não com mulheres de valor."

ANGÉLICA SPEZIA
"É ainda muito comum ouvirmos a fmse "mulher
no volante, perigo constante". Isso me incomoda,
porque sou motorista, cautelosa, atenta e compe
tente. Ser homem ou ser mulher não tem nada a ver

com o fato de ser bom motorista. Só tem uma coisa
que me deixa ainda mais incomodada nisso tudo:
QUando a própria mulher fala de outra mulher no

volante. Temos que coloca'r fé na nossa capacidade e

não julgarmos as ações de quem é católico, budista
ou evangélico, amarelo, branco ou preto, homem
ou mulher... Nós mulheres temos que nos respeitar
para conseguirmos o respeito deles também."
(Angélica Spézia)

-

ALDINE FRANKOVIAK
"Para a mulher que pensa em fazer uma cirurgiQ
estética eu quero deixar um conselho: Faça, se for
para sentir-se mais bonita, mais desejada e em paz
consigo mesma. Faça sem medo, se é esse o seu de
sejo. Não faça isso pensando nos outros, em arrumar

um marido ou manter um casamento. Não faça se

você estiver 'pensando nas suas amigas mcqrlnhcs.
-

Faça por você. Mas fica um toque: Não perca sua

essência. Seja a melhor pessoa que você puder ser,
independente se a pessoa ii frente está de terno, ou
descalça."

MARISETE WURZ
"Muito frequentemente eu leio aqui sobre o seu

filho e posso dizer que me identifico muito quando
você fala como mãe. Em tudo o que a gente lê a re

speito da vida materna, 'pouco se vê de diferente.
Mão de verdade tem os mesmo sentimentos em

qualquer canto do planeta. E mesmo quando dizem
pra gente que nosso filho já é um homenzinho, a

gente se recusa a acreditar. Pra qualquer mãe, um
filho vai ser sempre "o seu bebê". Sendo assim um

beijo aos meus "pequenos" luis Augusto (23 anos)
e Olívio (17)."

BISCOITO DA SORTE

•

• E preparem o bolso ... Além
dos feriados, que pedem um di
nheirinho no bolso, a gente aca

bou de passar pela Páscoa, com
seus presentes e checelntes, .. e

agora vem pot aí o Dia dos Mães.
'Economizar pro quê, não é?

• Preciso falar. Nasceu o Bru
ninho, filho de um casal de
amigos muito querido. t ele é
lindo, gente! Uma coisinha tão
fofa e tão gostoso que dá von:
tade de morder. Parabéns Allan
e Fábio. E que venha o restante
do time ...

• Churrasco de faculdade é

sempre bom né? Mas sempre
tem aquela colega foro da ca

sinha (apesar de gota e gente
bQo) que grito o tempo todo:
MElndo um pSv, monda um tech
no!!! E os mais velhos do turm
"

no caso)'já usam da ex
nela (e do tamanho)

otor medo. Tudinho tia lúh!
"
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RODEIO CRIOULO
Nos dia 1,2 e 3 de maio estará acontecendo em Jaragua do Sul a 280 Edição
do Rodeio Crioulo Nacional. O evento, que é considerado um dos maiores de
Santa Catarina, será realizado no CTG Laço Jaraguaense. Chiquito,Bordoneio,
Os Serranos, Portal Gaúch_o e o grupo Farrancho serão algumas das atrações

,

da grande festa-

SHOW
No sábado, 25 de abril, acontece no Teatro da Scar, a
apresentação do pianista Arthur Moreira lima, com o show
Piano Steinway. A iniciativa é do grupo Malwee.

BUXIXO
Dizem por aqui que aquela loira eston
teante, sempre bem alinhada em suas

saias justíssimas, e que sempre desfi
lou sozinha nas baladas da moda, teria
encontrado sua cara metade. Não seria
Dada de novo se a pessoa que roubou
seu coração não fosse comprometida.
Babado forte que para relaxar só to
mando mesmo uma taça bem geladi
nha da nossa Cave Pericó Brut.

, " Todo mundo tem
_ cliente. Só traficante e

analista de sistemas é

que tem usuório "BILL GATES

SUNSET CHAMPAGNE
No próximo dia 9 de maio; o meu ami
go Eduardo Fogaça numa parceria com

a London, promove uma festa diferen- ,

te. Será o Sunset Champagne, festa
que começa às 15 horas e não tem
hora para terminar. O festerê contará
com o presença de grupos de pagode,
sertanejo universitário e muito rodado
de chilmpagne free. Agendem!

NAS RODAS
• Hoje à noite, o meu amigo e em

presário Martin Werninghaus será
.

anfitrião durante rodada de costela
no 7° Divisão Futebol Society.
• O amigo Iernnnde Roboch
preparando os quitutes poro co

memorar a idade novo, dia 23, e

também 'poro inaugurar o Bote
quim Universitário.

• 'Está chegando d!a 2 de moia: _

Dato do casamento do casal Débora
Urlich e Corlos Gustavo Carvalho.

• Sexta feiro, no sede do clube,
acontece o Jantar Mensal,-do Cir�
cule Italiano de Joroguá do Sul.

LOVE
O empresário Humber
to Krutsch está mais
feliz que ganso novo

na lagoa. O motivo de
roda felicidade tem
nome e sobrenome.
Chama-se Jussara Mo
ra Lins, o nov,o namo

rado do Don Juan.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a minha queri
da Lidia Demarchi. Elo comemo-

.

ra. amanhã, 8'0 ànos. Parabéns,
dono Lídia.

