
ãee u ro!
Dentistas e pediatras abrem'

guerra contra o uso da chupeta,
recomendada

�

pela maioria
. das vovós,

SeusFillws .

ágl a

Alunos da escola municipal Anna Tõwe
Nagel, do bairro Água Verde, chamam a atenção

.� para o. uso çonsciente da água.
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Tudo começou com uma choupana de

palha, mas aos poucos a família Püttjer
transformou o Maloka em referência.

issão quase
impossível
paràoJuve
Depois de amargar a 11 a

.

derrota noCampeonato
Catarinense, Juventus
depende de 'milagre' para
fugirdo rebaixamento.
Página 19
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MAISUM
RECORDE

�� Falcãoé o
. maior artilheiro

da história da

amaioremIz anos
Polícia continua a busca pelos detentos que escaparam do complexo no domingo. Dos 23 fugitivos, cinco

foram recapturados até a noite de ontem. Os detentos renderam dois agentes prísíonaís.na hora da janta usando
um revólver calibre 38 e uma pistola artesanal. Os líderes da fuga seriam Carlinhos Erthal, 39 anos, e Otávio'

GarciaMachado, 28, que tentaram assaltar um banco em Massaranduba no início do mês.
.

Autoridades criticamgoverno do Estado SDRdizque licitaçãoabrenodia25

s
Fim das obras
com liberação
total da Ponte .

Após dois meses de
congestionamentos
na Ponte do Portal, os
motoristas finalmente
podem ficar aliviados.

-
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FAMEG

(·47) 3373-9800
.

www.fameg.edu.br I
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2 História
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Florianópolis se
torna uma vila .'

No, dia 23 de março de 1726, a ilha
Nossa Senhora do Desterro é elevada
à categoria de vila, desmembrando-se
de Laguna. O nome ",Florianópolis" só

, substituiria o antigo em 1894, em uma

homenagem do governador Hercílio
Luz ao Marechal Floriano Peixoto. Capi
tal do Estado de Santa Catarina, a cidade
é o maior centro cultural catarinense e é

- onde se localiza a UFSC (Universidade Fe

deral de Santa Catarina).
Os primeiros habitantes da região fo

ram os sambaquianos, cuja pesca e cole
ta de moluscos era a principal atividade
de subsistência. Apesar de a ilha já ser

usada como ponto de parada desde o

século XVI por algumas embarcações,
foi em 1675, com a chegada da família
de Francisco Dias Velho, que começa a

povoação da região.
A partir desta data intensifica-se o flu

xo de paulistas e-vicentistas, e por volta
de 1739 a "Ilha de Santa Catarina' passa
a ser ocupada militarmente, com a cons

trução das fortalezas' necessárias à defe
sa do território - hoje abertas à visitação
turística. Com a.chegada do século:XX, a
'construção civil passa a ser um dos prin
cipais suportes econômicos da cidade e o

,

desenvolvimento urbano é marcado por
construções como a da Ponte Hercílio

LUZ, inaugurada em 1926.
Com mais de 100 praias e pouco mais

,de 402 mil habitantes (Santa Catarina em
, Dados/2009), a ilha é um dos principais
complexos turísticos do país.

o _CORREIO DO POVO • Terça-feira, 23 de março de 201 O "

'A fantástica história
,

de Cabeza de Vaca
As duas passagens do fidalgoÁlvarNúfiez

Cabeza deVaca pelasAméricas forammarca

das por aventuras quase inacreditáveis. Entre
1527 e 1544, sobreviveu a três naufrágios, foi
tesoureiro real de uma expedição, trabalhou
como comerciante, governador, alcoviteiro
e chegou a ser escravo, soldado e conquista
dor. Além disso, ainda escreveu um livro ao

retomar à Espanha, contando suas histórias

depois da primeira temporada naAmérica do '

,

Norte - obra que se tomaria referência da lite
ratura de viagens.

Enquanto percorria 18 mil quilômetros
após um naufrágio - grande parte a pé, nu e

descalço -, só nãomorreu de fome porcurar
um doente' desenganado fazendo o sinal
da cruz. O ato transformou a ele e aos seus

companheiros em messias, fazendo com

que milhares de índios passassem a segui
los. Durante sua vida, foi de governante
a prisioneiro e descobriu as Cataratas do

Iguaçu em sua passagem pelo sul brasileiro,
terminando seus dias como' advogado em

'sua terra natal.

A vida de Cabeza
de Vaca é marcada

p�r a�a.so,s .

, , mlmagmavels
1

e conduzida a
'

aventuras que, de
tão incomuns, nem
parecem verdade·

..

";/ " Segundo o escritor Paulo
''''�'' �'" "Markun,' autor de uma,.,,",

.,
,[",k, ., biografia sobre Cabeza de

\
,;1,'

'Vaca, este desenho mostra o
·l,.. brasão' do fidalgo

PELO MUNDO

1869

Duque de Caxias
No dia 23 demarço de 1869, LuísAlves

de Lima e Silva recebia o título de Duque
.

de Caxias. O título foi o único atribuído
durante a época imperial, obtido pela im
portante atuação estratégicade Luís Alves
durante o conflito com oParaguai. O Du

que foi um dos mais importantes milita- _

res e estadistas brasileiros.

'1 2

Último gol
Em 1972, o dia 23 demarço seriamar

cado pelo último gol profissional do "gê-.
nio da bola", o Garrincha, que jogava pelo
Olaria. Na ocasião, o clube empatou em

2 a 2 com o Comercial de Ribeirão Preto.
Em toda a carreira, Garrincha participou
de 714 jogos e marcou 283 gols, conquis
tando nove títulos pela Seleção Brasileira.

, ��

Teng-hui é eleito
Nestemesmo dia, em 1996, Lee Teng

hui vence as primeiras eleições presiden
ciais diretas de Taiwan. A China tentou

impedir através de manobras militares
no,estreito da ilha, coerção que não surtiu
efeito graças à intervenção dos EUA Um

ano depois, a comunicação marítima en

treChína eTaiwan seria restabelecida.

,PROPA DA

Doença estranha
No "O Correio do Povo" de

março de 1930 foi publicada
uma espécie de nota que
na verdade servia como

publicídade. O testemunho de
Octavio Medeiros contava como

. o remédio "Galenogal" o havia
curado de uma doença que o fez

perder"4 ossos pelo nariz".

_,_ NO ._..

" "�:,"��;��igC:;,gnF�CA"-
I

011,MANOELSOARES DE úilllro \ OfSalão' Karnpk e VEIIDt,sEWrO!lf)_O!!ÍlSIL
.

'

a SBU {�stadO-"-G3Uiúiva-hor�r-õr 1'--') J
Sahíram,4 ossos pelo nariz e li

.

" c: céo da b?.c�a ,_ \��@Y@)®r@).�o .

Ogo®Y@)®r@)®f@)11� :J. sr. Oc.avio .J. Medeiro .... residente em Pelo.. )?@ t<�;:;,,_ !(IO Grande Sul, diz; «Tinha -um corrimento no
.,

� - ',�(�rJ.z ha. 10 ,:nnos, ;:;e�pre augmeotando e com lal �

I'
cheiro, que todos se afastavam de num com, repug @jnancia. já tinham sahido 4 OSsos pelo nariz e I

',p�,lo céo da bacca, íurad- J de lado, Tratei-me com I'�
diVeri:;!)S medico e usei vários depurativos, sem re-

,

.�ultf�cI() aJ(S\�m. A rnolesu«, b,�lSlélnie antiga, a nada .,

cedia. I Illalmente, por inststencia de bons a-
.

Iln_II;?C:S,. t�m�I, o
.

.:

Galenogal'', e lugo aos

P,
rimeiros

1_,
'

,

fra,."cos o corrunento dirniuuiu, cessando o meu
'

eh ... rro. No fim cte UOZE vidrll;;; (·,.taVi:J cornoleta-
'

SOCIEDADE JOÃO PESSOA

Primeira moeda
As primeiras moedas do Brasilem que o nome do país aparece são de 1816, 'e
foram emitidas especialmente para comemorar a elevação à categoria de Reino .

E�as traziam a inscrição "ReinoUnido de Portugal, Brasil e Algarve", e eram
cunhadas em ouro, prata e cobre.

'

,

(

ASociedadeEsportivaJoão Pessoa foi fundadapor colonos que não tinham permissão para
entrarno EsporteClubeAliança.Aliando-se a alguns dissidentes do clube, os colonos resolvem
fundar a Sportverein João Pessoa no dia 5 de julho de 1932. O nome é umahomenagem ao

<

candidato derrotado à presidência do Brasil, João Pessoa, que havia falecido dois anos antes.
Nos primeiros anos, a principal atividade do clube era o futebol, realizando partidasnas terras
deGermano Sacht e promovendo bailes paramanter o esporte. Como crescimento da sociedade,
anova sede social foi inauguradaem 1976. Devido ao seu trabalho, jãrecebeu doações daSecretaria
deTurismo do Estado e o alambrado parao campo de futebol daPrefeitura.

.
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PONTO DE·VISTA
QUINTA�FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

OAB deJaraguá
, doSul

Jorge Brognolli, DurvalMarcatto, EdwarddeSá,
economista presidente daAcijs financista

Florianópolis: capital da inovação

No
dia 18 de março de 2010, no Centreven

tos Renato Archer, perante entidades go
vernamentais, empresariais e instituições
de ensino e pesquisa, foi lançada a mar

ca Florianópolis: Capital da Inovação. Tal aconte
cimento resulta num marc� histórico não apenas
para a cidade sede, senão para todo o Estado de
Santa Catarina. Tal premissa está centrada no de
senvolvimento regional sustentável, baseado na

educação, na ciência e na tecnologia a partir de

ações inovadoras. Com a presença do presidente
da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tec

nológica do Estado de Santa Catari
ria - Fapesc, Dr. Antônio Diomário
de Queiroz; do Secretário Municipal
de Ciência, Tecnologia e Desenvol
vimento Econômico Sustentável da
Prefeitura de Florianópolis, Prof.
Carlos Roberto de Rolt; do presi
dente da Associação Catarinense de

empres_as de Tecnologia - Acate, Sr.
Rui Luiz Gonçalves; e do diretor do
Centro de Referência em Tecnolo-

_ gias Inovadoras - Certi, Prof. Carlos
Alberto Schneider, foi formalizado o

lançamento da logomarca, além da divulgação do

impacto da inovação nas empresas catarínenses,
como resultado do Projeto Programa Juro Zero,
idealizado em Santa Catarina e apoiado pela Fi
nanciadora de Estudos e Projetas - Fínep, vincula
da ao Ministério de Ciência e Tecnologia do gover
no federal. Tal. experiência inovadora na alocação
de recursos para pesquisa e desenvolvimento, que
dava início ao programa em Santa Catarina, ter
minou atendendo cinco estados, liberando R$ 30
milhões' em' empréstimos com valor médio de R$
500 mil, beneficiando 60 empresas de tecnologia.
No total, aFínep destinou R$'100milhões para essa

primeira fase do projeto, portanto ainda tem R$ 70
milhões à disposição do programa.

A marca que coloca o Estado de Santa Catari
na como pioneiro na área de ciência, tecnologia e

inovação, não é pormero acaso. Quando o governo
federal criou o seu marco legal em .dezembro de

2004 auspiciando a Lei 10.973 de Inovação, na qual
foram estabelecidas as diretrizes de apoio estatal à

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no

ambiente produtivo, diversos estados elaboraram
sua própria legislação a respeito, sendo que Santa

,
Catarina foi um dos primeiros a ter aprovada sua

Lei Catarinense da Inovação.
.

A Leinv 14.328 de 15 de janeiro de 2008, versa
sobre "incentivos à pesquisa científica e tecnológica
e à inovação no ambiente produtivo de Santá Cata

rina, visando à capacitação em ciência, tecnologia e

inovação, o equilíbrio regional e o desenvolvimento
econômico sustentável". Tal modelo;
além de estimular a criação dos Nú
cleos de Inovação- Tecnológica - NITs,
do qual a Rota da Inovação de Santa
Catarina faz parte, formada por quatro
incubadoras de destaque, entre elas o

JaraguaTec, sediada em Iaraguá do Sul
no campus da Unerj/PUC, a lei tam
bém contempla estímulos à inovação
nas instituições . públicas estaduais, .'

à, participação e fortalecimento das

empresas privadas e seus pesquisa
dores, sempre visando à participação

dessas empresas em projetos de inovação tecnoló

gica de interesse do Estado. Pode-se observar que a

preocupação com a educação, com a cultura e com
,

o· conhecimento científico e tecnológico, torna-se
essencial para que Santa Catarina, através de sua

marca, possa se inserir num cenário internacional,
no qual se destaque a competitividade de suas em

presas como produtoras de conhecimento e ino

vação. Nada melhor do que criar um novo marco

ínstitucíonal para consolidar' a' geração de novas
, ideias, senão também para atender os requisitos de
qualidade de vida, renda e emprego da nossa po
pulação. O desenvolvimento social e econômico do
Estado de Santa Catarina, apresenta-se como um

desafio estratégico a partir dos interesses do go
verno, da academia e de seus agentes econômicos
locais, tendo como uma de suas metas prioritárias,
conforme cita a lei, o respeito aos parâmetros de
sustentabilidade ambiental e equilíbrio regional.

Que Santa
Catarina,

através da sua
marca, possa
se destacar
no mundo

"
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IMAGEM DO DIA

Em jogo da Copa Norte, jogadores. .

improvisam um,lugar para descansar.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

.

'cassuli
www.cassulí.adv.or

.
.

Além da defesa qe-seus direitos, a
evolução de setl� negócios jurídic

Cassuli Advogados' Associados OAB/se 397i99

Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 3371 7511 - Fax 47 32751820

PROGRAMAÇÃO
Metalmecânicos vão
aos Estados Unidos

TRABALHO·

Interdição da
.

Campo Alegre
A Secretaria Municipal de Obras e Urba

nismo, daPrefeitura de Iaraguá do Sul, comu
nica que hoje, das 8 às 10 horas, a rua Campo
Alegre, no bairro ilha daFigueira, será inter
ditada a partir da rua José Theodoro Ribei-

.

ro até a rua Bernardo Behling. Amedida se

deve aos trabalhos da Ceiesc, que realizará

serviços na rede de distribuição de energia
e podas de árvores. Informações podem ser

obtidas pelo fone (47) 3372-8673.

TREINAMENTO.
Palestra'sobre
RH no Cejas

A palestra na área de recursos humanos
"O papel ,da gestão' de pessoas na retenção
dos talentos" acontece amanhã, às 19 horas,
no Centro Empresarial de Iaraguá do Sul.
Lenir Nunes Amorim, pós-graduada em

gestão estratégica empresarial é a minis
trante do' treinamento. O evento é gratuito
para associados e custa R$ 15 para demais
interessados. Informações e inscrições pelo
telefone (47) 3275-7017. �

OFICINA

Protiss!onais da
Saúde na Fameg

Profissionais da Saúde de Guaramirim

participam na próxima sexta-feira, dia 26,
da oficina de Atenção Primária, das 8 às
17 horas, na Fameg (Faculdade Metropo
litana de Guaramirim). Todos os postos
de saúde estarão fechados neste dia. Es
tão convidados para o evento represen
tantes da Câmara de Vereadores, Bom
beiros, Samu e funcionários do Hospital
Santo Antônio.

Com o objetivo de alcançar novos merca
dos, conhecimento de novas de tecnologias
e' ampliar a competitividade, as empresas
integrantes do Projeto de Desenvolvimento'
do SetorMetalmecânico de Iaraguá do Sul e

região realizarão missão à FeíraIlvl'I'S 2010,
que acontece entre os dias 13 a 18 desetem
bro, em Chicago, Estados Unidos. Informa
ções e reservas pelo telefone (47) 3275-7012
e pelo e-mail nucleos@acijs.com.br.·

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 Política o CORREIO,DO povo • Terça-feira, 23 de r:narço de 2010

E 'D O 'REGIO' l

Licitação do
•

muro saina
-

.

quinta-feira
Obra é uma prioridade da SDR

,

.-

para a segurança na regiao
Secretário Regional, lio perlotação'; comentao secretário.

Na quinta-feira, às 10 horas, oTironi busca transferir '

,'secretário, vereadores e outras li-
detentos condenados, para deranças locais se reúnem com o

penitenciárias ou outros Deap (Departamento' de Adminís-

Presídios para diminuir a ' tração Prisional), na SDR, para dis-
cutir a fuga de 23 detentos ocorrida

superlotação. no domingo. O órgão passa a sema-
na ria cidade avaliando o caso. Tiro

niacredíta que a construção de uma
UPA (Unidade Prisional .Avançada)
em BarraVelha poderá ser uma das

soluções para a região.j1Jcitação
para a constru

ão de um novo muro

no Presídio Regional será
berta nesta quinta-feira.

A promessa é do secretário de De
senvolvimento Regional Lio Tironi

(PSDB), que considera a obra uma
das prioridades em segurança pú
blica para a região. A expectativa é

que as máquinas comecem os tra

balhos no mês de abril.
Além de mais segurança, Tiro

ni conta que a construção do muro

possibilitará a futura ampliação da
unidade. A transferência de detentos
condenados é outra meta prioritária
no setorparaaSDR (Secretaria deDe
senvolvimentoRegional). "Ingarpara
condenados é penitenciária e não

presídio. Quase ametade dos nossos
detentos não deveria estarali.A trans
ferêncía já resolveria boa parte da su-

Unidade de Barra Velha
deverá abrigar 176
detentos e deverá ser
inaugurada em maio

A unidade deverá abrigar 72

detentos, porém a data de conclu
são da obra não foi divulgada pela
Secretaria de Justiça é Cidadania.
"Cada dia que passa, recebemos no
vos presidiários, mas o número dos

que saem é bem menor. Assim fica

complicado combater a superlota
ção", afirma.

• Giovanni Ramos,
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Ghiodini não
'

foi encontrado'

"
Cada dia que passa,
recebemos novos
presidiários, mas
o núínero dos que
'saem é bem menor

LlOTIRONI,
SECRETÁRIO REGIONAL

"

--.,

Tironi concorda com os pleitos

Vinda de novos agentes
é centralizada na capital

'cações, citando a, ampliação
do presídio regional como uma
das metas em longo prazo para"
Jaraguá do SuL

,i
o aumento do número de

policiais civis e militares. no

Vale do' Itapocu depende, da
formação de .novos agentes,
,'cursos que são de responsa
bilidade da Secretaria de Se

gurança Pública ,e Defesa do

Cidadão. Segundo o secretário
, Regional, Lio Tironi, o que a re

gião pode fazer é fazer pressão
nas reivindicações para rece

ber os novos policiais. "Nós já
pedimos mais agentes. Prome
teram ano passado e ainda não

cumpriram. Vamos continuar

exigindo", afirma;
Tironi acredita' que os pro

blemas na segurança pública
do Vale 'são também de todo o

Estado e só poderá ser resol
vido em parceria com todas
as regiões. O secretário aposta

,

na execução de projetos para
conseguir atender as reivindi-

A criação de três
novas alas no Presídio,

,

Regional é uma das
metas da SDR para,

longo prazo

i'A construção do muro este
ano permitirá que possamos criar
três novas alas, com 70 vagas. Será
uma ala onde os presos irão tra

balhar, em um projeto que conta
com o apoio da Acijs. Teremos
até o final de março a Delegacia
da Mulher, cujo prédio está em

obras e nos próxiinos meses a

nova sede da Delegacia de Gua
ramirirn. São duas ações que irão
melhorar a segurança da região
nos próximos anos", comenta.

PIERO RAGAZZI

. Câmara deJ,Vereadores emite
moção de repúdio à segurança
A fugade 23 detentos do Presí

dio Regional no domingo foi tema
de uma reunião entre vereadores
erepresentantes das polícias civil
e militar e de associações de mo
radores ontem na Câmara. (Leia
mais sobre o encontro na página
22). Uma moção de repúdio foi
encaminhada para o secretário de
Desenvolvimento Regional, Lio Ti
roni, ao governador LuizHenrique
da Silveira (PMDB), ao secretário
de Segurança Pública e Defesa do
Cidadão, Ronaldo, Benedet, e à
prefeita Cecília Konell (DEM).

O documento critica o gover
no do Estado por fazer promes
sas de melhorias no setor que são
cumpridas. A rebelião de detentos
ocorrida no dia 31 de dezembro do
ano passado é citada como exem

plo qué o problema não é de hoje
e que nada foi feito para resolver a
superlotação. "O presídio de Iara
guá do S� iguala-se a um "barril

de pólvora" prestes a explodir a

qualquermomento, fato que já fo�
alertado inúmeras vezes e não fOI

.

tomado um posicionamento favo

rável à população que tanto sofre

. com o problema", diz o te�o.. .

,

Amoção lembra que em JaneI-
'ro o secretário de Justiça e Cidada
nia, Justiniano Pedroso, se com

prometeu a transferir 70 detentos

dó Presídio Regional, sendo 20 de

imediato e 50 para fevereiro. �o
entanto, a promessa foi parclal�
mente cumprida, e apenas os 2

primeiros foram' deslocados para
outras unidades.

,

Além de melhorias no presi-
dio, o documento assinado pelos

,

vereadores Isair Moser (PR), Jean
.

co
Leutprecht (PC do B), FranCIS

.

