
Vereador é detido durante
)

opera
,_.,

o da visa e PF
Três farmácias foram fechadas ontem pelaAnvisa por vender medicamentos proibidos no país.
Durante 'a operação, que contou com apoio da Polícia Federal, o vereador Zé da Farmácia, Vilmar

Sabel e Camila Padrela foram detidos e depois encaminhados para o Presídio de Joinville.
Os três serão indiciados por tráfic<? de drogas, contrabando e crime contra saúde pública.

Página 23

Irineu Pasold confirma pré-candidatura
Vice-prefeito é o nome do PSDB para a Assembleia Legislativa. Já
Lio Tironi decidiu ficar de fora da disputa e continua à frente da
Secretaria de Desenvolvimento Regional. Portaria de exoneração do
secretário de Administração e de Finanças, Ivo Konell (DEM), já foi
redigida, mas espera assinatura da prefeita Cecília Konell. Página 4

CÉSAR JUNKES
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Depois de cinco meses da implantação completa da bilhetagem
eletrônica na cidade, o balanço é positivo. Viação Canarinho
já emitiu mais de 41 mil cartões neste período. •

tlll,. �IJl •
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2 História

948
É instaurado o

Plano Marshall
No dia 2 de abril de 1948, entrava em

vigor o Plano Marshall. Conhecido tam-
. bém como "Programa de Recuperação
Europeia", o plano era urn aprofunda
mento da Doutrina Truman e foi a prin
cipal medida dos Estados Unidos para a

reconstrução dos países aliados da Euro
pa nos anos seguintes à Segunda Guerra
Mundial. Os EUA temiam que a fragili
dade dos países devastados pela guerra
abrisse caminho para o crescimento de

políticas "de esquerda", sob influência da
Rússia (ex-URSS).

Na época, a Europa estava com as ex

portações e o comércio interno impossi
bilitados pela falta de meios de produção.
A economia estava desestabilizada e não
havia recursos suficientes para a recupera
ção. Assim, os Estados Unidos investiram
cerca de 13 bilhões de dólares na compra de
alimentos, fertilizantes e rações. Durante os

meses seguintes, 70% dos bens consumi
dos e adquiridos pelo país eram de proce
dência norte-americana.

Realizados entre 1948 e 1951, os em
préstimos à Inglaterra, Alemanha, Itália
e França fizeram com que a URSS se sen

tisse ameaçada. Paralelamente, os sovié
ticos tentariam aumentar sua influência
internacional, fortalecendo os laços com
os países do leste europeu. Quando apla
no foi completado, a economia dos países
participantes havia crescido considera
velmente, com exceção da Alemanha. O
programa também é visto como um dos
primeiros elementos da integração euro

peia, por ter anulado barreiras comerciais
e implantado as técnicas administrativas
norte-americanas no continente.

LITERATURA
Poetas de se
Em algumas edições de 1939,
o jornal "O Correio do Povo"
publicava uma sessão chamada
"Ioias da Poesia Catharinense".
Nesta edição, do dia 10 de maio,
os três poemas escolhidos eram
da autoria de Cruz e.Souza, Luiz
Delfina e Araujo Figueredo.
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o império das
pistolas Browning

As histórias de John Moses Browning e
'

da "Fabrique Nationale d'Armes de Guerre"
se confundem para dar origem às mais co

nhecidas armas de fogo da época. John, na
tural de Ogden (Utah, EUA), era filho de um

pastor mórmon que também fabricava ar

mas por encomenda. Anos depois, o garoto
se tornaria um dos mais geniais projetistas'
de armas do mundo.

Um de seus primeiros projetos foi um
rifle que chamou a atenção da "Winchester
Arms Co", empresa para a qual produziria
cerca de 600 modelos do "rifleWinchester
modelo 1886". Entretanto, um desentendi
mento entre John e a firma faria com que
ele assinasse contrato com a Nationale em

1897, dando início à parceria.
O primeiro projeto de Browning para a

EN. foi urna pistola automática calibre 38 -

,

uma de suas poucas falhas. Com o passar dos
anos, Johnprojetou campeãs de vendas como
a Browníng 1900, modelos inovadores como
a "Browníng 1903 (calibre 9mm) Browning
Long" e o inovadormodelo 1935 "Hi-Power:'.

DIVULGAÇÃO

Browning Hi- .

Powerdecorada,
produzida
na Fabrique
Nationale da

.Bélgica

Uma das versões da
Browning 1900, calibre
.

7,65mm, sucesso de
,

vendas na época
BROWNING ARMS

A Browning 1903, em calibre 9mm '

Browning Long, versão militar (acima) e
um,modelo decorado para uso civil.

PELO MUNDO

"1872

Morte de Morse
Em 1872, esta data seria marcada

pelo falecimento do norte-americano
Samuel Morse, inventor do código que
leva seu nome e surgiu em 1835. Sã
muel, pintor de quadros, seria também

'

o primeiro a desenvolver urn telégrafo
com fios. Formado em artes pela acade
mia inglesa Royal Academy, ele ficaria
conhecido como um grande retratista.