..tífJ:SPORT.� rr
e>,'i:r>qJ5!U{!7

f..tfot#
Ginástica' é moda

Gianne Sardanha colou grau no curso de

Educaçõ.o Física, sexte, na Scar.
.

o empresário Ismar lombardi e o

fotografo linho Vasellançando moda.

TE CONTEI!
• Os elogios do semana vão poro
o pessoal da loja Rosa Moreno,
além manter seu cabides com mil
novidades, o galera que atende é
super simpétlcu.

• Amanhã, não esqueço de re

tirar suo fito de identificação no

Corpo de Bombeiros Voluntários,
paro participar do 10 Pedalada
famoso, que acontece dia 7 .•de
junho.
'"

• Tato' Bronco preparando o

cardápio poro comemorar com

os amigos, no próximo dia 25 de
abril. a idade novo.

• Em junho, em frente 00 bar do
Sérgio, pilQtodo pelo boa gente
Beto Fiscal, acontece mnls uma
;,edição Strôssenfest.

• Com essa, fui!

Curtir as delícias do M� Beef.
O deck mais famoso de

Jaraguá do Sul.

Douglas de Andrade ainda recebendo
cumprimeó'tos pelq troca de idade dia 19 de abril
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CRÔNICA

Tenho que confessar que o ar de outo
no me alegra, me coloca para cima. Prin

cipalmente quando o sol aparece para
desfazer a neblina que insiste em escon

der o pico dos morros. O frio vai dando
um tempinho para o calor sem exagero.
Os passarinhos ensaiam uma nova dança.
Os cachorros procuram unia. brecha de
luz para se esquentar. Nas casas as jane
las abertas, os cobertores para fora.

Sem falar no guarda-roupa desta e da
próxima estação. Muito mais charmoso.
Golas, lãs, botas e meia-calça. Tudo mais
feminino, mais sensual, menos exposto.
O mistério que fica no .ar é sempre mais
saboroso do que a certeza escancarada.
Isso serve para tudo, do amor à guerra.

Banho quente namedida, uma xícara de
chocolate e um pão torrado com manteiga.
Ah, como gosto! Sabrina diz que não, Ela
acredita que o calor deixa as pessoas mais
soltas, menos introspectivas. Será? Toda
vez que nos encontramos ela vem com essa

história, Costa de usar regata e rasteirinha.
E confortável, eu sei, embora, um tanto des
provido de glamour.

Eu que não sou muita amiga de ma

quiagem, no inverno consigo me arriscar.
Um batom, um rímel e até um lápis. Sei
que nada vai escorrer pelo rósto. <Sim por
que no verão quem opta por pó, base e

delineador corre o risco de ficar descon
. figurada. Não combina. Sabrina balança
a cabeça 'fiara discordar, mas desiste do
debate. Sabe que gosto não se discute.

Eu acho que se discute sim. Nunca
entendi o gosto de Sabrina por homens
grosseiros e machistas. Sempre escolhe
aqueles tipos que acham que sabem tudo.
Ela cozinha e o tal do garotão não é ca

paz nem de lavar a louça. E quando faz
é depois de uma- briga de novela mexica
na. Sabrina tem o que chamamos de dedo

podre para homem. Nunca se interessou

por um que abrisse a porta do carro, a es

perasse sair da cama com café pronto e

que depois a acompanhasse a uma loja de
departamento sem ficar irritado nos pri
meiros dez minutos.

.

Já começo a entender o motivo que
faz Sabrina não gostar de inverno. Nessa
época queremos esquentar o pé no gato
gostoso e cheiroso. Ter alguém para tirar
o gelo da cama enquanto estamos no chu
veiro. Dividir o pinhão, a taça de vinho e

o foundue de chocolate. O inverno é mais -

romântico e o verão mais propício para
paixões passageiras. Da próxima vez vou

ajudar Sabrina a escolher um namorado
na estação correta. Quem sabe assim não
viro madrinha de um casamento.

PATRíCIA MORAES, JORNALISTA

o sol quente dos
dias de inverno

NOVELAS

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• Velozes e Furisos 4 (leg) (17h, 19h10, 21 h20-
todos os dias) (14h40 - sob, dom, ter, quo, qui)

• Cine Shopping 2
• Ele Nõo Está Tõo A Fim de Você (leg) (16h30, 19h,

.

, 21 h30 -todos os dias) (14h - sob, dom, ter, quo, qui)
• Monstros vs Alienígenas (Dub)
(17h40, 19h30, 21 h20 - sex)

• Cine Shopping 3
• Quem querSer um Milionário? (LêlIHI9hlO, 21h30- .

,

todososdias) (16h50-sex) (16h40-sab, dom, Iet quo, qui)
• Monslfos vs Alienígenas (Dub).{14h30 - todos os

dias) (19hl O - qui)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1

.

• Um faz de Conta que Acontece (Dub)
(15h -todos os dias)
• Jogo Entre ladrões (leg) (18h, 21 h -todos os dias)
• Um Hotel Bom pra Cachorro (Dub)
(17h -todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Monstros vs Alienígenas (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20:_ todos os dias)

• Cine Mueller 1 .

• Velozes e Furisos 4 (leg)
(14h, 16h15, 19h, 21 h15 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Gran Torino (leg) (22h -todos os dias)

.

• Cine Mueller 3
• Presságio (leg)
(14h15, 16h45, 191f15, 2ih45 -todos os dias)

• Cine NeumarkV6
• Eu Odeio Dia dos 'Namorados (leg)
(21 h45 - todos.os dias) ,

• Monstros vs enos (Dub)
{13h50, 15h50, 0,19h50-todososdios)

LIVRO

FÁBIO DE MELO
GABRIEL CHALITA

Reflexões
interessantes

Esse livro traz reflexões sobre temas

contemporâneos de grande interesse. O
medo da morte, da solidão, do fracas
so, da inveja, do envelhecimento, das

I paixões, da falta, de sentido da vida. No
formato de cartas .entre dois grandes
amigos, tais temos são tratados com sen

sibilidade pelos jovens autores: Gabriel
Chalita e Padre Fábio de Melo.