Alves (PT), Justino da Luz (PT), !aI�
me Negherbon (PMDB) e Lonv

Demathê (PMDB) pede, �n?�� �
reforço no número de polícíe'
agentes penitenciários.
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Carolina Tomaselli

Desembarcou

O
Democratas confirmou sua saída do
governo do Estado e a irreversibilida
de da candidatura do líder maior do

partido, senador Raimundo Colombo,
à sucessão no Estado. A decisão consta em

uma carta lida pelo secretário-geral, depu
tado federal Paulo Bornhausen, em reunião
do diretório regional, ontem, em Florianó

polis. A sigla alega que em 2009 ficou decidi
do entre DEM, PMDB e PSDB que, caso não
houvesse consenso até o início de 2010, seria
fixado um critério para escolha do candidato
à majoritária, o que não ocorreu. O anúncio
das prévias pelo PMDB, q�e. acontece neste

Chapa
As conversas estão abertas com o PSDB

e o Pp, com o qual DEM, então PFL, coligou
nas eleições ao governo de 2002. A possibí
lidade de chapa 'pura, tendência mais pro
vável na atual conjuntura, não é descartada
pelos democratas. E já teria os nomes: sena

dor Raimundo Colombo para governador,
o secretário Antônio Gavazzoni, pelo oeste,
de vice-governador e o ex-deputado César

. Souza ao Senado.

fim de semana, enterrou por vez amanuten-

ção da tríplice aliança.
,

.

Até a última hora, o governadorLuiz Hen
rique tentou postergar a decisão dos demo
cratas. A resolução que será entregue a ele

por Colombo decidiu entregar os cerca de 30
cargos no Executivo, reiterar reconhecimen
to aos resultados do governo, apoiar futuro
no Legislativo a medidas que beneficiem o

povo catarinense, ratificar o apoio à candi
datura de José Serra (PSDB) a presidente, e

abrir diálogo' com outros partidos para fu- .

tura aliança em torno das candidaturas de
Colombo e Serra.

Voltou
Ex-secretário de Turismo, Cultura e Es-

. \

porte, Ronaldo Raulino protocola hoje na Câ-
mara representação contra a prefeita Cecília
Konell (DEM). O pedido é de cassação por
conta de uma suposta adesão irregular do
secretário Ivo Konell ao Refis. A denúncia an -

.

terior foi arquivada semana passada por falta .

de documentos. Na sessão de hoje-o pedido
deve ser lido e submetido ao plenário, que
decide se recebe ou arquiva .:

Confirmado
Com as bênçãos da pré-candidata ao go

verno, senadora Ideli Salvatti, de quem é as

sessor político, o ex-deputado estadual Dío
nei teve confirmada sua pré-candidatura à

. Câmara Federal. Em congresso ocorrido no

último sábado, Dionei tomou posse no dire
tório estadual. É lá que as candidaturas à elei

ção proporcional são ratificadas, ainda que
os diretórios locais garantam ter autonomia.
Ainda mais quando não há consenso.

Benefício
o transporte escolar de quase trêsmil alu

nos da rede estadual de ensino de Guarami
rim está garantido. O prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) assinou ontem o contrato, no valor
de R$ 928.023,10. O governo do Estado irá re

passar o dinheiro em nove parcelas. São 1.906
mil alunos no ensino' fundamental e 958 no

ensino médio. O benefício é garantido para
alunos quemoram amais de três quilômetros
de distância da escola.

FALA Aí!

Infelizmente, a melhor
maneira de educar é
quando dói no bolso.

ROGÉRIO KUMlEHN, COMANDANTE DO
14° BPM, SOBRE AS JNFRAÇÕES DE TRANSITO

Repercussão
.

o bloqueio das contas da Prefeitura de .

Iaraguá do Sul junto à Secretaria do Tesou
ro Nacional, divulgada com exclusividade
pelo O Correio na edição de sábado, deve
repercutir na sessão de hoje da Câmara de
Vereadores. Pelo fato de ó município ficar
impedido de receber verbas federais,des
de o FPM (Fundo de Participação dos Mu

nicípios) a repasses oriundos de emendas.
parlamentares.

Ironia'
<,

Ontem, Dia Mundial da Água e Massaranduba novamente sem ela. O proble-
.

ma atingiu praticamente toda a cidade. A justificativa dada pela Casan é de que
as duas bombas estragaram e foram levadas para conserto. A previsão é de que a

situação se normalize hoje. Enquanto isso, a presença de responsável da Casan na
Câmara requerida pelo vereadorMauro Bramorski (DEM) continua sem resposta.
Conhecedora da intenção do governo demunicipalizar o serviço, a impressão que
dá é que a estatal largou mão de vez.

Prova do descaso do Estado e para o desespero da população, o Presídio
de Iaraguã do Sul registrou no domingo a fuga de quase duas dúzias
de presos, amaior na história da cidade. A rebelião em dezembro era

o prelúdio do que estava por vir. As promessas de melhorias-vieram
como que a galope, e nenhuma saiu do papel. Agora de novo e assim vai
ser pelos próximos meses. Pelos ataques naAssembleia Legislativa, a
segurança pública deve ser um dos motes na campanha deste ano. Mas de
oportunistas de plantão o eleitor já está cansado; se não está deveria.

Morosidade
o caso específico do presídio é mais uma demonstração de como o

Judiciário contribui com a inércia generalizada no país. Mês passado, a
juíza de Direito Alfredo Cardoso Luiz deferiu liminar em ação civil pública
impetrada peloMinistério Público dando prazo de 15 dias para a remoção
de detentos condenados. Mas a própria Justiça, em Florianópolis, ainda
não intimou o Deap (Departamento de Administração Prisional).
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CHARGE
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Alegoria das Cavernas·

o povo de
Jaraguá do Sul
tem que fazer a
opção: ou sair
da caverna e

eofrentar a vida,
f'

ou passar o resto
dos tempos

acorrentado aos

ditames de uma
família

......uando escrevi que a capaci
dade histriônica do secretário
de Administração e Finanças

....�de Iaragua do Sul é tão aca-

chapante que consegue se superar
a cada dia, não disse simplesmente
por dizer, mas por-
que efetivamente ele
tem esse atributo.

O histrionismo lhe
é inerente; visceral,
está em seu âmago e

volto adizercom todas
as letras que o cinema
e a televisão perderam
um grande ator, Esse
senhor compareceu à
CEI da Schützenfest e
disse claramente que
a prestação de contas

efetuada pela Admi

nistração Pública na,

Acijs era uma farsa,
Sim, foi ele quem disse, eu vi. Agora,
eu pergunto, esse circo todo foi arma
do a troco de quê? AAssociação Em
presarial é vítima de estelionato, no
caso peculato, e fica por isso mesmo,
fazparte do show?

Quero lembrar ao secretário que
a administração pública tem que
,prestar contas primeiro para Câ

mara de Vereadores, onde figura o

poder Legislativo, e só depois para

Acijs. Afora todos esses equívocos,
lembrei-me que no afogadilho de
uma publicação o senhor secretário

disse que sou estrangeiro e que devo

ser denunciado à Polícia Federal. Só

quero lembrar que, a exemplo de
tantos outros brasileiros, eu vim sim

de outro Estado da Federação, mas
isso não me faz, senhor xenófobo,
um estrangeiro. E mesmo que fos

se, ainda assim, o senhor teria que
dever-me respeito.

À guisa de esclarecimento, não
ofendo notável empresário, em

momento algum, apenas mencio

nei o que consta de um documen-

to público, onde a prefeita propõe
negócio de aluguel de camarotes da
Schützenfest, e está documentado.
No mais, o senhor pediu sim a resci

são demeu contrato de assessoria ju
rídica à Arsepum (Associação Recre-

ativa dos Servidores).
Há uma fita gravada
que prova isso, no

mesmo dia em que
o senhor disse que
os vereadores foram
uns cômodos que só
votaram sob pressão
o caso da Arsepum,
também gravado.

Antes que esque
ça: aArsepum não fa
liu, e nem a diretoria

renunciou, quem re

nunciou foram o pre
sidente e o vice que o

senhor tentou aliciar

"

"
'

e não conseguiu. Se houver algu
ma dúvida peça a cópia das peças
que estão com o Ministério Públi-

. co onde há uma representação por
Improbidade Administrativa contra

vossa senhoria e a prefeita.
Platão, muito antes de Calígula

nomear seu cavalo "Incitatus" se

nador e de Karl Marx enunciar que
"tudo que é sólido desmancha no

ar", escreveu a "Alegoria das Caver
nas". Penso que estamos vivendo o

divisor de águas, estamos no limite,
, o povo de Jaraguá do Sul tem que fa
zer a opção: ou sair da caverna e en

frentar a vida, ou passar o resto dos

tempos acorrentado aos ditames de
uma família que custa aos cofres pú
blicos mais de meio milhão de reais

por ano para patrocinar fanfarroni
ces. A propósito, senhor secretário:
covarde é quem cala ante a incom

petência, toda ela recheada de des
mandos e documentada.

Airton Sudbrack,Advogado
e assessorjurídico do Centro de

Direitos Humanos de Jaraguá doSul

EOrfORIAL

Presídio
A

maior fuga em, massa ocorrida nos 12

de existência do Presídio Regional, na
noite de domingo, mostra mais uma

vez a necessidade de investimentos na

área de segurança pública no Vale do Itapocu.
Embora a construção de um,muro ao redor da

unidade, reivindicada há anos pela comunida

de, dê sinais de que começará a sair do papel
nas próximas semanas; muitas são as promessas
não cumpridas feitas pelo gover
no do Estado à região.

Depois da rebelião de dezem

bro de 2009, o secretário de Segu
rança Pública, Ronaldo Benedet,
veio para omunicípio e prometeu

'

a transferência de 70 ,presos até

o final de fevereiro. Desse total,
r

apenas 20 deixaram o' comple-
xo até agora. A justificativa: por falta de vagas
nas penitenciárias do Estado, os .detentos serão

transferidos à medida que surgirem novos espa-
I '

ços, o que até agora não aconteceu.
Além disso, o acordo feito entre a diretoria do

'

presídio e o Deap (Departamento de Adminis

tração Prisional) de que quatro presos condena
dos pela Justiça cumpririam pena napenitenciá-

'

ria de Joinville também não se tornou realidade.
Isso porque, depois de 30 dias, uma decisão ju-

dicial determinou que os presos voltassem para
Iaraguá do Sul imediatamente."

.

A superlotação também motivou o Ministé
rio Público a abrir, no início do mês, uma ação
judicial obrigando o Estado � transferir os mais
de 200 ·presos condenados no prazo de 15 dias.
No entanto, o Deap ainda não foi intimado pela
Justiça' e, com isso, a determinação da promoto.
ria permanece sem qualquer previsão para ser

cumprida na prática.
Mas não é só a falta de

espaço para os presos que
preocupa. Na região faltam
agentes prisionais e poli
ciais civis e militares. No

domingo à noite, por exem
plo, havia apenas dois pro-

. fissionais cuidando de 338

detentos, sendo que o espaço tem capacidade
para apenas 76.

Na manhã, de ontem, representantes do

Deap resolveram aparecer, a .exemplo do que
ocorreu na rebelião de dezembro. Depois de sa

ber detalhes sobre a fuga, a equipe foi embora
e nenhuma melhoria foi prometida. Mais uma

vez, a região fica com poucas esperanças 'de que
a situação do presídio possamelhorar antes que
seja tarde demais.

.

I

NACIONAL

Ficha suja
demitidos do serviço público, os condenados por
crimes eleitorais e os que tenham sido impédidos
de exercer profissão por decisão do órgão profis
sional competente.

Porém, ajá tão enraizada cultura de proteger os
seus pares e evitar qualquer tentativa de aumentar
o cerco contra a corrupção pode adiar e até impe

dir a votação. Na outra ponta, se
a boa vontade dos parlamentares
ainda causa

.

dúvida, do lado de

fora do Congresso o Movimento
de Combate à Corrupção Eleitoral

para impedir ou tirar da vida públi
ca os candidatos com ficha suja ga
nha força. Além da entrega de mais

77milassinaturas para se juntarem
ao 1,5milhão que embasam o pr�
jeto de ínícíatívapopular; uma se-

rie de eventos está agendada. '

, A posição dos 513 deputad�s
está sendo mapeada pelo �o�-,
menta por meio demn questiona-

" ' rio encaminhado, pela int�met aos
. gabinetes.Daísairá aplanilha�obre
os que querem ou não acabar com a corrupçao na

vidapública do país. Os nomes devem ficar gravad?S
na agenda do 'eleitor. O Brasil precisa criar mecaIllS-
mos para tirar da administração pública aqueles que
têm ligação com a criminalidade.

Alvo de mobilizações realizadas em todo o

país, o projeto contra os candidatos com ficha

suja começa a abrir caminho para sua aprovação.
Na reunião de líderes dos partidos desta semana, o
presidente daCâmara dosDeputados,MichelTemer
(PMDB-SP) i disse que pedirá o empenho de cada
um deles junto às bancadas para apoiar aproposta.

A intenção é que o texto seja
votado no plenário logo depois, da
Páscoa. A medida já passou por
reformulação e se aprovada só im

pedirá a candidatura de quem já foi
condenado por um colegiado. An
tes, o objetivo era barrar também
os candidatos que tivessem sofrido

condenação em primeira instância.
O texto modifica a lei que tra

ta da inelegibilidade, ao' impor a

proibição aos condenados por Um
colegiado em várias situações, dos
crimes contra economia popular e
a administração pública, até casos
de abuso de autoridade, lavagem
ou ocultação de bens, ligação com
crime organizado, uso de mão'de obra escrava e

agressões ao ambiente e à 'saúde pública.
,

Os parlamentares que renunciarem para evi
tar a cassação dos mandatos também ficarão im
pedidos de se candidatar. O projeto atinge ainda

Porém, a já tão .

enraizada cultura
de proteger os
seus pares e

evitarqualquer
tentativa de

aumentar o cerco

contra a corrupção
podeadiareaté
impediravotação
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Mercado Regional

Lourival Karsten

. BM - EMPREENDIMENTOS E PARTlCIPAÇÕES S.A
Cia. de Capital Fechado - CNPJ 81.004.657/0001-29

End. Rod. BR 280 Km 58 - Guaramirim -,SC

Senhores acionistas,

Atendendo disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação as Demonstrações
Financeiras referente ao exercício sociais encerrado em 31 de dezembro de 2009.

Guaramirim (SC), 16 março de 2010.

A Administração

Balanço Patrimonial de 31/12/2009 e 2008.

(valores e:;cpresso em reais)

ATIVO 31/12/2009 31/12/2008
Circulante 261.299,59 52.032,18
Disponibilidades 257.876;61 50.001,20
Impostos a Recuperar 3.422,98 2.030,98

Não Circulante 16.961.227,25 16.498.712,77
-

Realizável a Lon20 Prazo 0,00 100.000,00
Partes relacionadas 0,00 100.000,00

,
Permanente 16.961.227,25 16.398.712,77
Invest. em Controladas .16.250.075,25 15.750.560,77
Imobilizado 711.152,00 648.152,00

Total do Ativo 17.222.526,84 16.550.744,95

PASSIVO 31/12/2009 31/12/2008

Circulante 170.260,13 0,00
Partes Relacionadas 169.716,87 0,00
Obrigo Fiscais 543,26 0,00

Patrimônio Líguido 17.052.809,97 16.550.744,95
1l.032.969,00 11.032.969,00

Capital Social 223.999,80 223.999,80
Reserva Legal (125.000,00) . (125.000,00)(-) Ações em tesouraria

5.920.297,91 5:418.776,15
Reserva de Lucros

Total do Passivo 17.222.526,84 16.550.744,95

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTAS 31/12/2009 31/12/2008

Rec.lDes�. O�eracionais 2.550,54 í3.716,0L}
(-) Desp. Administrativas (2.775,71) (3.616,70)
(-) Desp. Financeiras Líq. (869,75) (99,37)

. (+) Rec. Financeiras Líq. 6.196,00 0,00
(+/-) Res. Equiv. Patrimonial .499.514,48 (841.690,07)

(=) Resultado Antes FRPJ/CSLL 502.065,02 (845.406,14)
-

(-) IRPJ/CSLL (543,26) 0,00

(=) Resultado Líq, do Exercício 501.521,76 (845.406,14)

Guararnirim (SC), 31 de dezembro de 2009

Joel Marques de Oliveira
.

Contador-CRC PR 028775/0-9
CPF 470.611.119-68

Roberto Mannes
Dir. Presidente

CPF 443.888.539-68

Durvalvaicobrar
O novo presidente daAcijs, DurvalMarcatto Junior (esquerda na foto

abaixo), em seu discurso de posse, apontou para este ano um forte cres

cimento do PIB, que pode chegar a 7%. Também foi duro na cobrança
dêmelhores condições para o desenvolvimento das empresas. Não po
demos esquecer que ele está presidindo uma entidade que conta com

. mais de 1200 dinâmicas empresas como associadas que querem se de
senvolver emuitas vezes são tolhidas pelo descaso do poder público que
parece ignorar de onde vem o dinheiro que eles gastam.

CÉSAR JUNKES

Barclays vê risco nas bolsas
Depois deuma fase de instabilidade devido à crise grega, as bolsas ao re

dor domundo estãomostrando um crescimento acentuado nas cotações, o
que está sendo visto com preocupação pelo banco inglês. O temor é de que
se está muito próximo do limitede alta e que a partir de agora os ganhos
passem a ficarmuito limitados � aumentemuito o risco.de perdas. .

Economia 7

EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00 /mês

.

para até 50 NF-e emitidas
"

'

www.dimnfe.com.br
Fone: (47 3371-1514

Menegotti investe
em Schroeder
Está em estágio bem avança

do o investimento daMenegotti
em Schroeder. mA inauguração
da ampliação ocorrerá emmaio,
por ocasião da comemoração,
do 700 aniversário da empresa.
O que atrapalha o crescimento
dela é a falta de uma melhor
estrutura de fornecimento de

energia elétrica. A Celesc preci
sa atender aos pedidos do pre
feito de Schroeder não só para
atender às necessidades da Me

negotti, mas também de outras

empresas que estão segurando
sua expansão.

.Y

GVM levou
muito tempo

Foi em 2006 que a Sadia fez
uma oferta para adquirir o con

trole da Perdigão. Analisando a

movimentação de compra e ven

da de ações, surgiu a suspeita de

que tivesse havido vazamento

de 'informações e a Comissão de
Valores Mobiliários - autarquia
federal que fiscaliza operações
do _ mercado acionário brasileiro
- iniciou uma investigação. Ago
ra, em.marçode 2010, finalmente
o processo chegou ao fim. Flávio
Fontana Mincaroni foi multado
em R$ 500 mil pelo uso de in

formações privilegiadas. Outros

suspeitos foram absolvidos. Ain
da cabe recurso.

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Expansão
Este ano, o. setor de bens- de

consumo prevê expandir a ca

pacidade instalada em 16%, em
média, segundo a sondagem- de
investimentosda indústria, reali
zada pela Fundação Getulio Var

gas (FGV).' O percentual é o mais
favorável dos últimos cinco anos
e está acima da média projetada
pelo setor como um todo, que es-<,

pera elevação da capacidade em

14,6%. De acordo com a FGv, esta
é amaior taxa registrada nos últi
mos oito anos. Nadamal.

BOVESPA

POUPANÇA

DÓLAR COMERCIAL (EM R$J 1,7980
. DÓLAR TUJÜSMO (EM R$)

'" '

'DÓLAR PARALELg .(EM H$)

22.MARÇO.2010

1,8000 .. 0,06%

2,4250
,,,,_
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DIVULGAÇÃO

eusFi
�
•

Objeto pode prejudicar a posição dos dentes, mas funciona como calmante, acreditam as avós

e acordo com a Uma razão para o. uso da
dentista Cintia chupeta seria evitar o hábito de
Schames, a chu- sucção do dedo, que pode tra

peta pode 'não só zer danos mais severos ao de

prejudicar a posi- senvolvimento buco-facíal e ser

ção dos dentinhos, mas também um hábito mais difícil de ser re

todas as estruturas musculares movido. Para os bebês que ma

com que os dentes se relacio- mam no ,peito acredita-se que
nam, podendo haver desequí- o próprio aleitamento' deverá
líbrios que repercutirão na fala, evitar o hábito do dedo. Assim,
respiração, deglutição, mastiga- nem todo o bebê precisa usar a

ção e até no sorriso da criança. chupeta. A chupeta existe justa-
Para Cíntia, o uso da chupe- mente para complementar esta

ta é algo que está diminuindo necessidade de sucção e, se for
muito com o pas- usada, devem ser

sar dos anos. Ela , ,. respeitadas regras,
afirma que os pais para que não se

de hoje em dia já A criança que instale um hábito.
têm consciência mama no peito Se a família
de que a chupeta não necessita optar pelo uso da

pode fazer mal. "É 'de mamadeira, chupeta, deve le-
uma pena que os bico ou chupeta. var em conta al-

pais de primeira O uso desses guns aspectos para
viagem acabem· objetos prejudica minimizar os pos-
recorrendo à chu- a amamentação e síveis transtornos

peta em momen-' seu uso prolongado causados por ela.
tos de desespero, prejudica a dentição A chupeta deve ser

quando não sa - e a fala usada em períodos
bem mais o que 'ClNTIASCHAMES pequenos, sornen-
fazer para a crian- .