/

19

-Disneylândia
Neste mesmo dia; no ano de 1954,

e empresário Walt Dísney anunciava a

criação da Disneylândia, que seria cons
truída na Califórnia, EUA. O parque se

ria inaugurado em 17 de julho de 1955,
e desde a sua criação já recebeu até
mesmo a visita de membros da realeza
e chefes de Estado. O complexo Disney
é omaior do mundo.

l
.

Gotti na prisão
2 de abril de 1992. John Gotti, um

dos maiores chefes da máfia ameri
cana, é condenado à prisão perpétua
pelo tribunal de Nova York. Ele foi
traído por seu braço direito, Sammy
Gravano, e morreria dez anos depois
em decorrência de um câncer. Hoje a

família está debilitada, e a esperança é

depositada no filho de John.

A ampulheta
Também conhecida como relógio de areia, a ampulheta
teria sido inventada por um monge de Chartres, chamado

,

Luitprand, que viveu no século 8. No entanto, as primeiras
referências do objeto constam de documentos do séculol-l.

SOCIEDADE RECREATIVA RIO DA LUZ
No dia 27 de junho de 1943, 19 amigos fundavam aSociedade Recreativa Rio da Luz. O principal
objetivo era a prática do tiro e o futebol nas terras do líder do gnipo, EmílioWmkler.Ahistória
da sociedade foimarcadapor algumas dificuldades, e em 1953 as atividades tiveram que ser
interrornpidas por causa de brigas entre os sócios - somente o time de futebol continuou ativo.
As festas seriam reiniciadas em 1957. Em 1976 seria inaugurada a sede própria, com o nome
de "Salão Centenário" em homenagemao aniversário da cidade. Na época, a participação
nas sociedades não era tão grande porque católicos e evangélicos costumavampreferir festas
separadas - hoje, a dificuldade é atrair os jovens.
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Edward de Sá, VictorDanich, OAB deJaraguá Jorge Brognolli,
financista sociólogo doSul economista

Representatividade política x recursos públicos

Resta apenas
aguardar que
a coerência
prevaleça
para termos ,

um número
compatível

de candidatos
de acordo
com a nossa

densidade
eleitoral

Não
há um dado preciso do quanto per

demos em termos de recursos públicos
quando não estamos devidamente repre
sentados nas discussões de orçamentos

no governo federal e estadual, mas certamente

essa é uma questão que deve ser analisada em um

momentopré-eleitoral como o que está se aproxi
mando. Há uma rríáxima popular que nos ensina:

quem cala consente. Ou seja, se não nos posicio
narmos, continuaremos sendo reféns da vontade
dos outros. Pior do que se omitir é não ter vontade
de participar, de não querermudar algo com o qual
não concordamos.

Colocamos essa questão como

reflexão porque entendemos que
todo o cidadão tem o dever de ten

tar interferir para que a sua vida e a

das pessoas que o cercam seja sem

pre melhor. Se não nosmobilizarmos
na rua, na cidade e no Estado onde
moramos, estamos deixando de lado
nossa capacidade de gerar mudan

ças. Ainda que nem sempre nossos

esforços possam se traduzir em algo
com o que buscamos, pelo menos te
mos a convicção de que procuramos
participar do processo.

É com essa certeza que setores da
comunidade regi?nal se mobilizam
mais uma vez para tentar reverter a si

tuação de descompasso entre o que os

nossos municípios geram de riquezas
e o que recebem de retorno. Esta é uma matemática
delicada e talvez não seja exata. Mas não podemos
nos furtar ao direíto de pensar que se fossemos mais
fortes politicamente quem sabe encontraríamos res

postasmais ágeis aos nossos pleitos em termos de co
munidade. Não veríamos nos noticiários quantosmi
lhões de cruzados deixam de vir para a nossa região.

Infelizmente do ponto de vista de expressão po
lítica regredimos de maneira alarmante e, o pior,
sem perspectiva de mudança no curto prazo. Só
resta então apelar para o bom, senso daqueles se

. "

apresentam como altruístas e como pessoas enga
jadas neste mesmo propósito de ver nossa comuni
dade melhor. Há duas questões fundamentais: a de
que todos são livres para se lançarem a um projeto
político e assumirem o ônus desta empreitada; e a

de que a vaidade pessoal impede de enxergarmos o

que às vezes está tão perto-dos nossos olhos. Quan
do o assunto é colocado hámanifestações diversas,
há quem diga que esse é um discurso de uma nota

só, na maior parte das vezes nem tão bem com- .:

preendido pela classe política, que reage motivada

'pelo instinto partidário. Resta apenas aguardar que
a coerência prevaleça para termos

um número compatível de candida
tos de acordo com a nossa densidade
eleitoral, ou que as novas gerações
de políticos mudem a maneira de

pensar. Por' outro lado, precisamos
insistir para que especialmente os

jovens que estão tendo a oportuni
dade de votar façam deste exercício
uma manifestação por mudanças e,

ainda, que nós como eleitores pri
vilegiemos aqueles candidatos que
estão mais próximos de nós, aqueles
com os quais possamos conversar e

cobrar pelo voto de confiança que
estamos lhes oferecendo.