DVD.

Casal feliz·
sequestrado

Este suspense estrelado por Pierce
Brosnan, Gerard Butler e Maria 8ello
matém o espectador intrigado. Um ca

sai aparentemente realizado e feliz é
sequestrado por Tom, um maluco que
começa a destruir suas vidas. Descubra
qual o objetivo desse homem que joga
Abbye Neil num buraco difícil de sair.

-"-;j?

PARAíso
Zeca fico irritado ao descobrir que Maria Rito
vai para convento se ele voltar o andar Maria
na fala para Santinha que Antero foi conversar
com Zeca. Zeca confessa para Antero seu amor

por Mario Rito. Terêncio diz para Eleutério que
nõo sabe o que seu filho fez poro Santinho. Zeca'
avisa para Antero que, se voltar o andar, vai
buscar sua filha. Marcos decepciona Jacira ao

afirmar que nõo vai namorá-lo. Geraldo finge
nõo se importar com o jantar que Aurora prepa
rou para o engenheiro e seus amigos.

CARAS E BOCAS
- Bianca se decepciona ao descobrir quem é seu

pai. A diretoria concorda com o pedido de Daf- -

ne. Frederico alerla que se Dafne se casar nesse

período, poderá indicar um novo presidente,
senõo Judith ficará 'no cargo por dez anos.

Bianca tenta descobrir se a mõe mentiu sobre a

siluaçõo financeira de seu pai. Gabriel comento
com-Fabiano sobre a estranha visita de Bianca.
Xico ioga tinta sebre as telas e borra todos os

quadros. Quando' Simone chega, Espeto entra
no ateliê. e vê a confusõo causado por Xico.

CAMINHO DAS íNDIAS
Kochi repreende Movo. Movo escreve uma carta

paro Bohuon e Roj chega. lIano leva Opash il

pastelaria e Ana' comento sobre os tecidos do
família Anondo. 1I0na oferece César para ser o

representante dós tecidos. Chiara comenta cem
Duda sobre o charme de Opash. Opash encontro

. Bahuan no aeroporto e o rapaz pensa que Chia
ra tem um caso com o negociante. Roj passeia
com Mova. Amilhab avisa a Karan e Indifo que
sumiu dinheiro da loja. Melissa acusa Tônia de
perturbar Tarso. Yvone chega il cosa de Silvia.

CHAMAS DA VIDA .

Junior se aproxima do carro de Ielmee pergun
to se elo vai deixá-lo em paz. Elo responde que
nõo e enfia uma seringa no pescoço de Junior
Junior desmaia. Telmo o coloco dentro do carro

e sai. Coralino explica para Pedro que nõo con

segue viver normalmente sabendo que ela é o

pivô dos problemas do família dele. Elo diz que
lem que ficar ao lado de sua mõe agora. Pe
dro e Carolina se despedem. Vilma aviso Guga;
Dionísio e Mercedes que Vivi e Rafa voltaram
para cosa.

PROMESSAS DE AMOR
Crislina pega uma carona com Estela. Estela
conto que terminou com suo namorado. Camar
go sai cedo de casa .. Isabel diz para Silvia que
elo está desconfiada de que Camargo tem outra
mulher. Silvia diz que a mõe está inventando
coisas. Nestor diz que preciso lembrar Armando
de mais uma coisa. Ele a agarra e lhe dá um

beijo, Nestor diz poro Armando nõo esquecer
. que ele é seu homem e que Amadeus é só traba
lho. Nati, Beta, Hiromi, Cláudio, Aline e Garcia
pousam de helicóptero perto de uma favela.

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

Operação'
o visitante vai passando' pelo corredor do
hospital, quando vê o amigo saindo dispa
rado, cheio de tubos, do sala de cirurgia.
- Onde é que você vai, rapaz?
- Tá louco, cora. Eu vou é cair fora!
- Mas qual é, rapaz! Uma simplesopera-
çóo de apendicite. Você tira issa de letra.
- Era o que a enfermeira estava dizendo
lá dentro: Uma operaçãozinha de nQdo,
rapaz! Você tira issa de letra! Vai fundo,
cerol
- Então, por que você esta fugindo?
-Perque ela estava dizendo issa para o

. médico que ia me epemrt

Cantora Madonna
está deprimida
Boatos dizem que Madonna estaria
deprimida, depois que teve seu pedido
d,e adoção da menina Mercy James ,

rejeitarlo no Malawi, segundo a Revisa
OK!. Fontes afirmam que a cantora

parou de comer e de se exercitar. Ela
tem tentado controlar suas emoções em
público, sem muito sucesso, como acon

teceu no jantar organizado por membros
da Cabala, em Londres, onde Mad�lilia
caiu no choro ao falar de Mercy.

Ex-BBB Priscila
quer abrir sex shop
Priscila Ferreira, segunda colocada
do Big Brother Brasil 9, aumentou a

libido do público com sua sensuali
dade exagerada. Depois de fazer seu
segundo ensaio sensual para a TV
TBD!, a morena jó faz planos para o

futuro li o gosto pelo sexo serviu de
inspiração para tal idéia. "Quero abrir
uma sex shop, mas ainda vou pensar
se seró no Rio ou na minha cidade,
Campo Grande" afirmou .