DENTISTA te em momen-

ça parar de cho- , , tos de estresse ou

raro E o pior, são
.

para adormecer. E
incentivados pe- o mais ímportan-
las avós, que nor- te: o pequeno não
malmente são a favor do objeto", pode continuar usando a chupe
comenta. ta conforme for amadurecendo.

Apesar disso, Cíntia afirma "Quanto mais tempo passa, pior
que os bebês não precisam da é para tirar", alerta Cíntia.
chupeta em nenhum momento. A professora Gislaine da Cruz
Eles já nascem com a função de é uma das mamães que optou
sucção plenamente desenvolvi- por não dar a chupeta para o seu

da, e que deve ser aperfeiçoada filho, Henrique, de apenas dois
com o ato de mamar no peito aninhos. Ela afirma que antes

da mãe. "A criança que mama
_

mesmo dele nascer, a família já
no peito não necessita de ma- havia decidido. "Sou extrema

madeira, bico ou chupeta. O uso . mente contra. Primeiramente
desses objetos prejudica a ama-

mentação e seu uso prolongado
prejudica a dentição e a fala da

criança. Trabalhos científicos

comprovam que quan
do uma criança usa

chupeta vai menos ao

peito".

A chupeta deve ser usada em
períodos pequenos, somente
em momentos de estresse ou
para adormecer

por causa dos danos à saúde e

segundo pelo emocional. O meu'

primeiro filho chupou até os seis
anos, pois eu tinha pena de tirar,
e foi muito sofrido. Com o mais
novo, queria que fosse diferen
te", relembra.

Gislaine comenta que tam
bem teve que lidar com a questão
cultural. "Todo mundo me dizia
para dar a chupeta para ele. Mas
resisti e até hoje ele não sentiu
falta. E como ele mamou duran
te muito tempo no peito também
não procurou o dedo. Só que foi
dificil para resistir até hoje. Tem
que ter força de vontade".

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

rar a p apa mude
a se��ação ao sugar. Tente delimitar o �empo de úso e o espa- \
ço fíSICO, mostrando ao bebê que a chupeta é só para dormir e,
portanto, não sai do berço. Não coloque várias chupetas à dís
po�ição da criança, pois isso facilita .sua recolocação e pôde
estimular q_uso.A remoção deverá ser gradativa e conversada
com a criança" semameaças nem

.'

\' ões, .

I." _ '.!!ijl .;�!'.;,
I

. " ' I
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A princesinha Julia Schoene Rossarolla nasceu

no dia 12 de março trazendo muitas felicidades
aos pais Alexandra e Fernando.

o CO�O DO POVO· Terça-feira, 23 de março de 2010

Bem vinda, lara! Toda família está muito feliz com
a sua chegada, especialmente a Tia Kelly.

Um beijo especial da madrinha Eliane para 'Suelen
Tamara Porath, que completou nove aninhos dia 10.

Beijinhos especiais da tia Nete e do.
tio Paulo para Bianca Mattedi, que
completou três aninhos dia 12.

Amigos e familiares parabenizam
Tainara Gabrielle Baier, que comemorou

idade nova no dia 18.

Os pais Marcio e Cristiane e o irmão Willian
mandam os parabéns para Bruna, que dia

17 completou seu primeiro aninho.

Pais, irmãos e familiares desejam
parabéns e felicidades para gatinha
luana Konnel, que comemorou seu

aniversário dia 19.

Educação 9

Vitor Gabriel da Silva completa dia 26 seu

primeiro aninho, pais avós e demais familiares·
desejam parabéns com muito carinho.

Parabéns e
felicidades
para Julia
Grasiela, que
completou
cinco aninhes
dia 19, são os
votos de Tatá,
tia Déia e seus

bisavós.:

Os pais Grasieli e Jeferson parabenizam a

pequena Eduarda Stein que no último dia
17 completou mais um ano de vida.

Parabéns ao gatinho Richard. Ele
completa cinco aninhos nesse dia 26, os
pais Mari e Felix e os irmãos Mayara e

Jean lhe desejam felicidades.

Na foto, Natália Fronza comemorando
seu primeiro aniversário dia 18,

com a 'sua irmã Eduarda.

Toda família deseja muitas felicidades ao
lindo Bernardo Mazzini Freiberger, que
completa seu primeiro aninho amanhã.
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PROJETO

Reforma é o da
1,8milhãoem

CORUPÁ

Governo municipal corre
atrás de R$ 1,8 milhão
para reformar a futura
sede da Prefeitura.

Aempresa
Trilog Con

sultoria, de Joinville,
desenvolve um projeto
para indicar os reparos

e os custos detalhados da obra.
O secretário de Finanças e Fa

zenda, de Corupá, Sandro Glatz,
anuncia que a meta é conseguir
o recurso com as esferas estadual
e federal para readaptar a estru
tura e investir nas partes elétrica,
'hidráulica e mobílias.

Glatz disse que R$ 1,8 milhão
deve ser suficiente, com base na

estimativa da administração. E o

projeto detalhado deve ajudar
na busca deste recurso. A em

presa assinou um contrato de
risco e será paga com o dinheiro

repassado. "Contratamos a em

presa porque na Prefeitura não

temos técnicos para fazer este

serviço", afirma.
A Prefeitura comprou o' pré

dio da antiga fábrica Baeumle
em maio passado por R$ 607 mil.
Deste total, falta desembolsar R$
100 mil. A negociação foi judicial
através de representantes comer
ciais depois de a empresa sofrer

processos por causa de dívidas
trabalhistas.

O objetivo é centralizar os

serviços públicos na rua Fran
cisco Mees, no bairro 15 de No
vembro. Porém, a distância vai
aumentar em média dez quilô
metros do Centro até o local. Ain
da 'não existe data prevista para a

mudança, mas, o setor de Obras
será transferido por primeiro.
Glatz 'explica que o atual espa
çó da Prefeitura não comportao
número de veículos, além de ser

inadequada a movimentação de
caminhões e maquinários pela
�área central da cidade e, princi
palmente, perto de escolas.

O prédio da atual Prefeitu

ra, construído em ·1944 e que foi
sede de uma delegacia, poderá ser
transformado em museu, confor
me revelação do secretário.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

o CORREIO DO POVO • Terça-feira,'23 de março de 2010

GUARAMIRIM aplicadas nos postos de saúde

A Secretaria de Saúde de Gua- para não prejudicar o atendi
ramirim montou uma sala de va- mento nas unidades. O municí
cinas na rua Agostinho Valentin

.

pio já recebeu 1,1 mil doses. Nes

do Rosário, número 117, na área' ta semana, devem chegar mais

central do município, especial- doses da vacina.
. ,

mente para aplicar o medica - A sala de vacinação fica aberta

mento contra a Gripe HN1, res- á população das 8 às 12h e da.s _l3
- peitando o calendário proposto às 18h. As doses em Guaram�

, pelo Ministério da Saúde. começaram a ser aplicadas no dia

Ontem, .íníciou a vacinação 8 de março apenas nos trabalha
de gestantes, crianças de seis dores da rede de atenção à saúde

'-

meses a dois anos e pessoas me- e do Hospital SantoAntônio. Nes�a
.

, nores de 60 anos com doenças primeira etapa, 250 profissionaIS
Antiga Baeumle deve ser transformada na casa do governomunldpal "crônicas. As doses não vão ser receberam o medicamento.

GORUPÃ
Alvará sanitário

Os mais de 500 comércios e empresas registrados em Corupá
, têm até 30 de março para renovar o alvará sanitário. Os estabeleci_
mentos que ainda não estão regularizados também devem obede
cer ao prazo e aproveitar para ficar em dia com o governo munid

. paI. Os proprietários precisam quitar a taxa de R$ 120 a R$140 na

sede da Prefeitura.
'

. .

Prefeituras de toda região já iniciaram a campanha contra a gripe A

Sala de vacinação especial
contra o vírus da gripe HN1

Futura 'sede da Prefeitura'depende de. recurso público
PIERO RAGAZZI

"((i

� "CONVÊNIO
'

Educação 'Especial
Hoje o governo do Estado renova o

convênio com as escolas de Educação
Especial. Professores são contratados
temporariamente para atuarem na

Apae de Jaraguá do Sul, Massaran
duba, Guaramirim e Associação dos
Amigos dosAutistas (AMA). A parceria
é renovada todos os anos. São investi-
dos mais de R$ 100mil pormês. 1�

IPTU

Entrega de" carnês
Os contribuintes de -Corupá co

meçam a receb�r os camês .de. IP111

(Imposto Predial Territorial Urbano)
a

partir da próxima semana; A impres
são dos boletos atrasou porque a Pre

feitura promoveu o recadastramento
dos imóveis da cidade. O pagamento
deve ser feito até 15 de abril e o valor

pode ser parcelado em até sete vezes.
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SEMANA DA ÁGUA

a tratada
chega a 99%
dapopulação
Jaraguá Cio. Sul investe na ampliação
da rede e no tratamento de esgoto
Na Semana Mundial'
da Água, entidades
ambientais e escolas
questionam a qualidade do
líquido que consumimos
diariamente.

Neste
sentido, Iaraguá do

Sul dá exemplo. Segundo
.

o assessor do Samae, Le
ocádio Neves e Silva, 99%

da população urbanadomunicípio
tem acesso à água tratada. Em re

lação ao saneainento básico; a co
bertura é de 43% da cidade, índice
maior que a média nacional (16%)
e estadual (12%). "Com a constru

ção da Estação de Tratamento de

Esgoto (ETE) São Luís vamos do
brar essa capacidade alcançando
um índice de até 85%", destaca. Os
'investimentos somam R$ 23 mi
lhões e a obra deve ser concluída'
em 2011. Outra ETE construída no
bairro Nereu Ramos deve passar a

operar ainda neste semestre.
Estudos do Samae revelam que

cadahabitante da cidade consome,
.

em média, 130 litros de água por
dia. "Em dias de calor, o consumo

aumentamuito e falta água princi
palmente nos morros. Isso porque
não temos um excedente de pro-

�M'. rC'\

"Não deixo a torneira pingando.
Não deixo a torneira ligada
enquanto escovo os dentes".

LARISSA DIAS, 9 ANOS

dução. A população hoje consome
tudo que é produzido", justifica.

Para solucionar esse pro
blema, está sendo construída a.

Estação de Tratamento de- Água
(ETA) Sul, no Garibaldi. Essa obra,
orçada em R$ 8 milhões, deve ser

concluída até 2011 e irá abastecer
bairros como Jaraguá 84, Jaraguá
99, Barra do Rio Cerro, Rio Cerro
I , Rio Cerro II e Rio da Luz. "Com
mais essa estação teremos um ex

cedente de água. Aumentaremos
em 40% nosso volume de água
tratada", énfatiza.

Hoje, Jaraguá do Sul conta com
uma estação central, que é respon
sável por 85% do abastecimento e

produz 32milhões de litros de água
'por dia. Existem outros cinco sis
temas independentes nos bairros.
A nova ETA produzirá 13 milhões
de litros por dia. "Com a nova ETA
o problema de falta d'água estará
99% solucionado", conclui.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"Eu tento não demorarmuito no
banho e só abro a torneiraquando
precisa.Tento reutilizar a águapara
lavar o carro.Não se deve usar a

mangueirapara lavar o carro". _

VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA, 10 ANOS

FOTOS PIERO RAGAZZI

�

Durante todo o mês de março, alunos
da escola municipal Anna Tõwe Nagel, do
bairro Água Verde, díscutiram ações para
evitar o desperdício de agua. Ontem,' eles
realizarampasseata e" distribuíram folders
no Centro paramulãplícafo ccnliecífnen-

. to adquirido. I� gente percebe que é nessa

'. .

faixa etária que devemos incutir neles a

consciência de preservação", resume a di
retora Eliane da Silva. "A professora expli
cou que dê toda ãgua-que temosnoplane-

. .ta, pouca é potável. pn} casa, "eu tà10 para'
minha mãe tomarbanho liem rapido", en-

"

sina a estudante Júlia Candíaní, 11 anos.'

PROGRAMAçAO SEMANA DA AGUA
• Exposição fotográfica
"Água: início de vida" ,

Quando: de 22 a 25. de .março.
Onde: Secretaria de Educação,
'no prédio da Prefeitura

• Apresentação da peça
de teatro "História deMonte"
Quando: diá 26, às IOh e às 15h
Onde: Espaço Cultural Angeloni.

"Não deixo a torneira pingando.
Falo para omeu paipara não
deixar amangueira pingando
enquanto lava o carro. Eu tomo
banho bem rápido"'.

"Não se-devedesperdiçaráguaNão
sedeve lavaro carro commangueira,
sóbalde.Faloparaminhamãepara
elanão deixara torneiraaberta

enquantolavaalouca",

. "Não ficomuito tempo
no banho.Quando vou passar
o xampu, fecho o chuveiro.
Não poluo os rios e não

desperdiço água".

EDUARDOSPREDEMANN,9ANOS BIANCA DAllAGNOLO, 8 ANOSlUIS FElIPPE BECKERT, 10 ANOS
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.

.

) Familiares e amigos, em especial a noiva lati, parabenizam Douglas pela. sua formatura. 2) Parabéns a Vanderlei Roberto Duda que colou ,gr�u,em Produção'
Industrial no dia 13, a família deseja sucesso. 3) Família e.amigos parabenizam e desejam felicidades para Silvana.,Muller, que no dia 15 completou mais
um ano de vida. 4)Parabéns e muitas felicidades ao Baiano, que no último dia 12 completou mais ano de vida, são osvotos da irmã Daniela e de' rodos'da'

Floricultura do Finta. 5) Parabéns ao palmeirense RenatoWeiler, que dia 13 completou mais um ano de vida, sua famíl,ia lhe deseja saúde e feficidades. 6) A
família deseja muitas felicidades a Teresinha Maria Pellense pelos seus 51 anos comemorados dia 14. 7} Parabéns a Laura e Graziani Chaves, que,comemoram
sete anos de casados. 8) Parabéns e sucesso a Everton 'Ferreira que se formou em Administração. 9)Cristiano manda os parabéns para Amanda pela sua
formatura. 10)Os amigos do grupo de dança Tradição de Corupá e a família parabenizam Everton Ferreira pela sua formatura em Comércio Exterior;

• .� E' , mandar p'ara r�ecepcao@ocorreiodopovo.com.br em boa resoluÇão.
_ Quer publicar sua foto, aqun so. '

.'

)
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. ATIVIDADES DOS NÜCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

.eleição da nova
diretoria da ACUS
e a recondução da

.

diretoria da APEVI para' .

o período 2010-2011
traz- para os Núcleos
Setoriais a perspectiva
de fortalecimento da
atividade de organiza-

.. ; ção por segmento de

negócio. Após um ano

de muitas realizações
em 2009, os nuclea
dos projetam novos

desafios. Confira nesta

edição a avaliação
de coordenadores e

.

informações sobre as

atividades dos Núcleos�

CONTINUIDADE Marcatto destaca compromisso com projetos em favor do empreendedorismo e da comunidade Página 2

RONALDO CORREA

_\ .

ssa Issa:

..
"

,,�' ÚCI.:EO DE SEGURANÇA Inte�rar os ro issionais= área d_e segu�ança
E SAÚDE NO TRABALHO

e saude no rab��ho .atrav�s do .Nuc�o, visando .

.

a troca de expenencras, dtsserntnacão do ,.�. �,,;
. .,.�1.: - � .

.
conhecirnent e desenvolvimento dos' nucleado

"

..'v� �l

. .
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ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

EDITORIAL

Oportunidade para ser fo e

Sempre que há renovação na diretoria de qualquer entidade é
natural que aconteça um ordenamento do"que já está sendo

feito ou que sejam traçadas novas diretrizes.
Felizmente, na ACIJS e na APEVI, a mudanca de, diretoria

também é acompanhada desta perspectiva de correção de
rumos e de fortalecimento do trabalho até então empreendido
pelas diretorias que se sucedem ao longo da trajetória das duas
entidades.

Um fator importante deste trabalho é a atenção que AC/JS e

APEVI dão ao programa de Núcleos Setoriai$. O objetivo é sem
pre o de revigorar a atuação dos associados por meio da orga-

.

nização setorial. Acompanha esta ...visão um raciocínio simples,
mas que faz a diferença diante do mercado cada vezmais com
petitivo que se apresenta para as empresas de maneira geral.
Quando as organizações atuam de maneira a convergir interes
ses, todas saem fortalecidas, preservando as características de
cada empreendimento, porém, pensando em comum do ponto
de vista estratégico. �

E o que é pensar estratégias comuns? A resposta poderia
sermuito ampla, mas pode-se defini-lascam dois exemplos, por

,

sinal, marcantes entre os vários núcleos mantidos por ACIJS e

APEVI: a participação ativa nos eventos e atividades de capa
citação, na melhoria da gestão e na valorização do aSsociati
vismo; e a perfeita integração das empresas nucleadas com a

comunidade. Se observarmos a história das duas entidades e os
valores escritos nas suas missões e visões perceberemos que
os Núcleos Setoriais caminham de maneira decidida nesta dire-
çao. "

Núcleos em Pauta traz nesta edição muitas informações que
demonstram que o trabalho continua firme e buscando cada vez

melhores resultados. ,Mas como o objetivo é avançar cada vez.

mais, o momento é favorável para que mais empreendedores
participem deste projeto.

.

Aos empresários que ainda não conhecem o trabalho dos
Núcleos Setoriais fica o convite. Alinhem-se a este grupo de
excelência e venham somar esforços com a AC/JS e APEVI em
torno do associativismo com resultados e responsabilidade só
cio-ambiental

NÃO DÁ PRA PERDER

I
Empresas associadas à ACIJS - Associação Empresarialde Jaraguá

do Sul, entidade parceira da Expogestão 2010, podem adquirir seus
ingressos do Congresso com descontos especiais.

A compra pode ser realizada pelo sit� www.expogestao.com.br ou
pelO telefone 0800 606 4200. O evento ainda oferece o plano corpo
rativo, qüe contempla a bonificação de ingressos de acordo com o vo

lume de compras, iniciando com lotes 'de. cinco ou mais participantes.
O ingresso permite ao congressista a transferência ,da sua titulari

dade, ou seja, o portadorpoderá ceder o seu passe a outra pessoa em
caso de impossibilidade de participar de determinada Pil/estra. Assim,
as empresas aproveitammelhor o investimento emais pessoas têm a

oportunidade departicipar.
/' .AoItava edl�o da expogestão ..eongf'#SSP.Nacionald.�Atuª'�;; emGestão aFeita de Phxtutos;e'$elVÍÇÔSdaGestjoserfi;1iealizàcfirda

a 21 de º ve
'

u 11�nse
'

,Joio

FOTOS UETA

Na reunião plenária de 10 de março o Conselho de
Núcleos homenageou os Núcleos de destaque em

2009, foram eles: Núcleo de Responsabilidade Social
Empresarial, Associação dos Comerciantes de Material
de Construção de Jaraguá do Sul - !,COMAC e o Núcleo
das Concessionárias de Veículos:
.: Para eleger estes núcleos foram considerados: avalia
ção de desempenho anual e o resultado do planejam·ento
estratégico de cada núcleo. (planejado x realizado).

É importante ressaltar que estes núcleos trabalharam
e todos se envolveram para que o planejamento realmén
te acontecesse, é também, uma forma de estimular os
demais núcleos a vestirem a camisa do Núcleo e ser refe-
rência em 2010.

-

MÉRITO Coordenador do Conselho de
Núcleos Marcelo Noronha elogiou
atuação dos Núcleos Setoriais

Durval Marcatto assume na ACIJS
o fortalecimento dos Núcleos Se

toriais é uma das metas da nova dire
toria da ACIJS, empossada em março.
Empresário da área imobiliária, Durval
Marcatto Júnior foi eleito para a gestão
2010-2011, em substituição a Guido
Bretzke. Na APEVI, o presidente Edson
Roberto Schmidt foi reconduzido para
mais um período à frente da entidade.
A articulação ACIJS-APEVI em torno dos
Núcleos setoriais promete ser ainda Durval Marcatto
mais intensa, com a bus.ca de mais par-
ticipantes nos grupos organizados..

Conforme Marcatto, o objetivo é dar sequencia
aos projetos das diretorias anteriores da ACIJS. "É

•

uma tradição da entidade que nenhum projeto ou

ação iniciada em uma gestão fique sem solução. En
tão, vamos priorizar projetos que já atendam 'a essa
condição, como é o caso da duplicação da BR-280,
e o apoio às áreas de segurança pública, saúde e

,

educação, por exemplo, que tiveram continuidade
na gestão que está se encerrando".

Destaca ainda a defesa da livre iniciativq e ó

empenho que a' classe produtiva deve
ter quanto à excessiva intervenção do

governo nas relações entre trabalhadO.
res e empregadores, como nos projetos
de redução da jornada de trabalho, na

.

fixação de' salários mínimos regionais
e na carga' tributária. Marcatto ocupa
atua.lmente á vice-presidência regional
da FIESC - Federação das Indústria� a

presidência da Câmara de Relaçoes
Trabalhistas da entidade.

.

-

DIRETORIA DA AelJS - GESTÃO 2010-2011

Presidente: Durval Marcatto Junior
,

Vice-presidentes:Atidor Lueders, Gentil Luis Ma�cio,
Sandro Alberto Morettti Bruno Breithaupt Filho,
Alfredo Angelo Morettti' Benyam;;l Parham Fard,
Jackson da Costa Bastds Edson Roberto Schmidt,
Luiz Carlos Buzzarello, Álvaro Leitholdt, Jairo Be

cker, Laércio Luis Coelho (diretor-tesoureiro), Paulo
Henriq�e Felicioni (diretor-secretário)

EXPEDIENTE

ACIJS:ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DEJARAGUÁ DO SUL
Rua Octaviano Lombardi, 100 - CEP: 89255-000
Jaraguá do SuI- Santa Catarina
Fone: (47) 3275-7000 - Fax: (47) 3275-7001
E-mail: acijs@acijs.com.br

Presidente: Guido Jackson Bretzke
Vice-Presidente para Núcleos Setoriais: Luiz Carlos Buzzarello

,. da SiNa.
Conselho Editorial: Mariana Ap. de Andrade, Valmir Coleto,

Rose'

Thiago Garc/a, Mar/eli Nic%di.

Coordenação Geral: Anne Carollne Barbosa Alota

Produção: Ronaldo Correa
Projeto Gráfico: Stélio Ricardo Rosenstock
E-mail: nucleos@acijs.com.br
Informações: (047) 3275-7012
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CONSULTORIA'

Ação coletiva gera resultados
Aconsultoria Coletiva coloca em

prática o Programa Empreen
der em Jaraguá do Sul desde 1994.
Através da formação e condução dos
Núcleos Setoriais, onde empreende
dorés buscam em conjunto a solução
para necesstdades comuns, além da.
oportunidade para desenvolverem

projetos de melhoria do segmento em

que atuam.
-

Os Núcleos Setoriais atendem a

primeira e a' segunda diretriz estraté-

gicas da Entidade: Fortalecer e defen
der os interesses e necessidades do
associado e melhorar a competitivida
de das organizações associadas.

Participam ativamente, trezentos
e nove empresas, estas representam
vinte e sete por cento do nosso quadro
associativo. Para evidenciar a impor
tância do Programa Empreender den
tro da entidade, a Consultoria coletiva

. elaborou relatório que demonstra os

resultados obtidos em 2009. CONHECIMENTO Palestras ajudaram na melhoria da gestão de nucleados

FEIRÃO DE VEíCULOS
O Feirão de Veículos O KM promovido
e realizado pelo Núcleo das Concessio
nárias de Veículos ACUS-APEVI contou
com a participação de 8 concessioná
rias de vefculos. Nos dois dias de even

to foram vendidos 96 veículos, e na se

mana seguinte 46 veículos decorrentes
de negócios prospectados no evento. O
evento gerou a venda de 142 veículos.

,

com um montante financeiro estimado
em 4,5 milhões de reais de negócios
fechados.

Civitas Responsabilidade Social com a

palestra: o verdadeiro sucesso da em

presa é o lucro com responsabilidade·
social e César Mendes da Suzana Pa

pei e Celulose com a palestra: gestão
da qualidade ou modelo de excelência
da gestão, importância e envolvimento
da equipe. O evento contou com cerca

de 200 participantes e obteve um índi
ce de satisfação de 87%.
O I Seminário de Usinagem e Concur
so de Esculturas Usinadas, promovido
pelo Núcleo de Metalmecânica ACIJS

APEVI, reuniu empresários e profissio
nais da área. O secretário municipal da
Indústria e Comércio Célio Bayer apre
sentou o Projeto do Parque Tecnológi
co de Jaraguá do Sul e na seqüência
o executivo da DMG - Deckel Maho
Gildemeister Brasil ttda., Carlos Bran

caglione, falou sobre as "Novas Tecno

logias e Tendências da Usinagem". O

evento atingiu 93% de satisfação na

avaliação feita. pelas 120 pessoas que
participaram do evento.

ram a oportunidade, vale ressaltar que
oprograma foi abertoa todas as empre
sas associadas.
Também com o SEBRAE, foi iniciado
em 2009 o processo da Rede de Negó
cios da ACOMAC. A ACOMAC, Associa
ção dos Comerciantes de Material de

Construção, recebe o apoio da ACUS na

condução de seus trabalhos no mesmo

modelo do 'Empreender, e deu início a

uma rede de negócios. Esta rede terá
seu lançamento oficial em 2010.

cedores do Brasil e de outras partes do
mundo como Estados Unidos, França, _

Japão, Alemanha, Reino Unido etc.

CAPACITAÇÃO
O Núcleo de Segurança e Saúde no

Trabalho ACUS-APEVI em parceria com
a FUNDACENTRO realizou as seguintes
capacitações: Sistema de Gestão em

Segurança e Saúde no Trabalho e tam

bém o Método Árvore de Causas para
a Análise e lnvestigação de Acidentes.
O número de participantes desses dois
treinamentos foi de 70 pessoas e o índi
ce de satisfação ficou em 90%.

OURO DA CASA
Além do novo espaço de reconhecimen
to- e destaque que hoje os NÚcleos Seto
riais ganharam nas plenárias de todas
as segundas-feiras no CEJAS. Sete lide

ranças· assumiram papéis importantes
dentro do Sistema.FACISC - Federação
das Associações Empresariais de Santa
Catarina.

GESTÃO E RECONHECIMENTO
O Núcleo de Automecânicas ACUS-APE
VI foi um dos Núcleos de três cidades

piloto do projeto do Selo Ambiental
idealizado pelo NEA e FACISC. O Selo
Ambiental certifica empresas quanto a

sua atuação com foco voltado, à preser

vação do meio ambiente. O Selo cria e

institui um padrão de atitudes e com

promissos ambientalmente corretos a

serem seguidos pelos segmentos am

bientais filiados a FACISC. Também visa
o cumprimento de metas e princípios
pelas empresas e valoriza a imagem
institucional para o mercado interno e

externo. O Núcleo de Automecãntcas
ACUS-APEVl teve cinco empresas que
conquistaram o selo devido/ ao seu

compromisso ambiental.

PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL

Seguindo a imagem da entidade man

tenedora ACUS, as logomarcas dos Nú
cleos Setoriais passarão por uma remo-

delação.
.

ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS
A equipe interna de consultores criou
um local dentro da intranet onde ali
mentamos resultados mensuráveis dos

seguimentos, através de um sistema de
busca simples, podemos levantar rapi
damente as ações de maior releváncía
para cada Núcleo Setorial.

Núcleos atuantes
ACOMAC, Agências de Recursos

Humanos, Automecânicas, Câmara
da Mulher Empresária, Cabeleirei
ros, Comércio Exterior, Construção
Civil, Concessionárias de Veículos,
Drogarias, Farmácias de Manipula;
ção, Hospitalidade, Jovens 'Empre
endedores, Metalmecânica, Postos
de Combustíveis, Qualidade, Res-

,ponsabilidade Social Empresarial,
Segurança e Saúde' no Trábalho,
Transportadoras, Panificação, Pro

jeto de Desenvolvimento do Setor
Metalmecânico da Região Norte de
Santa Catarina e Conselho de Nú
cleos Setoriais.

MISSÕES E VISITAS TÉCNICAS
O Projeto de Desenvolvimento do Setor

Metalmecânico do Norte Catarinense,
com apoio do Núcleo de Metalmecâ

nica ACIJS-APEVI e SEBRAE a missão

a 128 FEIMAFE Feira Internacional de

Máquinas-Ferramenta e Sistemas In

tegrados de Manufatura em São Paulo
no parque de exposições do Anhembi.

Contou com 61 participantes de 19

empresas de Jaraguá do Suf e região.
O objetivo da missão foi proporcionar
as empresas o conhecimento de novas

tecnologias e a geração de negócios
entre os mais variados clientes e torne-

PARCERIAS
.A parceria com SEBRAE em 2009, opor
tunizou

.

a um grupo de empresários
integrantes de Núcleos Setoriais, capa
citação mais consultoria nas empresas
com acompanhamento na implantação
do Programa de 5s.
Outro programa de consultoría foi a Re

cuperação Empreendedora onde qua
torze empresas nucleadas aproveita-

EVENTOS
O III Fórum de Responsabilidade So
cial Empresarial e o VII Seminário da

Qualidade se uniram e 'deram origem
ao Encontro de Gestão da Qualidade e

Responsabilidade 'Social. Os palestran
tés foram Juvenal Filho da empresa

I

ASSOCIADOSVOGAD"OS
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BALANÇO

ATIVIDADES'DOS NÚCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI JAN�Jtí1AR 2Q10 t5 '

2009 foi um ano de muito trabalho, mas também de importantes realizações para os Núcleos Setoriais'ACIJS-APEVI.
Núcleos em Pauta ouviu os coordenadores de Núcleos sobre o desempenho em 2009 e as perspectivas para 2010. Confira:

ACOMAC
"Mesmo com a crise mundial, 2009 foi ex
celente, pois conseguimos fechar em 80%
nosso planejamento estratégico. Entre
tantas ações podemos destacar atividades
como a capacitação,de, associados e fun
cionários em atendimento ao cliente, direção defensiva e

melhorias nas cargas e descargas, participação em eventos

do setor, visitas técnicas a . empresas e as parcerias com'

fornecedores, além de formalizarmos parceria com as fi
nanceiras para novas linhas de financiamentos. Em 2010
vamos dar sequencia a este trabalho".

Antonio José Lorenzetti, coordenador do Núcleo ACO
MAC

"

AUTOMECANICAS
"Nesta gestão conseguimos implantar o

selo ambiental em 6 empresas nucleadas,
uma ação conquistada em parceria com o

NEA, Fatma e Facisc. Também fizemos
uma visita técnica a empresa Gauss Com-

ponentes Eletricos Automotivos, em Curi-
.

tiba, realizamos palestra técnica com a Mobil Lubrifican
tes, participamos do Encontro Estadual de Automecânicas
em Balneário Camboriú com 90% dos nucleados, minis
tramos dois cursos de mecânica básica para mulheres e

realizamos a nossa tradicional Inspeção Veicular Gratuita.
Em 2010 é trazer mais oficinas para o Núcleo".

Osnir Manske, coordenador do Núcleo de Automecânicas

CABELEIREIROS
"Foi uma grande experiência poder rela
cionar-se diretamente com profissionais
voltados a área da beleza. A gestão como

, coordenador do Núcleo de Cabeleireiros foi
uni grande aprendizado, pois dentro das ne
cessidades que encontramos neste processo
do núcleo setorial. Mesmo convivendo com as questões
de mercado, com a crise, regulamentação de lei e dificul
dades dentro do setor, o resultado foi muito bom.As ava

liações nas atividades de treinamento, palestras e eventos

alcançaram mais de 90% de satisfação. Outro destaque foi
a participação no projeto gratuito de consultoria do SE
BRAE. Ainda há muito a se fazer, mas o Núcleo está em

penhado neste objetivo."

OrnaniM Zielinski, coordenador do Núcleo de Cabeleireiros.

, CÂMARADAMULHER EMPRESÁRIA
"Com o apoio das nucleadas foi uma ex

periência gratificante, realizamos as ações
planejadas, além de muitas outras 'nas quais
participamos. Realizamos palestras internas,
visitas a empresas nucleadas, uma missão
técnica à empresa Dakota, no Rio Grande do Sul, um even
to aberto com renda para entidade beneficente, participa
mos do Conselho de núcleos, promovemos uma plenária
do CEME em Jaraguá do Sul e acompanhamos encontros

do Conselho em outras regiões. Graças a união do grupo
foi possível alcançar as metas traçadas. Em 2010 buscamos
aumentar o número de participantes".

Madalena Hertel Sonnenhohl, coordenadora da Câmara
da Mulher Empresária

CONCESSIONÁRIAS
"Todo o trabalho foi centrado nos objetivos
comuns, possibilitando conquistas, como o

'1;,t\

acordo' com o sindicato para a abertura aos

sábados a tarde duas vezes pormês, as ações
conjuntas de marketing e o treinamento para
o quadro de funcionários, através de parce- 'v

ria com o SENAC. Hoje somos fortes, mas
as empresas devem se conscientizar, perceber que isoladas
são como elos soltos, que juntas formam uma corrente.Mas
isto só é possível após muita maturidade, humildade e ab-·

negação de interesses pessoais".

Marcelo Monteiro, coordenador do Núcleo de Concessio
nárias

HOSPITALIDADE
"O Núcleo se consolidou e obtivemos resul
tados como' o aumento de leitos disponíveis
na cidade, a capacitação dos profissionais
do setor e o amadurecimento do,processo
de compras conjuntas. Apesar desse esforço
para qualificar o setor, o desenvolvimento
turístico de nossa cidade teveum resultado pífio! A falta de

articulação do trade no período fez com que o turismo jara
guaense começasse 2010 com poucos eventos captados. É
necessário que Poder Público, Vale dos Encantos Conven
tion Bureau, Núcleo de Hospitalidade (ACIJS), Conselho
Municipal de Turismo, Câmara Temática de Turismo (pró
Jaraguá) e trabalhem de forma conjunta e organizada".

Celso Berri, coordenador do Núcleo de Hospitalidade
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FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO
"Em 2009 fui coordenadora do Núcleo de

Farmácia de Manipulação de Jaraguá do

Sul. Nesse período observei a importância
do associativismo para as empresas do setor

e de outras áreas. Vi que muitas oportunida
des, ideias e amizades surgem nas reuniões e é desta manei
ra que cresceremos. Mas só vamos conse!?uir esse desem

penho eom uma dedicação extra-Núcleo. E essa dedicação
que vai fazer a diferença, vai fazer que o segmente, cresça e

"
a empresa prospere, .

Viviane Machado, coordenadora do Núcleo de Farmácias
de Manipulação

JOVENS EMPREENDEDORES
"2009 foi um ano muito especial, diante de
todas as dificuldades de mercado, exigindo
atenção em nossas, etpPI�sas. O Núcleo de
Jovens EmpreendedotêS se manteve unido,
realizouas ações prexi�tas em seu planeja-

,

mento, ações como o Feirão do Imposto, III Encontro de Jo
vens Empreendedores, visitas .a empresas entre outras. Em
2010 todos estão ainda mais unidos e confiantes na gestão
da nova coordenação, jovens empreendedores procuram a

entidade todos os dias interessados em participar de nossas

reuniões" .

Luciano Alvarez, coordenador do Núcleo de Jovens Empre
endedores

METALMECÂNICO
"Em 2U09 superaramos as expectativas,
pois mesmo com um ano bastante turbulen
to do ponto de vista econômico para o setor

metalmecânico, foi alcançado mais de 90%
,das metas planejadaaentre elas O primeiro
Seminário' de Usinagem da cidade, missões interestaduais,
palestras e diversos treinamentos entre outros. Em relação a

2010, as principais atividades a serem desenvolvidas foram
deliberadas de acordo com nosso Planejamento Estratégico,
Missão e Visão, além ainda de contar com grande apoio
e contribuição do SEBRAE, que influencia e suporta dire
tamente um especifico arranjo produtivo local (APL), que
prevê (i) crescimento econômico extra das empresas partici
pantes".

,

Marciano Alves, coordenador do Núcleo de Metal-Mecâ
nicas

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
"Tivemos váriosmomentos importantes
em 2009 no núcleo de Postos de Com
bustíveis. Os principais foram a campa
nha de qualidade dos produtos ("Com
bustível puro, Consciência limpa"), a

modernização da logomarca do núcleo, e parte da lei

que foi aprovada para regulamentar a instalação e re

forma dos postos de combustíveis".

Paulo César Chiodini, coordenador do Núcleo de Postos
de Combustíveis

QUALIDADE
"2009 foi um ano muito gratificante
para o Núcleo da Qualidade. Realiza
mos praticamente tudo o que havíamos
nos proposto em nosso planejamento.
Isso nos dá a certeza de cumprir com
a nossa missão qll;,� deve contribuir para a competi
tividade empresarial e certamente as empresas que
possuem representantes no núcleo, possuem este

diferencial. Realizamos o Encontro da Qualidade e

Responsabilidade Social, em parceria com o Núcleo
de Responsabilidade Social e Empresarial que tam

bém nos trouxe know-how e um bom resultado quan
titativo e qualitativo".

Regina C. Zipf, coordenadora do Núcleo da Qualidade

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

"A coordenação do núcleo oferece mui

tas oportunidades. Além dos aspectos
pessoais .é muito gratificante saber que

",'

podemos contribuir para um hem co

mum. Este bem comum para o núcleo
de responsabilidade social é disseminar
esta nova forma de ver o homem o mundo em que
'estamos vivendo. Acreditar que é possível unir os as

pectos financeiros, sociais e ambientais nas relações
que permeiam as atuações do poder privado e públi
co".

Teima Elita Delfina, Coordenadora do Núcleo de Respon
sabilidade Social

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
"Durante o ano desenvolvemos e discuti
mos assuntos pertinentes a nossa área de

atuação nas empresas, dando continui
dade a temas pertinentes desenvolvidos
também nos anos anteriores, assim como

abordado outros tantos mais recentes ou

que sofreram algum tipo de alteração em normas e

legislação do MTE. Observamos uina boa média de

presentes nas reuniões, inclusive muitas pessoas novas
sendo incluídas no núcleo nesse ano. A participação,
do pessoal era ainda maior quando trazíamos profis
sionais de fora para abordarem assuntos específicos e

de interesse da maioria. Realizamos, em conjunto com
instituições como a Fundacentro, alguns cursos extra

reuniões, com uma efetiva participação por profissio
nais da área de toda a região. As expectativas para esse

ano são de que, a exemplo dos outros anos, tenha um
aumento no numero de integrantes".

Diego Bolzan, coordenador do Núcleo de Segurança e Saú

de do Trabalho

TRANSPORTADORAS '

"Dentre as ações realizadas em 2009
destacamos o trabalho junto à imprensa e

nucleados referente à duplicação da BR-

280, que pretendemos dar continuidade
em 2010 com mais ações que incluem a

distribuição de adesivos a veículos da campanha 'BR-
280 - Duplicação Já" e também uma blitz na cidade
em· parceria com a imprensa, com o único objetivo de
chamar atenção das autoridades e dos políticos para
que realmente esta obra saia do papel e posa ser uma

realidade que beneficie toda nossa região. Destacamos
também em 2009 o trabalho junto ao Sindicato Patro
nal de Transportes de Blumenau para o recadastramen
to junto à ANTT, que contou com a participação de

representantes das. transportadoras da região. Outro

destaque foi o nosso jantar de confraternização com

clientes, um sucesso graças à parceria com a Dalcó-

'quio Caminhões e Revenda Iveco".

Orlando Gilberto Gonçalves, coordenador do Núcleo de

Transportadoras

Art Vidro
BenefiCiamento· DetOr3çSo Moveletros· Vidros. Espelhos

�.,... l
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NEA fortalece atuação do segmento em se.
AnOMEeiNleAS
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sos foram
dados em

19é1, com a

implantação
do Projeto
Empreender Mi

em sc: Uma

s articulação das associações
empresariais do norte/nordes
te catarinense foi o pontapé
inicial para o que o�NEA, que
na época não existia, iniciasse
suas atividades, dando origem
aos primeiros núcleos setoriais
de Automecãnlcas, Alguns -

anos depois, empresários
detectaram a falta da troca de
informações entre os diversos
núcleos formados, então per
correram todo estado, com a

missão de integrar e promover
o intercambio entre os núcle
os. Em 1998, nascia o N EA-SC,
promovendo a integração e

a união dos núcleos existen
tes. Ao longo desses anos de
trabalho, muitos núcleos sur
giram e hoje .são 31 núcleos
locais, mais de 420 empresas
associadas e mais 60 municí-

'

pios beneficiados.
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A visita é aberta a interessa-
Ar, do�;iro so�triburr com o'E�Q...
')ARAGUA, ea saída acontece

.-::::<

, às g:horas em frente ao pré-
'i dlo' mo Centro EmpresarIaL'

.

.

Confirmações podem ser

fe'itª�;:peICls e-maU... nuc;leQs@
acijstcom.or ou IDeiO telefo
ne €17)321:5-:]012. Conheça
mel�'0r ô iixojeto visitando
http://implantacaoobserva-
toriÓs9cial.blogs[:!otcom.

3.000 veículos inspecionado. Este programa contribuir
com o meio ambiente e a sociedade com um todo.

Encontro Estadual do NEA - Evento que ocorre desde
1995, reú_ne empresários, colaboradores e fornecedo
res do estado e do País é a oportunidade de confrater
nizar, rever velhos amigos, trocar experiência, divulgar
marcas, debater sobre as tendências e novidades do
mercado, e, acima de tudo, realizar bons negócios.A
cada ano, cresce o numero de participantes e de em

presas expositores na Feira Automotiva, que acontece

paralelamente ao evento, Atualmente estamos 15a
edição a ser realizado entre os dias 28,29 e 30 de
julho de 2010 no CentroSul em Florianópolis.

Cartão Fidelidade - programa criado em 2007 espe
cifico para as empresas associadas, com o intuito de
aproximar mais os clientes através do marketing de
relacionamento, promovendo assim a sua fidelidade.
Prevê a premtacão de acordo com a sua freqüência
de consumo. '.