SUDOKU

I

i
_�

_

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números·de 1 09 sem

repetir números em codo linho e codo coluno. Tombém
nõo se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3.

,

,ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

............ ') .

l

•

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Çiram/Epagri

SOLUÇÃO
Nuvens continuam se deslocando no Estado,
trazendo possibilidades de chuva.

.. Jaraguá do Sul e Região

CRESCENTE CHEIA NOVA

2/4 09/4
MI�JGUANTE

17/4

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA

MíN:16�cD MíN: 16° C MíN: 16° C MíN: 15° C
MÁX: 210 C I'" , MÁX: 25° C MÁX: 28° C MÁX: 29° C
Nublado com pancadas Nublado com pancadas Nublado Sol
de chuva de chuva

�
'II ÁRIES

��I' (20/3 o 20/4)

l�.'
.

A necessidade de

,,� mudanças continuo
ainda por alguns

dias. O consCiço é grande ariano,
portanto, procure pegar mais
leve. Não .tenho o pretensão de

. achar que pode controlar os
acontecimentos, pois isso só
trará ainda mais desgaste.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Procure se poupar
e não exigir muito
de você, pois esta

!turno época de baixo de
resistência e energia poro você.
O setor profissional de suei vida
tem demandado muito equilíbrio
de suo porte e isso ainda vai
persistir por olgun$ dias.

LEÃO
(22/7 o 22/8)
Relacionamentos
continuam passan
do por Um!! ótimo

fase. Nesta fase de aberturas em
que o amor bote novamente em

suo porta você deve se entregar,
'.

Procure deixar os problemas
práticos de Iodo e aproveite
poro relaxar e namorar muito.

TOORO .

. (21/4.0 20/5)
. Sol, mercúrio e

fortuna em seu

signo dão o tom
de prazer, troco positivo e luz
poro o seu dia. Aproveite este
dia poro descansar, colocar
seus pensamentos e emoções
em equilíbrio novamente e

seguir adiante,

CÂNCER

�':'.'� (21/6 o 21/7)!! � .

Pluto'o contl'nuo'-.":...._ ...-:;,
: ..; pressionando o

seto.r dos relacioná
mentos e os problemas insistem
em incomodar. Desta vez o Uni
verso pede que você deixe poro
trás tudo o que passou e decido
definitivamente por construir
uma novo vida.

Ilf
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Cuide de seus

relacionamentos.
Procure estar 00

Iodo daqueles que você amo e

esteja presente. Os aconteci
mentos e estresses qúe vive"
nos últimos tempos, acabou por
afastar você do convívio integral
com que você amo.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Dia neutro e sem

grandes aconteci
mentos dão a você o

possibilidade de se voltar um pou
co mais para si mesmo. Procure
entender o que verdadeiramente
quer de uma relação, pois em
poucos dias esse temo voltará a

fazer porte de suo vida.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Nesta fase de sol
em suo coso dos
relacionamentos, .

npo vai adiantar.
fugir dos principais dificuldades e

.

necessidade de solução de alguns
problemas. A vida emocional estó
ótimo, com o p�ssodo sendo resol
vido e SgU coração tranquilizado.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
A vida amorosa

não está numa

má fase, mos
prepare-se, pois será inevitável
um grande movimento nesse

. setor. A entrado de Morte e

Vênus em Áries proporcionará o

você a possibilidade de conhecer
pessoas interessantes.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 o 20/1)

,..(,. Procure refletir
sobre o que você
deseja em seus

relacionamentos, pois este volta
o ser o temo de suas preocupa
ções nos próximos dias. Muitos .

coisas ainda precisam mudar
poro que você sinto o equilíbrio
necessário 00 Iodo de alguém.
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ANIVERSÁRIOS

20/4
WAlexandr.e Matheus loz'
Antonio.Sergio Gaspar
Avelino Pavanello
Ces4rio Alves

,
Dalcidio Menel
Daniele Rahn
Dilan Neckel
Edemir Roberto Coelho
Eduardo Reckziegel
Elma F. Gonçalves
Emily Marcílio
Fa�iana Berner

('. Geanise Francieli F nen

;ArQni Baruffi de
José A. Dias
Jussuelen Patricio llibio
Kamilly Coelho Grandra
Kauõ Emanoel de Olivetra Brígido
Laercio Sevegnan
Leonia Cecilia
Manfred MiII
Marcio José Segundo
Mario Antunes Silvo
Milena C. Franzner
Moacir José Malgann
Moisés Alves
Monica Cicino dos- Santos
Norberto Piazera
Parailho De Paula
Renato Demathê
Ricardo Reckziegel
Ilicardo Roeder N�to
Rudemar Baesso

.

, Rui Wainer.
Tatiane Voltoline
Thiago S. Tavares

. Vanderléia Inócio
Vanderleia Inaeio Euzébio

· Vitor Hugo

25/4

,

21/4
·
Adelino Hasse
Ano Paulo Busseio
Caio Felipe Wasch
Claudio Montibeller

aut Ehl�!1 ��.ier
on Àstressei:5;4is

Edilson Feiler',
Eguinaldo P. Batista
Elcina F. Karsten

· .Elvira. M. Fischer
- Giovan Siqueira
Irene lapella Wisc
·Jackeline A. AI

te José Oliveira
.Lea Lucia C. de
Lorita Tepasse
Marcio Bauke
Mario Fatima Alv��,;Fernandes
,Marisa Titz Kuehn�i)'

,

� Marli Koepp
�.

Moacir Borges
Olga Modrock
Paloma Beatris Fischer
Sigolf Schunke

I Silvana Brand

)f ;Y�sses Bark 1!