Programa de Consumo - 'Transformou a relação co

mercial existente entre os fornecedores e as ernpre
sas associadas numa sólida relação auto-sustentável.
Através de uma parceria estabelecida, ambos ós la
dos ganham, os fornecedores são contemplados com
a fidelidade de compra das empresas nucleadas ao

mesmo tempo estas são beneficiadas por descontos
obtidos pela negociação em rede � por uma bonifica
ção que reverte em renda para sustentabilidade dos
núcleos locais e do NEA-SC.

Programa da Garantia Estadualizada - Neste pro
grama o cliente que realiza serviços em qualquer das
empresas participantes do programa' tem garantia em
todo o estado. Caso algum incidente ocorra ele poderá
buscar auxilio em outra empresa que também participe
do programa. Atualmente são mais de 110 empresas
participantes neste programa espalhados em mais 30
municípios catarinenses. Esta iniciativa foi muito bem
aceita pelo consumidor final, que encontra em todo o
Estado um padrão de qualidade nos serviços presta
dos, prova que estamos rodando no caminho certo.

IVG - Inspeção Veicular Gratuita - O Programa consiste
em oferecer aos motoristas, gratuitamente, um check
up completo do seu veículo, verificando diversos itens
importantes para garantir que o veículo rode em se

gurança. Em 2009 foram realizadas/em todo o estado
211nspeções em 21 cidades do estado com mais de

Selo Ambiental - Preocupado com questão da sus
tentabindade ambiental, o NEA, em parceria com a

Facisc, criou o seu Programa e Sustentabilidade Am
bientaI. Atribuindo um selo ambiental ás empresas
associadas que se comprometem a seguir normas
que promovam o respeito e a preservação do meio
ambiente.

.

'
'

MEH

Promo ão á�a�o �as Concessionárias é 'sucesso
o Núcleo das :

Concessionárias de
Veículos ACUS-APE
VI iniciou no dia 20

'

de feverei ro a pro
moção Sábado das
Concessionárias
A atividade reúne
as 8 concessio
nárias (Hyndai,

.

Chevrolet, Honda,
Volkswagen,
Citrõen, Fiat,
Peugeot, Ford) e
acontece no tercei
ro sábado de cada
mês.
O objetivo do
evento é ampliar as
oportunidades de
compra aos clien
tes, com horário de
funcionamento das
lojas estendido das
9 às 17 horas.
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Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho busca conscientização
Acada três horas, uma pessoa morre

por acidente de trabalho no Brasil.
Por ano, são mais de 2.700 vítimas fa

tais, O Brasil gasta R$ 42 bilhões com

acidentes de trabalho por, ano. 8.383
casos de incapacidade permanente
são registrados todos os anos. 503.890

.

acidentes e doenças no trabalho são
verificados todos os anos.

�

Embora as estatísticas de acidentes
. do trabalho do Brasil sejam limitadas,
pois incluem apenas trabalhadores re

gistrados em carteira, os números são
assustadores. Cada vez mais as empre
sas buscam formas de conscientização
dos trabalhadores e mudam seus sis
temas de gestão de modo a privilegiar
a saúde, a segurança e a qualidade de
vida.

Em Jaraguá do Sul a ACIJS conta
com núcleos setoriais que promovem
atividades individuais ou coletivas en
tre si, visando à troca de experiências
e à otimização de seus recursos no de
senvolvimento empresarial. O Núcleo
de Segurança e Saúde no Trabalho
tem como objetivo desenvolver e capa
citar as pessoas que trabalham direta
ou indiretamente na área de Saúde e

Segurança do Trabalho. Tem como mis
são integrar os profissionais da área de

segurança e saúde no trabalho através
do Núcleo, visando à troca de experiên
cias, disseminação do conhecimento e

desenvolvimento dos nucleados.

Situação preocupa especialistas
O mundo corporativo está em estado de alerta .

Apenas de 2007 a 2008 - último ano com dados reco
lhidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
-- as notificações de acidentes no desempenho das

funções cresceram 13,4%, passando de 659.523 re

gistros para 747.663, segundo informações do Anuá-
.

rio Estatístico de Acidentes do Trabalho, publicação
conjunta dos ministérios da Previdência Social e do
Trabalho e Emprego.

Historicamente, os registros de acidentes de tra
balho vinham caindo de forma gradual a partir de
1975, quando atingiram seu maior índice (1.916.187
acidentes). - Entretanto, esta redução foi estancada
em 2001, quando o total foi o menor registrado, com
340:251 acidentes. A partir de então, as ocorrências
voltaram a subir.

Na avaliação de Alexandre Gusmão, editor do Anu
ário Brasileiro de Proteção, a retomada dos acidentes
no País está ligada ao- rápido crescimento da econo

mia brasileira na última década. "Muitos postos de
trabalho foram criados, o que expôs esses novos tra-

.

balhadores à situações de risco a que não estavam

preparados", analisa.
"É necessário que todos repensem os processos

de produção e invistam mais em capacitação e dispo
sitivos de segurança modernos. Somente com a ado

ção de políticas efetivas de combate aos acidentes

criaremos ambientes- laborais mais seguros, prote-

gendo os trabalhadores e reduzindo o custo Brasil".
Empresariado alerta para impacto nos custos - As

.

mudanças implementadas pelo governo federal na
área de segurança e saúde dos trabalhadores não
envolvem apenas os dados estatísticos. Desde ja
neiro deste ano, está em vigor uma nova legislação,
que colocou em vigor a aplicação do FatorAcidentário
Previdenciário (FAP). O FAP prevê alíquotas diferen
ciadas do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) para
as empresas que investem e as que não investem em

segurança e saúde dos trabalhadores.
Desta forma, foi alterado o cálculo da contribuição

paga pelas empresas à Previdência Social, que antes
recolhia uma taxa fixa de 1%, 2% e até 3% sobre a

folha de pagamento, variando de acordo com o grau
de risco de seu ramo de atuação.

Com o decreto, automaticamente algumas ativi

dades classificadas e enquadradas pela Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) tiveram o

respectivo percentual de contribuição ao SAT altera

do. Sobre esses novos percentuais, agora é calculado
o FAP.

.

De acordo com essas normas, o SAT, já aplicado
o desconto de 25%, vai levar as alíquotas máximas a

1,75% (risco leve), 3,5% (risco médio) e 5,25% (risco
grave). As alíquotas mínimas serão, respectivamente,
0,5%, 1% e 1,5%. De 2011 em diante, os três tetos

. chegam a 2%,4% e 6%..

APRENDIZADO Consultora orientou partíelpantes sobre importância do trabalho para empresas
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ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

RECEI,.A DE SUCESSO

tx·presia�nte ao C8�SC aiz �ue empreenaeaorismo aeve estimular atituae social.
Qassociativismo deve ser um meio

permanente para que o empresário
atue na sua comunidade,' seja pela via
política, nas entidades de representação
social ou de classe. A recomendação é do
ex-presidente do Conselho, Estadual do
Jovem Empreendedor, André Gaidzinski,
ao participar da primeira reunião do Nú
cleo de Jovens Empreendedores da ACIJS
e APEVI no dia 4 de fevereiro, em Jara
guá do Sul. André fez um relato sobre as

atividades realizadas durante a gestão
que conduziu frente ao CEJES, n'o perío
do 2006-2009, e abordou o tema "Movi-

.....

mento Jovem Empreendedor".
Destacou a atuação do Conselho Na

cional do Jovem Empreendedor e ações
que na opinião dele contribuem para o

surgimento de novas lideranças. COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS André falou a jovens
"Temos aqui em Santa Catarina ,e por

todo o Brasil exemplos de líderes que pas- como questões que precisam do acompanhamento
saram ou ainda atuam no sistema associativista. dos empresários. "Se não acompanharmos essas

Devem�s estimular essa �tuação, pois a experiência discussões, somos surpreendidos e depois só que
no movimento empresanal organizado pode trazer podemos fazer é reclamar", assinala André lem

um� grande compreensão sob�e.a atividade política brando a atuação da classe empresarial para o fim
e ajudar na maior representatividade do setor pro- da CPMF.entre outros movimentos.
dutivo junto ao setor público", comentou André. Ele
cita os projetos que fixam novo regime na jornada
de trabalho, a fixação do salário ,mínimo regional,

Mela é ampliar núcleos em Santa Catarina'
o ex-presidente incentivou os joven� empreendedu

res a participarem das reuniões dO' Núcfeo de Jaraguá
do Sul, que em' 2009 completou 10 anos de atuação.
Disse que os jovens devem trazer idéias que ativem o'

segmento, não apenas no contexto dos negódos de
cada empresário. mas no fortalecimento da atividade'
produtiva como um todo. "O Feirão do Imposto é um

, exemplo de, projeto que beneficia () ernpresánc. mas _

acima de tudo favorece o consumidor! pQíS motivou
ao debate sobre a carga tributária que incide no preço
pago pelo cidadão".

'

Sobre a trajetória do CEJESC! André Gaidzinski tenl
brou a contribuição dos ex-presidentes para que os'

jovens ampliassem sua atuação nos munici'pios e na

Federação. Hoje o Estado conta com 43 núcleos e mo-

biliza mais de 700 integrantes� contrastando com os

indicadores de 2005 (12 núclOO$).
Guilherme Võgel, coordenador do Núcleo do Jovem

Empreendedor reforçou as palavras do convidado. �Te
mos de participar para termos voz. Participando pode
mos ajudar a mudar o que não concordamos e fazer o
movimento empresarial cada vez mais torte, Qu� não
se posiciona acaba sendo mandado", afirma Võgei...

".
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E big, é big, é big•..•
mos amigas há um tempão e hoje é um dia especial. Compartilho
com vocês um trechinho de um depoimento que fiz para a'minha

�elhor amiga: "?brigada po� estar.prese�te.Obrigadapelos bons al- "

�oços que nos livram dasminhas investidas fracassadas na cozinha.

brigada por cantar as músicas que eu mais gosto, estragando completa
ente amelodia. Obrigada por se passarpor retardada às vezes, provocan-
� minhas melhores risadas. Obrigada pelas folgas à Escrava "Isa". Obriga
por não dirigir feito velhinha cega, grudada no volante. Obrigada pelos
poso Obrigada por serminha amiga. Antecipadamente, me perdoe pelas
'gas que possamos vir a ter. Já peço desculpas, porque tenham essas bri
a dimensão que tiverem, continuarei aqui.Adoro você! FEUZANIVER

lRIO! Evocês, aproveitempara darUJIl forte abraço nas amigas, afinal, elas
objetos raros quemerecem ser preservados.

No delicioso livro "Quinione" da queridaNilza He
�a, cidadã jaraguaense de coração. São histórias curti
as e gostosas de ler. Olfato é um dos textos deste livro,
te fala�_�bre os cheiros, bons e ruins, 'desde a infância.
ll�tifiquei-me com o cheíro daquele' sabonete preto,
VIrado de feijão e da jaqueta de couro daquele gato...

. "

1

Mulher 13

DICA ESPECIAL
Mulher anteriada já ouviu falar do Happy

Hour da AMA. E as suuuuper antenadas já ga
rantiram o ingresso. Até porque quando um

evento sugere diversão e resultados solidá
rios, as mulheres espertas estão dentro. Eis

que nessa edição, que acontece amanhã (24),

BISCOITO \

DA SORTE
Os medrosos nascem e

morrem no mesmo lugar.

às 17�30, lá no Baependi, as lojas Arezzo, Lez
a Lez- e Lolita já garantíram a realização de
um desfile, coisa que a gente adora. É bom
não perder a chance de ajudar e, de quebra,
se divertir. Outras informações no telefone
3370-1555.

CTRL C + CTRL V
Reclamando da inutilidade de programas

como o Big Brother, dou a seguinte sugestão:
Colocar todos os 'pré-candidatos à Pre

sidência da República trancados em uma

casa, debatendo s-eus respectivos programas
de governo. Sem assessores, máscanis e dis
cursos ensaiados. Toda semana o público
vota e elimina um. No final, o vencedor ga
nha o cargo público máximo do país. Além
de acabar com o enfadonho e repetitivo
horário político, a população conheceria o

verdadeiro caráter dos candidatos. Quem fi
nanciaria essa-casa seria o repasse de parte
do valor dos telefonemas que a casa rece

beria e ninguém mais precisaria corromper
empresas sob a alegação de cobrir o 'fundo
de campanha'. Casa dos Políticos, já. (recebi
poremail.com.br)

. Troféus I Medalhas
Roupas para Ginástica

e Hidroglnástica
Agasalhos Esportivos

Jogos de Camisas
Camisetas.Promocionais

. Universo TPM

Elijane Jung

. ÉCA! ABANDONA!
Aqueles programas evangélicos onde o pastor

pergunta: "Você está sentindo Jesus?Você está ven
do Jesus?Você quer a benção de Jesus? É só pagar o
boleto ... ". Você não precisa, nem deve pagar nada a

"

ninguém, para ter fé e acreditar em Deus, Abando
na a picaretagem. Com força!

LORD CAFA R'ESPONDE:
P: Cafa, há alguns meses estou de namorico

com um rapaz super sarado, que
.

faz academia direto, tem o corpo
super definido e só come coisas
saudáveis. Eu estou um pouco aci
ma do peso e nem pratico nada de
exercício físico. Pode me dizer se
existe alguma chance de ele não
me trocar por uma magrinha e re

almente gostar de mim?
R: Neném, o Cafa vai te contar uma coisa: tem

homens que gostam de mulher com um bom coefi

ciente de apertabilidade. Vai ver ele
é um desses. Se o tempo que vocês

estão juntos já é "meses'; é grande
a chance de que ele esteja levando

você a sério. E tem outra, né? De

sencana, pois se ele só éome coisas
saudáveis e de repente se amarrou

num pedacinho de bacon, é porque

gostou do sabor. Vai fundo!
lordcafa@gmail.com

------.-.--
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.• Fone/Fax: 47 3275-4044 I'
CeI.: 4799754565 I

I
t
1

10 anos de vitórias

v
-�!l !mm

Av. Mal, Deodoro da Fonseca. 819 I 8.9251-701 I Jaragué do Sul- se

sportbr sil@u I.com.b

TRICOTANDO
• Vocês já se perguntaram
como seria se a internet e
todos os seus recursos já
estivessem disponíveis lá
nos anos BO? AMadonna
teria feito a festa postando
suas fotos ousadas. E

aqueles grupinhos tipo
Menuno e Dominó,
trocando figurinhas no
twitter...

• Ontem foi comemorado
o DiaMundial da Água. A
gente ouve tantas daquelas
frases iguais sobre preservar
e racionar o consumo, que

.__ .-,_._ •._._--_._._._----

acabamos não dando mais
ouvidos. Um erro tolo,
pelo qual sofrerão nossos

filhos, netos, bisnetos.
Conscientização já!

• Tenho uma amiga que
jura de pés juntos que
homem não gosta de
mulher inteligente, que
discuta opiniões e tenha

respostas coerentes para
os mais variados assuntos.

Desculpe-me, mas penso
que esses homens são
mmona e, ao meu ver,
absolutamente inúteis.
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CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA' SÁBADO

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
· ° Fada do Dente (Dub)
(15h, 19h - todos os dias)
· ° Amor Acontece (teg)
(17h, 21hl0 - todos os dias)

PatriciaMora�, KellyErdmann, CharlesZimmennann, CarlosHenrique
jornalista' jornalista . escritor Schroeder, escritor

Reduto de leitores

.�.

Voltei
à minha página no site Skoo

bs, para atualizar minha lista de
livros lidos, publicar alguma rese

nhá do que li, completar o perfil.
Alguém conhece o Skoobs? Pois é uma

rede social a respeito de livros, para que a

gente compartilhe impressões a respeito do

que temos lido. Fica em www.skoob.com.br e
o acesso é gratuito, só é preciso se cadastrar.

Lá, na página minha es

tante, o usuário relaciona
tudo o· que leu, o que está
lendo, o que vai ler, o que
vai reler, o quê começou a

ler e abandonou, os títulos
que tem, independente
mente de ter lido ou não, os
favoritos, o que não leu aindamas quer ler, o
que quer trocar e o que emprestou.

No Skoob a gente pode cadastrar novos
livros, se dentre os que já lemos existir al

gum que não está, ainda, no acervo. Po
demos publicar resenhas de livros que já
lemos, podemos fazer avaliação das obras
cadastradas.

Nas páginas de cada livro cadastrado,
, podemos encontrar os usuários do site que

NOVELAS

já os leram, as diferentes edições, se houver,
daquele livro, os livros similares - aqueles
que tratam sobre o mesmo assunto (ou seria
plágio?) e uma página de troca, para ofere
cermos obras que queremos trocar.

Aliás, você pode comprar livros em lojas
virtuais diretamente das páginas do Skoob.

Podemos, também, integrar nossa pá
gina do site ao twitter, para que tudo o que

fizermos no Skoob apareça
no nosso endereço do mi

croblogger.
E como em qualquer ou

tro site de relacionamento,
podemos adicionar amigos,
receber e enviar recados,
seguir e ser seguidores.

Então, se você não é cadastrado no Skoob
- percebeu que o nome do site é a palavra
"books" (livros, em inglês), ao contrário? -

e gosta de livros, de ler, de comentar suas

leituras, receber sugestões, ler comentários
sobre obras, vá lá e cadastre-se.

Eu estou lá. Muitos estão lá. É um reduto
de leitores.

• Cine Breithaupt 2
• Vírus (teg) (14h20 - sab.dom, qua, qui)
(16h, 17h40 - sab, dom, seg, ter, qua ,qui)
(19h20, 21h - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Alvin-e os Esquilos 2 (Dub)
(14h30 - sex, sab, dom, qua, qui)
• Avatar (teg) (16h30 - todos os dias)
• Premonição 4 (Leg) (19h30, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(15h - todos os dias)
• Preciosa - Uma História de Esperança (Leg)
(19hl0, 21h20 - todos os dias)
· ° Lobisomem (teg) (17h - todos os dias)

• Cine Cidade 2
· ° Fada do Dente (Dub)
(14h40, 16h40, 18h40 - todos os dias)
• Avatar (Dub) (20h40 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Ilha do Medo (Leg) (13h30, 16h20, 19h10,
21h45 - todos os dias)

• http://www.prosapoesiaecia.xpg.com.br

CAMA DE GATO
"O médico avisa que a círurgía de Tarcísio

foi um sucesso, Rose pede para Gustavo voltar
para casa. Verônica convence o dono de um

hotel a deixá-los ficar com um quarto. Roberto
teme o comportamento da vilã e a beija. Rose
fica enciumada ao ver Kátia saindo com Gus
tavo. O advogado de Pedro faz uma reunião
com todas as testemunhas para montar sua
defesa contra Leda. Heloísa fica assustada .ao

perceber que est-á sendo seguida por Lenita .

Kátia convida Gustavo para sair; Rose afirma
para Alcino que ela quer ficar com Gustavo.
Consuelo aparece na mansão desesperada.

f'

VIVER AVIDA
Sandrinha é ameaçada pelos homens

que bateram em Benê. Marcos dá um carro

adaptado para Luciana. Alice' fica contente
por Helena ter se separado para buscar sua
felicidade. Luciana e Mia decidem irao Gengi
bre de ônibus e preocupam Marcos, Tereza e

Vitória. As duas enfrentam várias dificuldades
para conseguir pegar a condução. Renata não
consegue ir ao ensaio fotográfico e chora arre

pendida por ter bebido. Luciana e Mia conse

guem chegar ao Gengibre. Ariane e Ellen vão
com Miguel ao Gengibre. Helena avisa para
Alice que vai retomar sua carreira. Dora chega
à casa amarela.

LANÇAMENTOS

A história de
Cid Moreira

"Boa Noite" apresenta a biografia de
\

Cid Moreira, sem dúvida a mais famosa
voz da comunicação brasileira. A autora

descreve toda a vida de Cid desde sua

infância, passando por sua consagração
na televisão brasileira como âncora do
Jornal Nacional até seu novo trabalho
com a narração de textos bíblicos. En

quanto acompanhamos a vida profissio
nal e pessoal do locutor, somos levados a
conhecer um pouco da história do Brasil
e da comunicação brasileira.

TEMPOS MODERNOS
Leal perde o sono e pede para ·Iolan-

'!I,

c,,�.. :'i...
'

• Cine Mueller 2
• o Amor Acontece (Leg)
(14h15, 16h40, 19h30, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
.

• Lembranças (teg) .

(14h, 16h30, 18h50, 21h30 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Ilha do Medo (Leg) (13h40, 16h20,
19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• O Livro de Eli (Leg) (13h50, 16h40,
1�h30, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Vírus (teg) (15h, 17hl0,
19h40, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Lembranças (Leg) (14hl0, 16h30,
19h10, 21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Idas e Vindas do Amor (teg)
(19h20, 21h50 - todos os dias)
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (Leg)
(14h20, 16h50 - todos os dias)

,

• Clne Neumarkt 6
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h, 16h - todos os dias)
• Avatar (Dub) (18h - todos os dias)

-

• Simplesmente Complicado (teg)
(21hl0 - todos os dias)

da lhe fazer companhia. Nelinha procura
Zeca na escola de dança e observa o casal
dançando. Led 'conta a Gaulês-que vai to
car para um maestro internacional e pede
para que ele 'o ajude: Túlio diz a Jannis que
a ama e ela se acalma. Zeca não aparece
para ajudar Nelinha a encontrar um lugar
para morar. Niemann questiona se Deodo
ra está se envolvendo com Portinho. Rena
to ajuda Nelinha a encontrar a casa com
a qual ela sempre sonhou. Hélia. encontra'l
Leal brindando com lolanda e fica atordoa
da. Niemann vai ao observatório conversar
com Portinho.