AQUÁRIO ;

(21/1 a 18/2)
Aproveite estes
dias paro organi
zar suas finanças

e não faço nenhum gosto
desnecessário. Tire o dia poro
descansar e avaliar o ritmo dos
acontecimentos. Até que ponto
você está aberto poro deixar que
o novo entre definitivamente?

•
!f\

PEIXES,

... (19/2 019/3)
•• Aproverte poro
Y-'''' namorar, se di;

verti!' e colocar os

pingos nos is no que diz respeito
aos seus relacionamentos, pois
Vênus·e Morte ainda estão em

se" signo. Até o final do semana

você pode se preparar poro
. mudar o foco de suo vida.
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CÂMBIO

ECONOMIA-------�-�
INDICADORES

Bernt Entschev
MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,243 2,245 2,37%
2,903. 2,904 1.48%

HEADHUNTER

Quem disse .qne
conselho não é bom?

A busca constante por crescimento profissional,
às vezes, faz com que pessoas metam' os pés pelas
mãos. Infelizmente, em alguns casos, o indivíduo
faz cursos, lê livros, frequenta palestras etc. com
o intuito único de agregar valor a sim currículo e

galgar novos espaços dentro da organização. Porém,
muitas vezes, os cursos são os errados e as palestras
não são as mais indicadas. O triste de histórias as

sim é que, pela falta de orientação, muitas carreiras

que poderiam ser brilhantes são perdidas, deixando
profissionais admiráveis num eterno anonimato.

Foi o que quase aconteceu com Mírella, Depois
de anos trabalhando como Analista de Marketing,
a moça se questionava sobre os amigos que se for- .

maram juntos com ela e ocupavam postos muito
mais importantes que o seu. Mirella- buscou espe
cializações, aperfeiçoamento de línguas e nem as

sim crescia profissionalmente. Por isso, sentia-se

AUTOMOTlVOS

cada vez mais infeliz.
Até que, em uma conversa num happy hour, um

amigo chamou sua atenção para um Aconselhamen
to de Carreira. Mirella foi relutante com a idéia, pois
não achava necessário esse tipo de serviço, afinal como
dizem, "se conselho fosse bom, seria vendido";

Não é que o ditado passou a fazer sentido para a'
Analista? Ocorre que, depois de meses negando essa

possibilidade, Mirella resolveu tentar e contratou um
Counseling. Foram poucas reuniões com o consultor,
porém, hoje, ela considera o dinheiro e atempo mel-.
hores empregados de toda a sua carreira e a auxiliou
com dicas importantes sobre o rumo que sua carreira
deveria tomar, enumerando diversas possibilidades de
"entradas" no mercado de trabalho.

Porém, o que ela considera a "menina dos ol
hos" do Aconselha:mento, foi o Plano de Carreira

que montou com a ajuda do consultor. A partir

./

dali, ela pôde guiar seus passos, baseados em es

tratégias deveras eficazes. Hoje, menos de um ano

depois que fez o. Counseling, Mirella não se en

contra mais em seu antigo emprego. Logo dépoís
que tomou certas atitudes para melhoria de seu

status, fora promovida à Coordenadora de Market-.
ing. Neste posto passou apenas dois meses, pois
outra empresa a caçou e a convidou para ocupar o
mesmo cargo, com o dobro do salário.

Por mais que a empresa se mostre preocupada
com a caminhada de seus colaboradores, ela sem

pre buscará suprir seus próprios gaps. Porém, os

profissionais que ocupam os cargos mais altos, são
aqueles que pensam num universo maior que o da

própria empresa. Eles buscam entender e corrigir
as falhas da empresa e, principalmente; as suas

próprias. Afinal, é preciso estar sempre pronto
para o mercado de trabalho ..

LOTERIA , "
.

Venda de veículos
CONCURSO N° 924

NmUl1U�HiW
CONCURSO N° 04338

-31
Prom!$

1 fi t.see.ee
38-41 � -52�,(j5
66 - 14 - 93 - 91 -

cresce 21% em se
Estado deve chegara 3 milhões de unidades

No mês de março, Santa
Catarina registrou um cresci
menta de 2:7,1% na venda
de veículos, segundo levan
tamento realizado pela Fe
nabrave/SC (Federação. Na
cional de Distribuição de

.

Veículos de Santa Catarina).
No comparativo com o mês de
fevereiro, o maior crescimento
foi na venda de caminhões:
37,4% a mais. Os automóveis
ficam com, o segundo maior

salto, com 29,4% de acrésci
mo, seguidos pelas, motos,
com 25,8%. No acumulado do
ano, o estado registra alta de.
1,73%." No Brasil, o número
é negativo: queda de -4,42%.
Num comparativo com março
de 2008, Santa. Catarina regis
trou crescimento de 14,6%.

Sérgio Ribeiro Werner,
presidente da Fenabrave/Sfl,
diz que o resultado ainda é re- .

flexo da liberação do FGTS no

o maior crescimento foi na venda de caminhões: 37,4% a mais

estado. "Estamos satisfeitos veículosnaaruas- Até ffiaTÇlO,. :

com o resultado, mas só nos ',rodavam no estado,··2.990,24-Z::
próximos meses. sentiremos unidades .. O maior número"
como se comportará o mer- continua. sendo de automóveis,
cada em condições normais", com 1,T,milhão. Motocicletas

, diz ele. ..." ". _ seguem alista, com"738mil un-
.. ' Durante o Iitê�'de�abrUSãnÚ.,· Ad:!lde$ e.ni<çtrcil):açã:Q"�'cca1nÍn�;��:;
Catarina deve atíngír'o número. '0'h�.nBtaSocupam a ter<Geka côlo"', ..
histórico de três milhões de cação, com 161 mil. -

.