.BELAA FEIA
Olga fica em pânico com o aparecimento

de Bela. Enfermeiros tentam acalmar Olga,
que revela ter visto o fantasma de Bela nova
mente. Ataulfo manda o filho pensar em uma,

estratégia para pegar o pen drive em que Ve:
rônica esconde a conta dos desvios. Nelson
conta para Jacinto sobre as ordens dó fan
tasma da Bela e diz que está dando em cima
de' Luzia a contragosto. Ela escuta e esnoba
o elogio. Olga delira e a médica aplica uma

injeção tranquilizante. Ariosto procura Mag
dalena, que termina tudocom ele. Luzia volta
a se fantasiar de fantasma da Bela e manda
Nelson ir para o almoxarifado.

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

Fantasia e terror
Claire é uma jovem e sofisticada autora de

uma série de livros infantis de muito suces

so, mas sua vida pessoal não se parece nada
com a fantasia. E1a é assombrada por visões
noturnas de violência e morte - torturada pela
escuridão, que parece emergir de algum lugar
escondido no seu subconsciente. Para escre

ver seu. novo livro, ela se hospeda numa casa

próxima ao local onde uni crime foi cometido.
Logo, fantasmas agitarão sua vida.

Apelidada de Miss Simpatia, a cachorrinha Pity é
a xodó da casa. O clic é da leitora Julia Hafemann.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4) .

poderá viver um clima tenso em fa-

mOia. No campo profissional, o dia traz

desafios. No amor, avalie os prós e contras.

C trole os seus ânimos e nada de brigas,on
_.

d'
pois você também podera se preju I�ar.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Nâo abra mão do diálogo para ten

tar resolver as questões do dia a

dia e também da sua vida sentimen

tal. É melhor observar mais os fatos e tentar

finalizar todas as tarefas· pendentes. Boas

relações com irmãos.

OGÊMEOS ,

(21/5 a 20/06) ,

O astral indica que terá que cortar

alguns vínculos de dependência. No

amor, esta é uma fase crítica na qual terá que
avaliar tudo. Muitos agirão, como rebeldes,

mas você vai descobrir o sentido disso.

, CÂNCER .

(21/6 a 21/7)
Atenção com problemas de fa

mília, pois podem se tornar um

fardo. No romance, o confronto será
inevitável se não houver ajustes. Atente-se

à sua variação de humor para melhorar,

seus relacionamentos.

LEÃO,
(22/7 a 22/8)
Ao superar obstáculos é que re

conhecemos nosso próprio valor.

A o encarar os problemas com realismo,
estará mais preparado para eles. Conflitos

por poder e controle tendem a se tornar

perigosos.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
I É hora de selecionar melhor as

suas amizades e estabelecer novos

objetivos de vida. Cuidado com aventuras

amorosas. Não conte seus planos para quem
não conhece direito, a opinião alheia irá con

fundir você.

LIBRA
.

(23/9 a 22/10)
,

Não convém entrar em choque
com pessoa de autoridade. No

amor, expectativas altas demais. Cuida
do, risco de rompimento. Numa discussâo,
aceite que às vezes, é impossível descobrir
um ponto em comum.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11) ,

Evite se afastar demais de quem
ama. A comunicação pode se tor

nar o seu maior trunfo. Hoje, o segredo para
seu sucesso será mentalizar tudo o que quer
construir levando em conta o bem comum.

eSAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
Cuidado, pais alguém querido pode
te decepcionar. Estabelecer novos

objetivos pode ser sua melhor alternativa.·A
sensação de perda é inevitável. Não misture
a vi�a privada com o trabalho, vai pegar mal.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Seus anseios podem bater de
frente com os dos outros. Não mar-

,

que bobeira com a concorrência. No amor,
as diferenças podem pesar. Cuidado, não
deixe assuntos sérios nas mãos de quem já
te decepCionou.

,

AQUÁRIO.
.

(21/1 a 18/2)
Atenção com desentendimentos no

trabalho. lrnprevístos podem deixar
,

sua vida amorosa em segundo plano, calma. '

-
.Seja mais flexível em relação as suas ideias.

.

Procure relaxar e se divertir com seus amigos,

PEIXES-
(19/2 a 19/3)
Não abuse da sorte neste dia. Um
romance começado recentemen-

te pode ganhar raízes fortes. Já uma

aventura, pode pôr tudo a perder. Alerta ver

melho, respire fundo e tente segurar a vontade de gastar.
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Karen vai virar
apresentadora

Karen Pila, a ex-namorada do brother Michel, es
taria tentando dar outro rumo à carreira. Segundo o

jornal "Agora", ela fez testes para apresentar um pro
- grama de televisão e'estaria aguardando a resposta.
Karen começou a aparecer publicamente por causa
da polêmica que Michel criou ao beijar a sister Tessá

, lia, despertando.o desagrado da então namorada.

Os prêmios do BBB10 estão ficando cada .

vez jnaís interessantes, sem contar a chan
ce de faturar R$ 1,5 milhão. De acordo com

o jornal "Folha de São Paulo", um dos par
ticipantes deve ganhar um apartamento de
R$ 200 mil durante uma prova em que eles

serão içados até um carro pendurado. Eles
, ','já':faturaratrl õarros, cãmeras digitais, 'note-

books e prêmios extras em dinheiro.
'

Antonelli feliz
,com a gravidez

-

Giovanna Antonelli fez suas primeiras declarações
sobre a gravidez de três meses neste domingo, 21 de

março. Durante o lançamento do livro "Se sujar faz

bem" de Mariana Caltabiano, ela disse que estava
-, prep�rada para gerar um' bebê. Quando descobriu que

seriam dois, pulou de felicidade: "Já me preparo para

contar historinhas, não dormir à noite. Nasci para ser

mãe", disse a atriz. Ela e o namorado, Leonardo No

gueira; não pensam em casamento.

DIVIRTA-SE

O reencontro
São Pedro precisou se ausentar da porta do céu

e pediu que Jesus ficasse um pouco no seu lugar.

Depois de um tempo, um velhinho chega e Jesus

pergunta:
-

,

- O que fazia o senhor Ia �a Terra?
_ Ah ... eu fui carpinteiro, tinha barbas longas, ca

belos brancos e·... tive um filho que foi adorado por

todos, principalmente pelas crianças...
.

.

Emocionadíssimo, Jesus abre os braços e diz:
- PAPAI!?!! '

E o velhinho, também emocionado:
-

_ PINÓQUIO, MEU FILHO!

Roberto Carlos,
volta ao cinema

Sérgio se

sentiu atraído
por Fer

Eliminado do BBB10, Sergi
nho declarou em uma entrevista

que sentiu atração por Fernan

da. "Sou gay, sou super concreti
zado nesse aspecto,' só que senti
uma atração física, emocional e
psicológica por ela", afirmou. Ele
disse que não sabe o que Fer
nanda sente, mas que pretende
conversar com ela fora da casa -.

A última namorada de Sergínho
foi quando ele tinha 16 anos.

Roberto Carlos tem planos de voltar ao cinema

ainda no próximo ano. De acordo com o jornal "O

Globo", a volta será em um filme da diretora Moni

que Gardemberg, de -o Pai Ó". O longa deverá ser de

aventura, ambientado em um navio. Durante a car

reira, Roberto já participou de dez filmes, sendo que
três levaram seu nome: "Roberto Carlos em ritmo de

aventura", "Roberto Carlos e o diamante cor-de-rosa"

e "Roberto Carlos a 300 quilômetros por hora".

Marjorie em

nova novela
Aguinaldo Silva disse que Marjorie Estíano era

um nome garantido no elenco de sua próxima no

vela, mas a 'atriz declarou não ter sido convidada

oficialmente. "Não veio nenhum convite. Mas como

eu sempre sou a última a saber... (risos). Eu toparia
com certeza, foi uma parceria que deu certo e ado

raria fazer outra personagem dele", afirmou Marjo
rie ao jornal "Diário de S. Paulo".

SUDOKU
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ANIVERSARIANTES,
22/3
Amasilda M. L Leitempergher
Amauri Kuhnen
Cleber Saade
Cristhian Radunz
Daniel Hoegen
Daniela Julkamp
Danielly M. Gularte
Deise Lais Muller
Dirceu Leithold
Dorival Coelho
Elza Trevisani
Evanilde Mayer
Fabio Formante
Gabriela C. Walz
Guilfierme M. Scoz
Iraci J. Fischer·

'

Ivolnei Lombardi
Joice da Silva
Laudares Pereira
Lauro Bachamann '

Ulian B. Giovanella
JLygia Barbosa
Marcio S. Franzner
Moacir Kuhn
Neusa Piechontcoski
Neuza Tiechantcoski
Raquelis de Krisanski
Ricardo Chaves
Rosilene M. Vitorello
Rosilene M. Vrtorello
Rovina stínghen
Ruth Strutz

'

Samara Boschmammer
Samara Boshammer:
Tamires N. Leskowicz
Tamires N. Leskowicz
Valdecir Selzler
ViniCios Mulloschadt

13
'---.11\--,"""

J 8

23/3
Ademir Hoffmann
Adenilson Luckmann
Altair J. Kreutzfeld
Ana Bertholdi

, Ari A. Ramthum
Beatriz de Souza
Edson P. Rocha
Elenir Backes
Elisabeth Gielow

,

Elise Stahlke
Fernanda A. de Souza
HubertoSteinert

- lsabele Sasse:
lsabelle S. S.lwasaki
IYanir S. Junkes
Jair S. Olivêira '

'

Jaison BOrinelli
JamileLunelli
Julianâ Krues ;

LauroBacke
Leonir Buzzi'

c

Leslil E. H.Wille
Lucas S. Henhagui
Luci Klein

'

Luci Klein
Lucia Steilen
Maria L Cipriani
Maria L Siprianí'

.

Nelson'Busaretl:>
NormaKopp
PyetroVárgas
Raquel K. Foester
Reginaldo Baumann
Roseli Persch
Silvana A. Augusto
Soraia M. Mensiin
Thiago R. M. Francisco
Wilson Dalpiaz
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moagoncalves@netuno.com.br

-,Moa Gonçalves
Coelhinho

Está
quase chegandoo a Páscoa. Aliás, para os chocólatras, ela já

chegou! Afinal, para onde quer que você vá uma coisa é certa:
os chocolates estão por toda a parte. Com esse abençoado ali - '

menta, é bom ficar de olho na balança, além de verificar como
anda a glicose. Companheiro de todas as horas para muitos, mas
muitas vezes um inimigo íntimo. Anotou aí?

Eventos
o empresário Clóvis, coman

dante da Blink Eventos, vem con

.quístando cada vez mais espaço
no mercado de Iaraguá. Com mui
ta classe, elegância e profissiona
lismo' transforma qualquer' festa
em sonho de contos de fadas.

Nei
Quem o esqueceu está em tem

po de desculpar-se: Ivolnei Lombar
di, o Nei, faia mais querido aniver
sariante da cidade, ontem. E vai
adorar saber que foi lembrado

CRICIÚMA
CONSTRUÇOES
Concretizando seu projeto de Vida,

f'

,

�cricíumaconst.com.br
.'

_'
-

� NAS RODAS,
• O empresário Igue Joesting
recebeu no domingo, para um
aimoço bem família, em torno

deste colunista e os filhos André
e Ana Flávia, no elegante apê.
• Para quem não sabe vários
ambientes da novela da Globo,
Viver aVida, são decorados
pelos elegantes sofás e poltronas
da Estofados Jardim. Empresa
genuinamente jaraguaense.
• Rolou amaior farra na noite
.dessa sexta-feira, no London
Pub, para comemorar o níver da
amiga Dani Dídzían. A banda os

Chefes animou o frege.
• Gilberto Germano, o popular
Kekinha, comemorou a idade
nova ontem, rodeado de amigos
e familiares. Parabéns, amigo!

Tamires e Tálita com os pais,
Guido e Marli Forlim Rincaweski,

na festa de 15 anos da Tálita,
na residência da família

Na terra
do Tio Sam'

O 'empresário Flávio Murilo
Vieira e sua esposa Sabrina dei
'xaram Iaraguá e foram' curtir as

'

delícias da Terrado Tio Sam. Re
tornam no sábado, commilnovi
dades na b,agagem.

U'I;le ..
DioneiWalter da Silva garan �

tiu que lançará sua candidatura
nos próximos dias. Ôxe, e ele dei
xou de ser candidato quando?

A namorada de Thiago Venera,
Suzalim Souza completou
21 aninhos, ontem

,

" Recomenda a teus filhos a virtude; isso pode
os fazer mais reluzentes do que o ouro.

"SEUHOVE

Daniela Didzian e Juliano
Flor, na festa do níver dela,
sexta-feira, na London

TE'CONTEI!·
• Uma gata que anda
arrasando corações pela sua

beleza e simpatia sempre
em alta é Andréia Stein. Tá
podendo mesmo!

• A fonoaudióloga Karla do
Amaral Costa está com tudo
em cima. O corpão é fruto de
muita malhação e corridas
pelas ruas da cidade.

• O restaurante Brasileirinho
receberá o prêmio.da
Podhiun. Ele foi considerado

.

pelo instituto de pesquisa
como um dosmelhores Buffet
em quilo da região. Bola
branca.

• Ioseinír Ramos apaga
velinhas.corta o bolo e recebe
o merecido coro de parabéns "

bem nesta terça- feira.

• Juliana Prancener e
JenniferVanessa Lemsech
foram as premiadas da

+•+••
••

BUELTER AR J�

www.bueltermann.co.m.br

Casório à vista
A bonitona Marina Sillas e

o argentino Mário Gonzales es-.

tão' cada dia rnais apaixonados.
Passaram o fim de semana em

Camboriú, curtindo as maravi
lhas do balneário mais elegante
do Sul do país. Vão marcar o ca

sarnento para o final deste ano.

Viva o amor!

leitor flel '

o leitor de hoje é o bancário

aposentado e gente boa,
Ermínio Fischer. Ele é outro

amigo que lê a coluna todos os

dias para ficar super antenado
no que acontece de melhor em

nossa sociedade.

Níver do Cacá
Um dos grandes aniversa

riantes de hoje é meu estimado

compadre Cacá Pavanello, uma
pessoa especial, que tem um

coração enorme, um amigo de
todas as horas. Parabéns Cacá,
desejamos, todos que te ama-

'

mos, muuuuuita coisa boa na

sua vida, você merece.

Escola de Idiomas CCM, na
Macarronada Beneficente do
Moa. As ganhadoras devem
entrar em contato com a

- secretaria da escola pelo fone
3275-1364.

• No próximo dia 10 de abril,
acontece na Igreja Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro,
a tradicional Festa do Galeto.

• Dia 25 de maio, no Estação
Armazém, acontece a 3a Festa
do Champanhe promovida
pela revista Nossa, Site Moa
Gonçalves com o apoio de
O Correio do Povo e

Imobiliária Jardim.

• Ontem aminha querida
amigaMarlete Rekcziegel,
da Anape, certamente, foi a
aniversariantemais festejada.

I

Parabéns. O meu desejo é que
sejas plenamente feliz.

• Com essa, fui!
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CONTA CORRENTE

Maior déficit
·desde 1947

\

. ELEiÇÕES IND,IREI S INDÚS IA
Só chapas vão Expansão deve

. poder disputar ficar em 14,6%
.

o regulamento da eleição indireta para a escolha do
.

As projeções de expansão da indústria para este .ano
novo governador e do vice do DF deve ser divulgado até . registram a possibilidade de um crescimento de 14,6%
o final da semana. Por enquanto, a única definição é que,' da capaddade instalada - o maior percentual registrado
só poderão participar chapas de partidos reconhecidos. _

em oito anos. Segundo a FG\T, a projeção do setor para
Candidaturas avulsas estão descartadas. 2010-2012 é uma expansão de 23,8%:

o resultado da conta corrente (déficit de US$ 3,251
bilhões em fevereiro) foi o mais alto para o mês da série

do Banco Central, iniciada em 1947. Além disso, o inves
timento estrangeiro direto (US$ 2,849 bilhões, fevereiro)
foi o mais elevado para o mês desde 1999.

PREVISÃO DO TEMPO
I'

.
\ "

MAFRA
......
18° 26°

/
I

Mais nuvens ao
amanhecer com sol no I
decorrer do dia. Uma

\frente fria avança por .

•

Santa Catarina deixando
o tempo fechado com .

chuva. A _

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 21°e . (

...�
MÁ)(: 290e "�f';"

TEI PER TURA
lE A..._......

QUARTA
MíN: 21°e
MÁ)(: 300e

QUINTA
MíN: 21°e
MÁ)(: 23°e

SEXTA
MíN: 200e

. MÁ)(: 28°e

d
JOINVlllI
... ...

d·22028'
JARAGUA DO SUL

......

a
BlUMEMAU
......
21° 28°

,.

I "
CANOINHAS
......
16° 25°

J
•

SEvoctVN PARA...

ABB.ABDO lUZ
A temperatura fica en�e
190C e 24°C, com o c u

mpancadas .

encoberto co
hã

chuva durante a�an ..

de
tarde e a nOite, a

Entre a .

chuva se intensIfica.
RIO 00 SUL
......
19° 26° flORIANÓPOLIS

......
23° 28°

/

'JOAÇABA
......
20° 24°CHAPEOÓ

......
20° 23°

I
I

\ I
N

.,'

El

Temperatura
'continua igual

c'

Pescae
navegação.

Segundo a Epagri/Ciram, na região
entre Laguna a Paranaguá uma frente
fria que avança pelo litoral deve manter
otempo instável com aberturas de sol e
chuva durante a tarde. Há risco de tem

porais 'com descarga elétrica e rajadas
de vento forte na área de pesca .

I

.

Até o fim de março, a tempe
ratura não deve apresentar ne
nhum declínio acentuado. Pelo
menos durante os próximos 15

dias; as condições são favorá
veis a ·chuvas mal distribuídas
e principalmente entre a tarde
e a noite. Como a previsão varia.
muito, o cenário ainda pode so

frer transformações.

�60d
[nsolarado Parcialmente Nublado Instável Ghuvoso

Nublado

-
Trovoada
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A
média é impressio
nante - sã� 3,3 tentos

por jogo. E o melhor'

desempenho do time
desde 1963, na época de Pelé, em
que o time tinha média de 3,52.
"Estou satisfeito e espero que o

nosso time não perca a alegria de
jogar. Respeitamos todas as equi
pes que enfrentamos e, por cau
sa disso, os jogos acabam sendo
bem disputados e com um mi
mero de gols elevado", analisou o

técnico Dorival Júnior.
Nas últimas quatro partidas,

a média dobrou: foram 26, o que
dá 6,5 por jogo: dez contra o Na

viraiense, três na derrota para
o Palmeiras, quatro no Remo' e
nove no domingo.

O atacante André, artilhei
ro santista na temporada, com
15 gols, também se mostrou sa

tisfeito com os números de seu

time. Porém, alertou seus com

panheiros sobre a necessidade
de o Peixe continuar jogando
da mesma forma, nos seus pró
ximos desafios, em busca dos

principais objetivos 'do clube em

2010: os títulos do Campeonato
Paulista e da Copa do Brasil.

"Acho ,que a gente só come

çou essa história. O final virá
com os títulos, pois se faz histó
ria sendo campeão e não só com

I
L
�
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Com apenas 19 anos, o atacante André é o artilheiro do time santista na temporada, com 15 gols marcados

resultados
-

elásticos", concluiu
André, em entrevista ao SporTY.

Curiosamente, o elenco do
Santos não mudou radicalmente

,
r

de 2009 para 2010. Tudo bem que
houve a chegada de Robinho, que
retornou ao clube em fevereiro. No
entanto, o Rei das Pedaladas não

participou dos dois últimos jogos
oficiais do Peixe, contra Remo-PA
e Ituano (os reservas participaram
de amistoso contra o RB NewYork,
.no último sábado, nos EUA: perde
ram por 3xl).

MUITO SOL E CALOR NA ABERTURA DO ESTADUAL DE VELOCROSS

Piloto de ·Massaranduba vence duas provas
,WlTMARSUM

Começou commuito sol e calor
o Campeonato Catarinense de Ve
locross.Aprimeira etapa aconteceu
no fim de semana emWitmarsum,
noAltoVale do Itajaí. O grande des
taque da nossa região foi Daniel
Schmitz, de Massaranduba, que
venceu as categorias Força livre
.Nacional e Nacional 250cc 4T.

Na: principal categoria, aVXl, o
jaraguaense Paulo Krutzsch Júnior
terminou em segundo lugar. logo
atrás ficou Markolf Berchtold, de

Schroeder, que trocou a bicicleta

péla moto no fim de semana. Em

.

quarto ficou o jaraguaense Luciano sétimo. O lageano Leandro Lemos
de Oliveira, o Boca, que teve o pneu

.

foi o vencedor. O pai de Krutzsch,
dianteiro furado. Paulo, disputou a VX3 e terminou

em oitavo. Braz dos Santos, de Blu
menau, ficou no lugarmais alto do
pódio. Dois atletas de Schroeder
disputaram a Força livre Nacional.
Thomaz Iahn ficou em quarto e

VolkmarBerchtold em sétimo.

Maysa
.

Pianezer e Lorival
O vencedor foi LuiAndré Fietz, Gnewuch, ambos de Jaraguá, ter

de São Bento do Sul. Adriano Pa - minaram em quinto e sexto, res

pectivamente, na Nacional Master.
A próxima etapa da competição
acontecera nos diaslü e 11 de abril

trou na pista, mas ficou apenas.em em Papanduva, no Planalto Norte.

DIVUL�AÇÃO/FCM

sold, de Guaramirim, terminou
em décimo lugar.

Na VX2, Krutzsch também en-
__ _h� ,

Schmitz venceu duas categorias

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 4a RODADA RETURNO
RESULTADOS
Porto Alegre 1x2 EsPortivo
Santa Cruz 3x3 São Luiz

Caxias 2xl São José
Novo Hamburgo 3xl Juventude
Ulbra 2x2 Veranópolis
Inter-SM 3x2 Avenida

'Ypiranga h3 Grêmio
Internacional 2x2 Pelotas
5aRODADA
AMANHÃ
19h30 - Juventude x{'orto Alegre
19h30 - Santa Cruz x Ulbra
20h30 - Esportivo x Intér-SM
20h30 - São Luiz x Pelotas
21h50 - São José x Internacional I

QUINTA-FEIRA
17h - Veranópolis x Caxias
19h - Avenida x Ypiranga
19h30 - Grêmio x Novo Hamburgo
CLA$SIFICAÇÃO
GRUPO A: Grêmio 12, Novo Hamburgo 12,
Juventude 5, Esportivo 4, Ypiranga 4, Porto
Alegre 3, Avenida 3 e Inter-SM 3.
GRUPO B: Caxias 10, Internacional 8, São José
7, São Luiz 4, Pelotas 4, Ulbra 4, Santa Cruz 3
e Veranópolis 2.

'

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 13a RODADA
RESULTADOS
Corinthians-PR 3xO Eng. Beltrão

.

Serrano 1xl Rio Branco
Atlético-PR 4xO Paranavaí
Cianorte 1x2 Iraty
Nacional Oxl Operário
Toledo 1x2 Paraná
Cascavel OxO Coritiba
la RODADA - 2a FASE, -

. AMANHÃ***
20h30 - Coritiba x Paraná
20h30 - Atlético-PR x Corinthians
20h30 - Iraty x Paranavaí
20h30 - OperáriO x cascavel

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba** 28, Atlético-PR**
25, Iraty** 24, Paraná** 23, Operário*'* 20,
Paranavaí** 20, Cascavel** 20, Corinthians
PR** 19, Cianorte 17, Rio Branco 15, Toledo*
15, Serrano* 11, Nacional* 7 e Eng. Beltrão* 5.

• CAMPEONATO PAUUSTA
• 15a RODADA
RESULTADOS
Monte Azul Ox4 POrtuguesa
Rio Claro 3xO Rio Branco
Palmeiras 0x2 Ponte Preta
Sertãozinho 2xl Mirassol
Santo André 4xl Bragantino
São Caetano 2x2 Oeste

.
:

Prudente 2xO Corinthians
São Paulo 3xO Mogi Mirim
Santos 9xlltuano
Paulista 1x0 Botafogo
16aRODADA
AMANHÃ
19h30 - Rio Branco x Palmeiras
1,9h30 - Mirassol x Portuguesa .

19h30 - Ponte Preta x Rio Claro
19h30 - Ituano x São Caetano
21h50 - Corinthians x Paulista .

21hpO - Bragantino x São Paulo
QUINTA-FEIRA

, 19h30 - Santo André x Monte Azul
19h30 - Prudente x Mogi Mirim
21h - Botafogo x Santos
21h50 - Oeste x Sertãozinho

CLASSIFICAÇÃO: Santos 35, Santo André 33,
São Paulo 30, Corinthians 26, Portuguesa 25,

.

Botafogo-SP 25, Prudente 25, Ponte Preta
24, Palmeiras 22, São Caetano 21, Ituano
19, Mogi Mirim 18, Rio Claro 17, Oeste 16,
Mirassol15, Bragantino 14, Monte Azul12,
Paulista 11, Sertãozinho 11 e Rio Branco 11.

• CAMPEONATO CARIOCA '

• 58 RODADA TAÇA RIO. .

RESULTADOS
Friburguense 2x3 Bangu
Olaria 1,><0 Vasco
Americano 2xl Macaé
Ruminense 2xl Resende
Duque de caxias Oxl Madureira
América-RJ 3x2 Boavista
Tigres 3xO Volta Redonda
Botafogo 2x2 Ramengo
68RODAOA
AMANHÃ
16h - Bangu x América-RJ
16h - Boavista x Friburguense
16h - Resende x Duque de Caxias
16h - Macaé x Olaria
19h30 .; Madureira x Fluminense
19h30 - Flamengo x Tigres
21h50 - Vasco x Americano
QUINTA-FEIRA
19h30 - Volta Redonda x Botafogo
CLASsiFICAÇÃO
GRUPO A: Flamengo 13, Fluminense 13,
Boavista 9, Bangu 9, Duque de Caxias 9,
Olaria 9, Volta Redonda 6 e Americano 4.
GRUPO B: Botafogo 10, América 10, vasco-s, .

Tigres 6, Macaé 6, Madureira 3, Friburguense
1 e Resende O.

.

* Rebaixados
** Classificados para próxima fase
*** Horários podern ser alterados
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GA PE N T �r RIN'ENSE

Missão está cada vezmais'difícil
Esdras confessaque a partir de agora o melhor para é terminar numa colocação melhor
JARAGUÁ DO SUL

·,uNão tem comoexplicar .

o inexplicável". É assim
Que o técnico José Esdras
resumiu o que aconteceu na

partida contra o Criciúmá,
no fim de semana.

[I0leque
Travesso começou .

anhando o jogo, mas cedeu
virada ainda no primeiro
mpo e o resultado do jogo

foi o pior possível para o time jara
guaense: 2xl para o Tigre. Segundo

.

o treinador, o Criciüma saiu vaiado
pela torcida, enquanto que'o Trico
lor teve personalidade e foi superior

. em váriosmomentos do jogo.
Apesar das derrotas, para Es

dras, a equipe evoluiu e se a rea-

CAMPEONATO
CATARINENSE
SORODADA
RESULTADOS

Figueirense 3xO Metropolitano
Criciúma 2xl Juventus
Brusque 2x2 Chapecoense
Imbituba ixO Avaí
Joinville 1xl Ati. Ibirama

6"RODADA
AMANHÃ
20h30 - Ati. Ibirama x Brusque
20h30 - JuventuS x Imbituba
21h50 - Metropolitano x Joinville
21h50 - Avaí x Figueirense
QUINTA-FEIRA

.

21h50 - Chapecoense x Crícíúma

CLASSIFICAÇÃO
Coi. TImes P PG
10 Avaí 12 30
20 Figueirense 10 24
30 Imbituba 9 24
40 Criciúma 8 19
.2�!QQolitanõ-7�
6° AtI. Ibirama 6· 23
70 Joinville--�"'-'2Ç
�rus�

.

4' --13
9° Juventus 3 5
100 Chapecoense 2 "10

.. -

_ .

BRIGA CONTRA REBAIXAMENTO

'. JWENTOs

• Pega o Imbituba em casa, "

Figueirense fora, Jolnville em
casa e Atlético de Ibirama fora.
Tema situação maís'eompli
cada de todas. Precisa.somar

os 12 pontos que restam eentão chegará a
17. Se perder na próxima rodada e o Brusque
vencer, já estará rebaixado.

CHAPECOENSE
-

Pega oCriciúma em casa, o

Imbituba fora, o Figueirense
em casa e Joinville fora. Tam
bém não depende apenas
de si. Precisa tirar os três

POntos que têm de diferença para o Brusque.

* BRUSQUE
Pega oAtlético de Ibirama
fora, oCriciúma em casa, o
Metropolitano fora e o Imbituba
em casa. Está numa situação
mais confortável. Se vencer as
prÓXimas duas e a Chapecoense

::r .�ma, já se livra e rebaixa o Verdão do
.ja que tem duas vitórias a mais.

ção tivesse começado no início do
returno a história poderia ser di
ferente. "Não existe mágica. Nin-.

. guém tem uma varinhade condão
paramudar a situação de uma for
ma tão rápida", desabafou.

o técnico, que pouco fala sobre
a matemática, concordou que o'

time terá de vencer todas de agora
em diante e torcer por tropeços de

Brusque e Chapecoense. i'A ma-

.

temática é sempre contra a gente.
Mas a intenção é, ao menos, nos

posicionarmelhorno returno", ana
lisou Esdras, que concluiu: "é uma

questão de honra terminar o cam

peonato numa colocaçãomelhor".
O Iuventus tem pela frente

mais um confronto- difícil, ama

nhã, às 20h30, contra o Imbituba,
no João Marcatto. O Tricolor terá
de jogar com uma defesa impro
visada. Reginaldo Nascimento
e Gasparetto levaram o terceiro
amarelo e o volanteAmaral, o ver
melho. Em compensação, o meia
Bahia e o lateral-direito Fabiano
voltam para o time. Bahia também
não se conforma com a falta de
sorte do time, mas mesmo assim
revela que o time está motivado.

"Chegamos a uma parte física e

tática muito boa, mas a bola não
entra. Vamos seguir com � cabeça
erguida", comentou.

• GenieIi RoIHgues
ll8lieI@OCOI,-eiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Maior participação d9S polos aumenta número de duplas participantes

Wizard. Streetball tem recorde
.

de público·e presença de Bial .

JARAGUÁ DO SUL na modalidade também nos

A 13a edição doWizard Stre- bairros, os professores estão

etball, campeonato de basque- tratando o basquete com mais

te de rua realizado pela Ajab carinho", disse.

(Associação Jaraguaense de De acordo com Ito, um dos

Basquete) e a FME (Fundação pontos altos do evento foi a pre

Municipal de Esportes) superou sença do técnico do time de bas
.

as expectativas. O evento que quete de Joinville, Alberto Bial,

aconteceu no sábado, na Praça que ficou impressionado com a

Ângelo Piazera, reuniu 139 du- quantidade de crianças que par-

. plas. Em 2009, foram 73 equipes ticiparam da competição.
Na categoria Mão Santa, na

participantes. . . .

O denador de basque- qual os pais partícípam com
coor _.

l' d
�

b
'

te, Airton Schiochet, o Ito, disse
.

la�ces rvres, a a esao tam em

que o aumento foi maior na ca- fOI grande, com cerca de 50 pe�-
.

12 s o que segundo soas. O evento coletou 300 qUI-
tegona ano" . �

d
I . f' o bom trabalho. los de alimentos que serao oa-

e e, con uma . ,

de Anoí P d
1·

.

d olos de" basque- dos para a Casa e pOIO a re
.

rea Iza o nos p , . .

te. "Isso revela uma crescente AlOISIO Boeíng,

CÉSAR JUNKES

Bahia (com a bola) volta de suspensão amanhã contra o Imbituba

Goleada da Néki é destaque
na abertura do Varzeano

JARAGUÁ DO·SUL
. O Campeonato Varzeano

de Futebol - Troféu Raul Val
dir Rodrigues, começou no fim
de semana .com 12 partidas. O

destaque foi para a goleada por
7xO da Néki sobre o JJ Bordados,
pelo Grupo D. Com o resultado,
o time da'malharia lidera na

chave, que teve ainda a Decora

ções Barrabaxo ganhando dos
Garotos daVila por 3x2.

Na Chave À, o Operário ven

ceu aVidraçariasVieira por 2xl e
lidera O grupo, uma vez que a Bell
Art empatou em lxl com o Bazar
do Rau/Lavações Master. No B, o
Amizade/Móveis Boeing goleou
o João pessoa por 4xl e arrancou

na frente pela classificação. Su

permercado Brandenburg/Dutra
Água e Galvanização Batistí ter
minaram empatados em 3x3.

Pelo Grupo C, os Galácticos
estão na primeira colocação
após a goleada por 4xO no Noi
te a Fora. Kiferro e Fluminense /

Bosque das' Flores não saíram
do" OxO. Confort Fine/Divipel
venceu a Momfort por 3xl e

assumiu a liderança isolada da
Chave E. Pelo mesmo grupo Ti

gre e Box 7 empataram em 2x2.
Na Chave F, a Ponte Pretal "

Conti Elétrica venceu a Borra
charia Senem por 3x2 e o Roma
fez 2xl sobre o Eletropoll. O
Roma lidera o grupo.

PIERO RAGAZZI

Brandenburg (à frente) empatou em 3x3 com a Galvanização Batisti
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Linha de Fundo

Julimar Pivatto
* G,ENK (BÉLGICA) WASHINGTON ALVES/COB

Becorde

Falcão
chegou ao alme

jado recorde na Seleção
Brasileira. No domingo à

.

noite, na vitória do Bra
sil por 8xO sobre o Equador, o

camisa 12 marcou duas vezes e

chegou a 279 gols, tornando-se
o maior artilheiro na história da

seleção. Ontem, contra o Uru

guai' ele marcou mais dois (o
Brasil fez 6xO) somando agora
então 281. No momento em que
fez o' segundo, o jogador dei
xou a quadra sentindo dores na
coxa esquerda.

CURIOSIDADES-OlíMPICAS
O' ouro nos 3 mil metros
com obstáculos da Olimpíada
de 1952 em Helsinque, na
Finlândia, foi do' norte
americano Horace Ashenfelter.
Na éponaele tinha 27 anos e

_ era agente do FBI. Treinava
à noite pulando os bancos da
praça. Além do primeiro lugar,
ainda quebrou o recorde. Na
comemoração, teve fôlego

, para subir 30 lances de escada
e cumprimentar a esposa-que
estava na .arquíbancada.

Mais difícil
O Iuventus jogou como nunca e perdeu como sempre.

Teve a oportunidade de pelo menos trazer um empate, mas
parece ter faltado tranquilidade na hora da finalização. Além
disso, teve de jogar praticamente todo o segundo tempo com
um a menos, o que complicou ainda mais a vida do time.
Mas ao contrário do que algumas pessoas já andam falando,
o Moleque Travesso ainda não está rebaixado. Ficou muito
mais difícil, é claro. Infelizmente a recuperação veio tarde
demais. O que fica de bom é que o time, independente dos

resultados, tenta terminar o campeonato da maneira mais

digna e profissional possível.

�' "/

VOLTANDO .�. O goleiro Tiago
, seguea recuperação da lesão no
quadril. Ele já voltou a treinar

-

com bola, depois de dez dias na
fiSIoterapia.

SCHROEOER. Loes e Posto Cidade/,� ".;..
. '.

Tio Patinhas/Maderixsão 'Os
;

finalistas doTorneio deverão
de SchroedetA decisão será na
'sexta-feira,

FIIrSAL·Paraganharmais
, entrosameato.duas equipes do futsal
feminino deJaragtládisputarão o ,

Aberto deGuararnirim - Raumakl
PMEePostôsMime/PME.

FEMININO.Asmeninas doOlympya
ficaram com o terceiro lugar no
Campeonato de Futebol deAreia
deBarraVellia. Naoecisã'O,
v.encéram oAudaxpor 5xI.

AMISTOSO • O pessoal do
InternacionalMaster segue
fazendo amistosôs. No sábado,
venceram aVila Real por lxO,
em Navegantes.

flEGIONAl. O Colégio Evangélico
Jaraguá"conquist'Ou 0, título do
CircuitoMicrorregionál deVôlei
.Mirim Feminino. Schroeder ficou

s,
em segundo.

_

"'

DIVULGAÇÃO

Bicicross
A etapa do Brasileiro de Bi

cicross, realizada no fim de se

mana no Parque Malwee, reuniu
mais de 150 pilotos de todo o

Brasil. Mas os donos da"casa co

mandaram a festa, conquistando
nove títulos e cinco vice-campe
onatos. Destaque para Guilher
me Bourscheidt (junior men)- e
Luiz Markiewícz (elite men),' que
venceram as duas principais ca

tegorias da competição.

,co A ORTE
- .'

.,. ,.,.,
.

FIa eVítóría sao
, .

osurncosque
estão na 2ª fase
Cruz de Malta, JJ Bordados, e Fogão
deram adeus à competição regional
JARAGUÁ DO SUL

Dos cinco times
jaraguaenses que inciaram
-a 7ª Copa Norte de
Futebol,_Amador apenas
dois conseguiram a vaga
para a segunda fase da
competição.

Cruz
de Malta, Botafogo e

JJ Bordados não tiveram a

mesma sorte. O Alvinegro .

da Barra do Rio Cerro per
deu para aArsiper, em São Bento
do Sul por 3xO. O time Cruzmalti
no até venceu por 2xl o Juventus
do Iririú, mas não conseguiu re

verter o placar de 5x3 da primeira
rodada. Já o JJ perdeu na quinta
feira para o Tupy por 2xl. O Vitó
ria estava -classificado com ante

cedência por causa a desístência
do Continental, de Rio do Sul.Por
fim, o Flamengo venceu por 3xl
o Hilton, eliminando o adversá
rio fora de casa.

As quartas-de-final iniciam no

próximo domingo, 28, com, os se

guintes confrontos: Beira Rio (Ita
poá) x Arsiper (São Bento do Sul),
Iuventus (Joinville) x Flamengo
(Jaraguá do Sul), XXV de Dezem-

FUTEBOL AMADOR
.COPANORTE
• RESULTADOS JOGOS DE VOLTA

Tupy 2xO JJ Bordados

Arsiper ;3xO Botafogo.
.

Cruz de Malta 2x1 Juventus
Hilton 1.x3 Flamengo .

XXV de Dezembro OxO 101 Joinvilense
Beira Rio 1.x3 Corinthians
PRÓXIMOS JOGOS

Domingo (28/3) �

15h30 _ Beira Rio x Arsiper
15h30 _ Juventus (Joinvilie) x Flamengo
15h30 - XXV de Dezembro x Tupy
15h,30 - Vitória x Corinthians

• CAMPEONATO SÊNIOR
RESULTADOS
3aRODADA
Vitória 5xO Noite a Fora
Vila Lenzi Ox6 Grêmio Garibaldi
Caxias 3x2 Botafogo
PRÓXIMOS JOGOS
SÁBADO (27/3)
4a RODADA
13h15 - Vitória x Vila Lenzi
15h30 - Caxias x Noite a Fora
15h30 - Galácticos x Botãfogo

bro (São Francisco do Sul) x Tupy
(Joinville) e Vítória (Jaraguá do

Sul) x Corinthians '(São Francisco
do Sul). Os jogos são de ida e volta,

.

no esquema de mata-mata, com

gol fora de casa valendo como cri
tério de desempate.

,

NQ Campeor,ato Sêni()r
o Vitória goleou o Noite
a Fora por 5x� e é o novo

líder do certame

SENIORES

O <24ó Campeonato janigua
ense de Futebol Sênior teve sua

terceira rodada. O Noite a Fora,
que até então liderava o certame

foi goleado pelo Vitória, por 5xO.·
Assim o Auriverde assumiu a pon
ta da tabela. O Grêmio Garibaldi
também goleou, por 6xO, o Vila
Lenzi e chegou a quarta colocação,
O Caxias venceu o Botafogo por
3x2 e assumiu a vice-liderança.

No próximo' sábado, o líder
'Vitória enfrenta o Vila Lenzi, que
está em sétimo. O vice-líder Ca
xias encara o Noite a Fora, que se

encontra na terceira colocação
e os' Galácticos, . em ,quinto, tem
confronto direto com o Botafogo,
'sexto. O Grêmio Garibaldi, atual
quarto colocado, folga..

PIERO RAGAZZI

Cruz de Malta até venceu por 2xl
.

e mesmo assim foi eliminado
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Amaior fuga dos últimos 12 anos
polícia continua buscas por foragidos. Dos 23 que escaparam, cinco foram recapturados
JARAGUÁ DO SUL

A polícia continua a

busca pelos detentos que

escaparam do presídio na

noite de domingo. Esta foi
a maior fugá nos 12 anos
de existência do complexe,

]]23
presos que escaparam,

mco haviam sido recap
ados até o fechamento
sta edição: Luiz Gustavo

Vieira, Tiago Santos de Oliveira, Sa
moel Rodrigues Martins (20 anos),
Matheus da Silva (18) e Maique
Fernando Rocha (22). Vieira foi"
encontrado às 4h30 de ontem, no
bairro Jaraguá 99. Ele foi transferi
do para Florianópolis. Oliveira foi

" encontrado por volta das 13h em

um matagal no bairro Iaraguá 84 e

foi transferido paraJoinville.
Martins e Silva foram localiza

dos no bairro Ribeirão das Pedras

porvolta das 15h e seriam transferi
dos ainda ontem para o Presídio de
Joinville. Rocha foi encontrado no

bairro Iaragua 99 por volta das 17h,
mas o local da transferência não ha
via sido definido.