CONCURSO N° 1066

O .; 2!j ,� 32 ,_� 43
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DECLARAÇÕES
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. .

Maioria deixo IR poro o última hora
Receita Federal recebeu apena� 46,76% de declarações para este ano
A nove dias do fim do prazo

para a entrega da declaração
do Imposto de Renda Pessoa

Física, o total de documentos
enviados Receita Federal che
gou a 11.690 milhões até on

tem. Esse número representa
46,76% dos 25, milhões de de

clarações esperadas para este

ano, ou seja, mais da metade'
dos contribuintes vai deixar a
entrega para a última hora.

O prazo de entrega vai até
a meia-noite (horário de Bra

sília) de 30 de abril para quem
usar a internet. Nos outros

casos, o contribuinte terá que
observar o horário de atendi-
'menta das agências bancá
rias ou dos Correios. Quem
não enviar os dados dentro
do prazo terá de pagar multa
de R$ 165,74.

" I

,

Neste ano, a Receita Fe
deral tem alertado os contri
buintes para observar com

atenção o preenchimento da

parte referente a pagamentos
e doações. Ao informar os

dados do pagamento, ê im

portante demonstrar também
quem "foi. o responsável pela

referida despesa.
São obrigadas a declarar o

Imposto de Renda as pesso
as físicas que receberam, no

ano passado, acima de R$
16.473,72 em rendimentos
tributáveis (que pagam im

postos). Quem teve rendi
mentos não-tributáveis ou

isentos de impostos acima
de R$ 40 mil no ano passa
do também terá de acertar as
contas com a Receita.

O envio da declaração é

obrigatório ainda para sócios de
empresas, pessoas físicas com

patrimônío superior a R$ 80 mil

(pelo valor de compra) em 31 de
dezembro e para quem exerceu

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

Os programas para o preen
chimento e a transmissão dos
dados estão dísponíveis na pá
gina da Receita na internet. O
contribuinte também pode en

tregar a declaração em disquete
nas agências do Banco do Brasil
e em formulário de papel nas
agências dos Correios.

AGÊNCIA ESTADO Os programas para o preenchimento e a transmissão dos dados estão na página da Receita na internet

L'

Fidel Castro·diz que embargo
dos"EUA a Cuba deve acabar

O ex-presidente de Cuba
Fidel Castro disse que o em

bargo americano' ao seu país
deve terminar, mas não fez
referência à recente oferta do
seu irmão Raúl, atual presi
dente, para conversar com os

Estados Unidos a respeito de
"tudo", inclusive presos polí
ticos e direitos humanos. As
declarações de Fidel apare
cem em um novo artigo no site
Cubadebate, o primeiro a res

peito da Cúpula das Américas
ocorrida em Trinidad 'e Tobago,
onde diversos líderes latino-ame
ricanos pediram. ao presidente
Barack Obama que suspenda o

embargo imposto pelos EUA a

� Cuba desde 1962.
«

� Fidel disse que Obama é
� "muito inteligente", mas foi
"áspero e evasivo" ao responder

_

.a respeito .do. embargo, durante
,:ff flI1.t;n:lv.i$"t� coletiva de encerra-.
menta da cúpula. "Desejo lem-

,brá-Io um princípio ético fun
damental relacionado a Cuba:
qualquer injustiça, qualquer
crime, em qualquer época não
tem pretexto algum para per
durar, o cruel bloqueio contra o

povo cubano custa vidas, custa
sofrimentos", acrescentou.
'Obama abriu algumas bre-

,

chas no embargo, ao suspender
as restrições para viagens e re

messas financeiras de cubano
americanos para a ilha, e ao

autorizar empresas americanas
de 'telecomunicaçôes a presta
rem serviços para o país vizi
nho. Obama disse esperar que
Cuba demonstre seu desejo de
normalização de relações libe
rando presos políticos e rebai
xando o ágio na conversão de
dólares em pesos cubanos,

,O presidente de Cuba, Raúl
Castro, disse que Cuba está dis
posto a manter conversações
cornos Estados Unidos.
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Com tude
A rapaziada da éategoria sub-13 do CEJ/Gráfica Régis/FME come

çou com tu,do o Campeonato CatOlinense. Jogando em caso, mais

precisam ente na Arena Jaraguá, os meninos não deram chances para
os adversários -llxO em.Gaspat 6x2 em Indõial e 4xO emCamboriú.
Cam isso;.lidero o Grupo G com nove pontos, contra seis de Camboriú.
A próxima etapa ainda não tem dato e local definidos.

pressão deu certo e, aos 4min20,
Falcão virou. a partida. A Copa
gril veio para cima e começou a

dar mais espaço. Tanto que, aos
llmin20, Cabreúva aproveitou
para marcar o terceiro. O últi
mo veio novamente' dos pés de
Lenísio. O camisa 10 recebeu de
Falcão e, aos 17min28, fechou
a conta em 4xl para o time da
Malwee.

'

Falcão acredita que o ritmo

empregado no .segundo tempo
foi determinante para a vitória.

, 'Tivemos mais ousadia e arrisca
mos mais que o primeiro tempo:
No fim fomos premiados com- o

resultado", afirrriou.

ESPORTE----------

NA ARENA JARAGUÁ
Humberto, 00 Iodo de tenisle, tento furor o forte marcação adversário no jogo de ontem no Arena Jaraguá

;Malwee estreia hem
.dlnnte do torcedor
Foi a terceira vitória em três jogos pela Liga
J,ARAGUÁ DO SUL

A Malwee segue com 100%
-de aproveitamento na Liga Fiit
sal .. -Mas para conquistar a ter

-ceira vitória consecutiva, o time
jaraguaense teve de suar muito
ontem à noite, naArena [araguá.
No primeiro confronto diante do
torcedor, vitória por 4Xl dian
te da Copagril, que impôs uma

marcação forte e 'dificultou a

vida dos comandados do técni
ca Fernando Ferretti. A Malwee
volta àArena [araguá amanhã, às
20h15, contra o Garça.,

O time jaraguaense come

çou com' tudo e com menos de
três minutos criou pelo menos
três chances de gol. Mas foram
os paranaenses que'abriram o

placar. Aos Zmin Iõ Gadeia fez

jogada pelá esquerda e dei
xou Dilvo livre para fazer lxO.

Nem deu tempo para come-
morar. Na sequência Lenísio
recebeu na direita e chutou

,

cruzado para deixar tudo igual
novamente. A Malwee esbar
rou o resto do primeiro tempo
na boa marcação adversária e,
em alguns momentos, chegou
a ser envolvido pelo foque de
bola da Copagril.

,Os jogadores saíram para o
-

intervalo cientes que teriam de
melhorar se quisessem vencer e

convencer o torcedor; fui o 'que
aconteceu. No primeiro lance de

perigo, a Malwee acertou a tra

ve du� vezes consecutivas. A JUUMAR PIVATTO

..
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Ralisupe�a as expectativas
Dupla feminina de laraguá do Sul vence categoria Cidade
JARAGUÁ DO SUL ' Santos, de Camboriú, ficaram

O total de 165 competido- ,

em segundo, e Charles Dalmo
res no 10 Rally de Regularidade lin e Priscila Wippel, de Itajaí,

. Cidade de Jaraguá do Sul, rea- ficaram 'com o bronze.
'

,

lizado no sábado, surpreendeu Na categoriaMaster os vence-
a organização do evento. "Con- dores Foram Cristiano Testoni e
siderando que em cidades tra- Claudio Flores (Itajaí), em segun
dicionais da modalidade como do ficaram Ioní Dums e Gunnar

Itajaí a média é de 70 carros e' Dums (São Bento do Sul) e em

nós colocamos 165' veículo isso terceiro Acyr Becker e Fernanda
já é uma grande coisa", festejou Becker (SãoBento do Sul).
o presidente do [eep Club, Gio- Na Graduado Giullian Wer-
vanni Junckes. muth e Denis Lutke (São Bento

Outro motivo de orgulho, do Sul) ficaram em primeiro.
foi ter na categoria Cidade um Cassiano Feltrin e Thor Odebre

primeiro lugar jaraguaense e cht (Rio do Sul) conquistaram o

feminino. A piloto Joana Sch- segundo lugar. Luciano Gall e

midt e a navegadora Michely Marco dos Santos (Blumenau)
Ristow superaram os homens

. chegaram em terceiro..

•
e venceram a categoria. Joana Na categoria Turismo os blu-

já havia participado da la eta- menauenses Leonardo Fornari e

pa em Itajaí e conquistado a Felipe Beutling subiram no lugar
'terceira colocação. Já Michely mais alto do pódio. Em segundo'
estreou em competições do gê- ficaram Claudia Ruckl e Mareio
nero. "Ninguém acredita que Ruckl (RioNegrinho) e em tercei
nós ganhamos. Por ser mulher, ro Josué Lange (Florianópolis) e

isso dá um gostinho especial", João Paulo Vieira (Itajai).
disse Joana. Pela mesma cate

goria Fabiano Linhares e Helio GENIELLI RODRIGUES Pelo primeiro vez Jaraguá do Sul foi sede de etapa do Catarinense de Rally

Definidos os classificados no Varzeano
Segunda fase inicia no próximo sábado e tabela será divulgada amanhã
JARAGUÁ DOSUL

.Os times classificados para
a segunda fase do Campeonato
Varzeano - TroféuRaulValdirRo
drigues foram definidos na roda
da do fim de semana. Pela Chave
A se classificaram Tigres e Bran

denburg/Dutra e pela B Caxias e

Confort Fine. Pela C JJ Bordados
e Garibaldi levaram a melhor.
Galácticos e Roma/Mega Tranze
o Pé classificaram no Grupo D.
Na Chave E Atlético. e Barrabaxo
continuamna briga. Kíferro e Rio
Cerro classificaram-se na E Gua

rany e CrQZ de Malta se garan
tiram no Grupo G. Na Chave H
MagicWorld/Bazar do Rau e Box
7 continuam no Varzeano. '

.

Depois da goleada do Atlético
por 13xO sobre o ABM/Etima o

atacante CarlosAlberto Ehlert as
sumiu a ponta da artilharia com

nove gols.. O companheiro de
, time Jair Antunes está em segun
do com seis. A tabela da segunda
fase do Varzeano estará disponí
vel a partir de quarta-feira (22/4)
no site da FME (www.fmejara
guadosul.com.br). A primeira ro
dada será no próximo sábado.

, \

Tigre (camisa bronco) empatou com Estrado Novo e está no segundo fase

Atletismo volta
com medalhas
JARAGUÁ DO SUL

A equipe de atletismo [an
gada/FME voltou da cidade
de Timbó, onde participou
do Campeonato Estadual da
Juventude no fim de semana,
com um ouro e três bronzes.
Jéssica da Silva foi a melhor
.no lançamento de dardo. Os
bronzes foram para Antonio
Ramos (salto em distância),
Thaís Chaves (salto com vara)
e Willian Godoy (2000m com

obstáculos).
,

No mesmo fim de semana

aconteceu o Jogos da Juventu
de Italiana. Nesta competição o

destaque jaraguaense ficou por
conta de Matheus Mosimann.
O atleta venceu duas provas:
salto em altura e 80 metros com
barreiras. O resultado rendeu a

ele uma vagá nos Jogos Nacio
'naís da Juventude Italiana, que
devem 'acontecer em maio.