O diretor interino da unidade,
Antônio Ferreira, conta que os de
tentos renderam dois agentes pri
sionais na hora da janta. Os líderes
da fuga seriam Carlinhos Erthal, 39,
e Otávio Garcia Machado, 28, que
tentaram assaltar um banco em

Massaranduba no início do mês.
Um dos presos que servia a janta,
Anselmo Dias, 25, teria colaborado
na ação. Ele é acusado de assassinar,
um casal deGuaramirim, em 2008.

Erthal eMachado renderam um

agente prisional quando ele abria o
portão interno que dá acesso à ala
B. Erthal portava um revólver cali
bre 38 eMachado uma pistola arte
sanal, feita de madeira. Em seguida,
�les obrigaram o agente que fisca
liza a área externa a abrir o portão
paraos 23 fugitivos, que se embre
nharam em ummatagal próximo.'

Na manhã de ontem, represen
tantes do Deap (Departamento de
Administração Prisional) participa
ram de uma operação pente-fino e

encontraram nas celas" espetos fei-
.

tos de ferro,madeira e arame, garfos
e tesouras utilizadas em um projeto
�e artesanato na unidade. Uma
smdicância será aberta para apurar

.

Como o preso conseguiu o revólver.
• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br
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CÉ$AR JUNKES

• OTAVIO GARCIA
MACHADO

• ADRIANO LAURINDO • GERSON AROLDO
MATIAS ROSA

" ,

Movimento no Presídio Regional foi intenso durante toda a tarde de ontem. Na foto, polícia transporta dois foragidos de volta à unidade

,

,..: ,.,'
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Idade: 34 anos.

Suspeito de furto em comércio e

tentativa de homicídio

. • CARLINHOS ERTHAL
Idade: 39 anos

Acusado de tentativa de roubo à banco

em massaranduba, no início do mês

Idade: 34 anos

Condenado a dez anos e dez meses

por tráfico de drogas

• ANSELMO DIAS

• EVERTON WILLlAN CORREIA
Idade: 18 anos

Condenado a cinco anos e dez meses

de reclusão por tráfico de drogas

. Idade: 25 anos

Suspeito de assassinar Rosany de
Araújo Pereira, 39 anos e Germano

Randig, 42, em Guaramirim, em 2008.

• GILMAR KRmCHMER
Idade: 27 anos

Condenado a 13 anos e um mês por

Idade: 28 anos

Acusado de tentativa de roubo

à banco em massaranduba,
no início do mês.

• FERNANDO ROSA
Idade: 24 anos

Suspeito de tráfico de

entorpecentes e de assassinar

Rosany de Araújo Pereira, 39 anos

e Germano Randig, 42,
em Guaramirim, em 2008.

roubo : RECAPTURADOS'
,

• CLEVERSON ALlRIO MARTINS

� ALVES DE, LIMA
4'
Idade: 30 anos

Suspeito de roubo

• JOSIMAR RIBEIRO ROSA
Idade: 18 anos

Acusado pelo assassinato de Josimar
Pinheiro, 38, no bairro águas claras, há
cerca de 15 dias. Ele enterrou o corpo

da vítima no quintal �e casa,

• LUIZ GUSTAVO
VIEIRA
Preso por roubo/furto

• DANIEL CARLOS PEDROSO

.......� 41 SAMOEL RODRIGUES
MARTINS

Idade: 28 anos

• JACIR DE LIMA CAETANO
Samuel Uno Dahora (nome falso)
Idade: 27 anos

Acusado de homicídio Condenado a nove anos e 11 meses

por tráfico de drogas

• RAFAEL CRISTIANO ALVES
• SANDRO FERREIRA ZOCCHETTO
Idade: 22 anos

Condenado a três anos e quatro meses

por tráfico de drogas (Corupá)
Idade: 22 anos

Condenado a seis anos e dois meses

de reclusão por furto

• MURILO PEREIRA
Idade: 22 anos

Condenado a nove anos de reclusão

por tráfico drogas

• CLEVERSON DE OLIVEIRA

• VALDEMIR DOS SANTOS

SIQUEIRA
ldaoe: 20 anos

Acusado de roubo'

• LUIZ CARLOS LOPES DIAS
Idade: 27 anos

Suspeito de furto
Idade: 28 anos

Idade: 20 anos

Condenado a cinco anos de
reclusão por tráfico de drogas

• TIAGO SANTOS
DEOUVBRA
Preso por furto em comércio"

• MATHEUS DA SILVA
Idade: 18 anos.

Suspeito de roubo

• MAIQUE FERNANDO ROCHA
Idade: 21 anos

Condenado a oito anos de

reclusão por tráfico de drogas
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FOTOS PIERO RAGAZZI

Reunião teve a presença de vereadores, lideranças comunitárias e de representantes da PM e Polícia Civil

EPER U S

Cal-ta de repúdio
é enviada para o

-
'

governo estadual
Comunidade tenta, de novo, chamar
a atenção da Secretaria de Segurança
JARAGUÁ DO SUL

Perguntas sem réplicas,
dúvidas ,respondidas com
suposições. Após a fuga
de 23 detentos do Presídio
Regional de Jaraguá do Sul,
no domingo, a segunda
feira foi pautada por essas
duas situações.

E
reunião agendada às

ressas na Câmara de Vere
dores, lideranças do muni
pio tentaram contabilizár

osmotivos que levaram ao fato, mas
um sentimento tomougrandíosida-

'

de. A sensação de impotência e de
revolta frente ao não cumprimento
de promessas feitas pelo governo
estadual apareceu em todas as falas.
Tanto que o único encaminhamen
to acertado foi a confecção de uma
carta de repúdio a serenviada à SDR
(Secretaria de Desenvolvimento Re

gional), na sequência, remetida a

Florianópolis e, ainda, aoMinistério
Público de Santa Catarina.

'

Segundo Fedra Konell, repre-

sentante da Prefeitura no encon

tro, o problema da segurança deve
ser resolvido pelo Estado. "Nós só

podemos pedir", disse. Além disso,
ela coi:nplementou dizendo que a

_

evasão de presos já era esperada,
devido ao número de encarcera

dos no local. Até a noite de domín-
'

go, eram 338,ocupartdo um espaço
destinado a 76.

No dia 31 de dezembro do ano

passado, os presidiários estouraram
uma rebelião reclamando da su

perlotação. Na semana seguinte, foi
descoberto um túnel de seis metros
de comprimento que serviria à saída
deles. Na época, conforme o presi
dente da Associação de Moradores
da região, Adilson Braun, o secretário
deSegurançaPública, Ronaldo Bene
det, havia descartado qualquer pos
sibilidade de fugas futuras.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

No encontro de ontem; os repre-. ,

'sentaqtes daPolíciaMilitar, sargento, -

Abel Seroíska, e daCivil,AdilsonMa
!cmo, levantaram outro problemada
segurança publica da microrregião.
Dê aêordo C9m eles, não-basta ape
rias ti transferência'de �efetivo,�para '

bsmunicípio doVale do Itapocu. �a
opinj.ão'de amBos, é, preciso manfê;
los e, ainda, fazer a reposição, ime
diata de quemvai embora. "Dos sete
policiais civis. que vieram da última
academia,

',

cinco já não estão mais
."

, hílíz . M
�.

agw ; conta ou, acano. i.. ' ,

Ai, mesma situação aparece' na
,

ala dUlitar. Conforme o sargento,
, somEiuteneste ano, quatro ptofissio
nsís âeverp. requerer a aposentado

,

ria 'No entânto, o deslocamento de
P-Ms Ilara essas yagas ainda penna-

,

nece iheerto.
.'

, 'preci$amos, d�
,

, um'a, penite.nci�'ria
;; intlustthJI "para

tril,tar·e res50cializar
os ,presos aqui

mesmo,
ADILSON.MAcA,RIO, "

DA POLICIA (IVI","
.

'., .,."

, COMUNIDADE QUER TRANSFERÊNCIA E INVESTIMENTOS NO ESPAÇO
-

Preocupação já dura dois anos
JARAGUÁ DO SUL

A evasão ocorrida no último

domingo suscitou ainda' mais

preocupação em quem reside
nos bairros próximos ao Presí
dio Regional. Conforme Adilson
Braun, presidente da Associação
de Moradores do Jaraguá 84, há
dois anos a situação do local gera
desconforto. Porém, é desde abril
de 2009 que as lideranças comu
nitárias semobilizamembuscade
investimentos. "Até então tínha
mos Só problemas pequenos, mas
agora, empouco tempo, tivemos a
rebelião e essa fuga", reclama

Depois do motim de dezem

bro, o governo do Estado havia

prometido a transferência de 70 Outra reivindicação da Asso-
_ presos. "Desses, 20 foram embo- ciação de Moradores é a cons

ra e, apenas na semana retrasa- trução de novas alas. A obra tam
da, entraram dez novos", disse. bém teria sido confirmada pelo
A situação gerou, inclusive, uma secretário Ronaldo Benedet e,

Ação Civil Pública impetrada da mesma maneira, não sofreu

pelo promotor Gilberto Polli e qualquer encaminhamento. Por
aceita pela juíza Eliane Luiz, 'em fim, a entidade ainda pede o

fevereiro. Ela dava 15 dias para aumento do número de agentes
a remoção de todos os detentas

, penitenciários na cidade. Atual
condenados para penitenciárias. mente, são somente oito profís
Com isso, restariam pouco mais sionais cuidando de mais de 300
de 100 no presídio. No entanto, presos. "Eles têm medo e pedem
nem essa ordem surtiu efeito ajuda para nós", denuncia. A

porque, até agora, o Deap (De- únicà resposta do governo é que
partamento de Administração a ampliação no quadro depen
Prisional) não. foi intimado para de da formação de profissionais
resolver o problema. marcada para abril.

"

,.

No dia 10 de março, durante plenária da Acijs, governador foi alertado sobre a gravidade da situação
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Enfim, está liberada
,

aPonte do Portal
-

Obras continuam na parte ínferíor por mais 15 dias
, JARAGUÁ DO SUL

Depois de dois meses de

congestionamentos, os
motoristas finalmente
podem ficar aliviados.

SEIS MESES' DE OBRA
.

Filas e congestionamentos sumiram com a finalização das reformas

A reforma "custou R$ 372 mil
e começou em outubro de 2009,
na parte inferior. Só no início'
de fevereiro é que as pistas co

meçaram a receber melhorias,
por causa do atraso de entrega
de equipamentos. Durante esse

per.íodo, os operários fizeram o

recapamento da pista, o reforço
da base de todos ospilares, aca
bamentos e o guarda-corpos foi
substituído por barreira.

Ponte do Portal foi li
berada para tráfego
normal, na manhã de
ontem. De acordo com

mestre de obras Valdir Cardoso,
agora eles devem finalizar os

acabamentos na parte inferior.
"Essa parte não vai mais inter
ferir no trânsito. No máximo em

15 dias entregaremos a ponte
por completo", explica .

.

O motorista José Mendes
Padilha foi uma das pessoas
que comemorou a entrega das
obras. Ele é morador de Schroe
der e quando vinha até Jaraguá
buscava os desvios, mas que
também estavam congestiona
dos .. "Não tinha jeito. Aqui na
ponte estava tudo parado e nos

outros lugares a mesma coisa.
Isso atrasou .a vida de muita
gente, mas temos que agrade
cer que acabou e que agora po-

. demos voltar às nossas rotinas

normalmente", comenta ..

Os comerciàntes do Portal
Shopping também vibraram com
a liberação do local. Eles afirmam
que o movimento caiu em mais
de 50% no período de obras. "Às
vezes a gente não vendia uma

peça de roupa. É complicado
porque você tem que manter o

esta�elecimento. Tomara que
as vendas de Páscoa e Dia das
Mães não sejam prejudicadas
também", destacou a vendedora
Gracia Codonho.

.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br
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Família guarda fotos da infância de Jackson, que foi morto no domingo

Assassinato de jovem no .

Czerniewicz é. investigado
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Civil investiga a

morte do jovem Jackson Luís

Stinghen, 25 anos. Ele foi mor
to a facadas, no domingo, no

quarto da pensão onde mora

va' na rua Max Doering (bairro
Czerniewicz) . Ele teria levado
de 20 a 30 perfurações na região

.

do pescoço e do abdômen.
De acordo com o delegado

responsável pelo caso, Bruno
Effori, a suspeita é de que a víti
ma tenha sido assassinada por
causa de dívidas por drogas.
Nós prõximos dias deve sair o

laudo do IML (Instituto Médi
co Legal) atestando a causa da
morte. Então a Polícia Civil vai
tomar o depoimento da família
e dos demais e demais envolvi-

dos no caso.

O enterro aconteceu às 9h30
de ontem, no' Cemitério da Vila
Lenzi. Os pais de Stinghen são
divorciados e ele acabou de ser

criado pela avó materna, Elvi
ra Schimdt Kniss, 68 anos. Ela
afirma que o neto não era de se

envolver em brigas e por isso
não desconfia de ninguém que
quisesse matá-lo.

"Ele era quieto, não era de
reclamar das coisas", conta El
vira. Mas ela também confirma
que ele ficou cinco meses inter
nado em uma clínica para se li
vrar das drogas. Segundo infor
mações da Polícia Militar, que
foi acionada na tarde de domin
go' o corpo teria sido encontra
do por um amigo da vítima.

ARQUIVOOCP JARAGUÃ DO SUL
Motorista bêbado é preso

omotoristaDouglas Cardozo Ferreira, 45 anos, foi preso em flagrante por
causar o acidente que provocou a morte da ciclista Marise Volles Pradi, 47"
no sábado à tarde, no bairro Santa Luzia. Exame de bafômetro constatou que
Ferreira estava embriagado. Ele também não tinha carteira de habilitação.
Marlise foi atingida pela Belina conduzidapor Ferreira no acostamento da

,
rua Frederico Ramthum e morreu na hora. O motorista tentou fugir, mas foi
localizado pelaPolíciaMilitar. Segundo o delegado Daniel Dias (fo'to ao lado),
Ferreira será indiciado por homicídio culposo (sem intenção dematar), con
forme previsto pelo Código de Trânsito. Como ele não tinha dinheiro para
pagar a fiança, fixada pelo delegado em R$ 5mil, ele permanece no presídio.
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No
início, era uma simples choupa

na onde se vendia lanches rápidos
e ,bebidas, tudo administrado por,
um grupo de amigos. Hoje, depois

de 25 anos da fundação, a estrutura e o car

dápio do Maloka são bem maiores. Apesar
disso, a choupana de palha 'continua lá,'
guardando histórias e recordações.

A dona do Maloka, Winni Püttjer, con
ta dos tempos difíceis que ela e o marido,
Heínz Püttjer, passaram quando entraram

no negócio. "Quando a gente comprou isso

aqui, não tinha quase nada, só a choupana.
Fomos construindo e melhorando a estru

tura. Não entendíamos nada de lanchonete.
Um dia eu pegueiminha bicicleta e fui pedir ,

em outro lugar para me ensinarem a fazer
as coisas. Foi assim que a gente aprendeu e

criou o cardápio", relembra.
'

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 23 de março de 2010

"
Nós não

entendíamos
nada de

lanchonete. Um
dia eu peguei
minha bicicleta
e fui pedir em
outro lugar para
me ensinarem a

fazer as coisas.
WINNI POTTJER_,

,_,

o 'local é muito conhecido na cidade

pelos 'grandes lanches', pela çerveja sem-.>

pre gelada e também porum ingrediente
especial: o tradicional chucrute alemão que
é colocado nos sanduíches. "Um cliente me
contou que em Blumenau eles faziam isso,
mas aqui ninguém conhecia. Eu experimen
tei e todo mundo adorou", afirma.

No meio de tantas histórias que já viveu
atrás do balcão, donaWinni diz que o me

lhor de tudo é ver que várias gerações con
tinuam frequentando o Maloka. "Às vezes,
tem pessoas que me cumprimentam e eu

não sei quem são, mas eu não me recordo
"

porque eles vinham aqui quando eram pe
quenos e hoje já trazem os filhos"

• Débora Hellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Margot ao lado da mãeWinni e do pai Heinz. Famnia unida para fazer o negócio prosperar

No eome�o, o Maloka não tipha ela continue,trab. a C". a,
funcionários. Depois, a família foi aju- mas mesmo' as�in1 ela 'está por d-entro
dando a dar, conta do recado. Hoje, a de tudo o que acontecê no estabeleci
lanchonete é administrada pela filha menta. "Mínha'mãe não êônsegt!e se '

do casal, Màrgot Püttjer, que lidera desligar disso aqui.de jeito nênhum,
uma equipe de dez funcionários. "Eu Às vezes ela vai na cozinhá ou nas me- ,

assumi esse desafio, mas não e fácil.
,
sas ver como estão as coisas. Apalavra

Agora entendo tudo o que os meus final tem que serdela",.revelaMargot.
pais passaram para-poder chegar até ' 'Para quem não conhece, o MaloJca
aqui", afirma orgulhosa. Lanches fica na ruaWalterMarquardt,

A saúde de donaWinni impede que' n° 678.
", •

ECON'OMIATODO DIA!
Confira os nossos parceiros:

A BELA NOIVA 15% de desconto à vista ou 10% FARMÁCIA FORMULA CERTA 10% de desconto à vista MOTEL KALAHARI 10% de desconto nas segundas,
de desconto a prazo FARMÁCIA PANVEL 20% de desconto Manipulados/ terças e quartas-feiras/ ,

ACESSORIES 5% de desconto em dinheiro .... genérico e 10% de desconto no O RECEITUARIO MANIPULAÇÃ010% de desconto à vista,
AKAZOMODAS 10% de desconto à vista ou 5% ético ORGANICO E INTEGRAL 5% de desconto acima de R$

de desconto a prazo FARMÁCIA SAÚDE PLENA 10% de desconto à vista 30,00
ALAMANDA CALÇADOS 13% de descorito à vista ou 5% FELLOWS LANGUAGE SCHOOL 10 %, de descarto para adulto e PAPELARIA GRAFIPEL 5% de desconto à vista

de desconto a prazo em 3 vezes
,

25% de desconto para teen e kid PEr SHOP AUQMIA 5% de desconto
ATELIER DO PERFUME 10% de desconto em dinheiro FM KIDS 10% de desconto linha de brin- PIMENTA BIjU 10% de desconto à vista
BELíSSIMA 8% de desconto à vista quedas à vista, PIZZARIA CASARÃO 5% de desconto' à vista
CALlFORNIA LANCHES 5% de desconto em dinheiro - FORÇA VITALTERAPIAS 10% de desconto POSTO MIME 10% de desconto à vista para
CANERI GRILL 5% de desconto GLAMOUR HAIR DESIGNER 10% de desconto troca de oléo, filtro, fluído e rad.
CANIL BABV DOLLV 15% de desconto HOTEL VALE DAS PEDRAS 10% de desconto hospedagem QUICK DOG LANCHES 5% de desconto à vista
CASA DE MINAS 15% de desconto à vista IMUNIZADORA jARAGUÁ 12% de desconto RAVELLI 15%'de desconto à vista
CASA GERALDO 5% de desconto à vista INST. BELEZA EVIDENCE 10% de desconto ' , ROSA CHOQUE 8% de desconto à vista
CASA MAIS DECORAÇÕES 15% de desconto à vista JOALHERIA ZABER LTOA 15% de desconto à vista STRUTURA MODAS 15% de desconto à vista
CINTILANTE MODAS 15% de desconto à vista KOXIXO 5% de desconto à vista TARSILA BIJUTERIAS 10% de desconto à vista
,CONFRARIA 0'0 CHURRASCO 10% de desconto KRUEGER MODAS 8% de desconto à vista TELLES CALÇADOS

•

3% de desconto
CRIARE MÓVEIS PlANEJADOS 5% de desconto à vista LAKO AUTO CENTER 10% de desconto na mão-de- TERAPEUTlCA FARMACIA 10% de desconto à vista '

DIGITAL CENTER
'

5% de desconto obra e 5% de desconto nas TIO PATINHAS 10% de desconto à vista em

OVA VEíCULOS 10% de desconto namão-de- peças dinheiro '

obra e check-up gratuito na LIVRARIA DO PEDRINHO 10% de descónto à vista TSHIRT 5% de desconto à vista
suspensão e freio MAKENjl 12% de desconto à vista VALLER DECORAÇÕES

'

10% de desconto em dinheiro
FALCÃO SPORTS 10% de desconto à vista MALHAS FLOHR 15% de desconto à vista WIZARD 15% de desconto (mensalidade
FARMÁCIA EKILlBRIO 10% de desconto à vista MATRIX LOCADORA 7% de desconto à vista na linha novos alunos)
FARMÁCIA FARMAIS 10 % de desconto nos manipu- de presentes e decorações YAZIGI 5% de desconto

lados à vista MIZAKI BIjOUX 10% de desconto à vista VOGA INTI LICEU 10% de desconto

80 AGENS 'o V u

Lanchecom
! -

' �

históriae
, -

recordações
Proprietários doMalokanunca demoliram
a choupana de palha onde tudo começou

Aproveite você também os descontos! Ass'ine já e peça seu cartão CO._IJO+! Ligue 3055-7575
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