,

A' equipe esteve também
na Corrida Rústica da Cidade
de Rio do Sul. A atleta Simone
Ferraz ficou com a quinta colo
cação geral. Alícia dos Santos
também ficou em quinto, mas
na categoria 13/14 anos.
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FINAL DA TAÇA RIO

,

Botalogo Ox1 Flamengo

6° RODADA DO QUADRANGULAR
Criciúm� 1 x2 Joinville
Avaí Ox1 Chapécoense
CLASSIFICAÇÃO: Avaí 11. Chapecoense
11, Joinvill!! 10 e Criciúma 3

FINAL RETURNO
, Internacional 8x1 Caxias
Internacional campeão direto

5° RODADA OCTOGONAL
Atlético 3xO Paraná
Nacional 2x1 Paranavaí
J. Malucelli lxO Cianorte
Coritiba Ox1 Iraty ,

CLASSIFICAÇAO: Atlético 14, J. Malu
celli 13, Coritiba. 11, Nacional 8, Para
ná 7, Cianorte 4, Iraty 3 e Paranavaí O.

SEMIFINAL
JOGOS DE VOLTA
Palmeiras 1x2 Santos
São Paulo 0x2 Corinthians

SEMIFINAL
JOGOS DE VOLTA

� Atlético 1 xO Rio Branco

� Cruzeiro 2x1 Ituiutaba
'"

o
o:: -

� CAMPEO�;'UI1 BAiA�O
SEMIFINAL
JOGOS DE IDA
Atlético 1 x2 Vitória
Fluminense 1 x2 Bahia

-

CAMPEO�Am úmAjljij
SEMIFINAL
JOGOS DE VOLTA
Itumbiara 1 x2 Atlético
Goiás 2xO Crac

ULTIMA RODADA RETURNO
Vitória 3x2'Santa Cruz
Náutico OxO Sport
Ypiranga 4x2 Porto
Central1 x1 Sete de Setembro
Serrano 1 xO Petrolina
Cabense 2x2 Salgueiro
CLASSIFICAÇÃO: Sport 29, Náutico 26,
Santa Cruz 19, Salgueiro 17, Porto
16, Vit�ia 15, Central14, Ypiranga
,12, Serrano 11, Sete de Setembro 8,
Cabense 7 e Petrolina 6.

ULTIMA RODADA 1 ° FASE
,

João Pessoa Ox3 Brandenburg/Dutra
Atlético 13xO ABM/Etima
Guarany 1x1 Cruz de Malta

MagicWorld/Bazar do Rau 2x1 Batisti
Ponte Preta Ox3 Caxias
AmizadelBoeing OxO Barrabaxo
Confo.rt Fine JS 1x1 Flamengo B
JJ Bordados 2xO Bosque das Flores
Independente 1x2 Galácticos

: Box 7 2x1 Rio Molha
TuttyRefeições 1x5 Romv,IMega Tranze o Pé
Garibaldi 1iO Operário'

'

, Estrada Nova 2x2 Tigre
Borracharia Senem Ox5 Kiferro
Botafogo 1 x2 Borda BrasiVCordeiro
São Luís 1x2 Rio Cerro
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TAÇA POMERODE

ESPORTE�-----�-

FLA PERDE E SEGUE NA LANTERNA
Time do Garibaldi não venceu nenhum dos seis jogos que disputou

JARAGUÁ DO SUL

o Flamengo do Garibaldi
vive uma crise. O time está a seis

jogos sem vencer, ainda não pon
tuou na Taça Pomerode, perdeu
em casa para o Vera Cruz por
lxO no último domingo e segue
na lanterna da competição. Amá
fase é explicada pelo presidente
do clube, Claudemir Ruedieger,
Foguinho, como falta de sorte.
Mesmo assim o time rubro-negro
acredita na classificação e trará
dois reforços para tentar reverter
a situação adversa.

Os nomes dos jogadores não
foram divulgados, mas serão dois
meias. Foguinho disse que fora
de campo a diretoria está fazen
do o que pode. "Os jogadores se

esforçaram, é umamaré de azar,
mas esperamos que no próximo

- jogo se resolva", comentou o pre
sidente. Mesmo com a "maré
de azar" as esperanças do time

na. Taça Pomerode continuam
vivas. "Temos ainda 15 pontos
para disputar e o oitavo coloca
do está com quatro", analisou
Foguinhó se referindo ao fato
dos oito primeiros colocados
passarem para a próxima fase.

Os outros resultados da ro

dada foram: Floresta 2x2 Água
Verde de Pomerode e Caramu
ru 3x2 Atlético Pomerodense.
-A partida entre Água Verde de
Timbó e Botafogo acontece hoje
na cidade de Timbó. Também
pela Taça Pomerode, o Vitória foi
derrotado pelo Tupi nomeio de se
manapor2xl, e estána 10aposição
com três pontos. Já pela CopaNor
te o time jaraguaense perdeu por
2xl para o América de Ioinvílle, O
time joinvilense enfrenta no dia 10
de maio o Tuper, de São Bento do'

.

Sul na final da competição.

GENIELLI RODRIGUES Time rubro-negro perdeu em coso poro o Vera Cru.z por 1 xO, mos ainda tem chances de se classificar
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