Sem essa mudança de postura,
continuaremos lamentando nas nos

sas reuniões em associações de mo

radores, nas igrejas, nas entidades de

classe, que o orçamento público, que o dinheiro ar

recadado com base nos nossos impostos e no que
nossas empresas produzem, foi parar em outra

região politicamente melhor representada. Conti
nuaremos sendo espectadores ao invés de atores

das mudanças, reclamando que não temos infra
estrutura para que as nossas cidades cresçam com

qualidade de vida, que as mães-trabalhadoras não
encontram vagas nas creches e crianças estão fora
das salas de aula, que os hospitais estão sobrecarre
gados e com carências na atenção básica da saúde..

"
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Procurando
uma sombra, taxistas usam

.

o parquinho ao lado da antiga estação
ferroviária de Guaramirim como

estacionamento.

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

* telefone (* não serão publicados).

OSTERfEST

Pomerode festeja a
Páscoa àté amanhã

MÚSICA
Grupo Sattva

domingo no Besc
o grupo argentino Sattva, de Mar del

Plata, se apresenta domingo, dia 4, às 20

horas, no teatro do Sesc de Jaraguá do Sul.
O quarteto de jovens músicos também re

aliza oficina de música argentina centrada
no ritmo da chacarera, das 15 às 18 horas. O

grupo tem aproposta de, através de compo
sições próprias, dar uma nova visão damú
sica argentina contemporânea, com apoio
em ritmos folclóricos. A entrada é franca,
informações pelo telefone (47) 3275..:7806
ou pelo e-mail pablov@sesc-sc.com.br.

BARRA VELHA

28 Feira de Arte'
.

e Cultura amanhã
A Festa de Páscoa em Pomerode con

tinua apenas até amanhã. A segunda'
edição da Osterfest acontece na Casa da
Comunidade Evangélica de Confissão
Luterana (Gemeindehaus), rua 15 de No

vembro, 160, no Centro, das 10 às 18 ho
ras. Entre as atrações está a Feira de Ar

tesanato' pintura em casquinhas de ovos,
oficinas de artesanato, apresentações te
atrais e contação de histórias, apresenta
ções folclóricas, gastronomia característi
ca e a casa do Coelho.

A Fundação Municipal de Turismo de
Barra Velha promove amanhã a segunda
edição da Feira de Arte e Cultura de Páscoa,
evento programado para reunir pelo menos

25 expositores na Praça Lauro Carneiro de

Loyola, no centro da cidade.A feira está aber
ta a todos os grupos culturais que estiverem

.

interessados em expor, mas a conotação.dos
trabalhos deve estar sempre ligada à cultura e
à arte da cidade. O início.das exposições está
previsto para as 14 horas e segue até 22 horas,
com shows culturais.

INSCnlçÕES"
Concurso em Barra

Velha até dia 9
A Prefeitura de BarraVelha prorrogou até

o dia 9 de abril, as inscrições para o ingresso
no quadro permanente de servidores efeti
vos do município através' de concurso pú
blico. São 213 vagas para cargos na admi

nistração municipal 'em geral e também na

Fundação Hospitalar de BarraVelha. As ins
crições devem ser feitas das 13 às 19 horas,
na Prefeitura (avenida Governador Celso
Ramos, 200, centro). O edital comas informa

ções completas sobre o concurso está dispo
nível no sitewww.barravelhasc.gov.br.
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. Saída Ué Konell
Iii'

'

"<

esperaassinatura
A portaria de exoneração

do secretário de Administra

ção e de Finanças, Ivo Konell,

já foi redigida pela Procura

doria Jurídka, da Prefeitura.
No enta�tô>até o final da

tarde de ontem a prefeita
Cecília Konell (DEM) não

,

havia assinado o documen-
_

to. Konell tem até sábado

para oficializar sua- saída,
'

prazo para Üesincorripatibi
lização de.iftll'lçÕeS em car-

.

gos executivos. O secretário
não foi encontrado pela re-

. portagem para comentar o

assunto, porém, o procura
dor Volmír Elói afirmou on

tem que a exoneração é dada
como certa .

,
O meu n'orne

está à disposição,
mas veremos o

queé melhor
para a região..
IRINEU PASOlD,
VICIE-PREFEITO

"

PRÉ-CANDIDATURAS
CONFIRMADAS

• DEPUTADO ESTADUAL
Carione Pavanello (DEM)
Carlos Chiodini (PMDB)
Irineu Pasold (PSDB)
• DEPUTADO FEDERAL
Dionei da Silva (PT)
Ivo Konell (DEM)
Jean Leutprecht (PC do B)

" \'
•

•
,

••
1"

.

Segundo Pasold, confirmação na disputa depende de alianças que serão firmadas na eleição majoritária

E EIÇ E

PSDBindica
Pasoldpara
deputado
Vice-prefeito é nome do partido
para aAssembleia Legislativa

REQUERIMENTO FOI APRESENTADO POR ADEMARWINTER (PSDB)

Câmara rejeita convite à Robl
usina de leite no bairro Garibaldi .:
"Há impostos atrasados e eles não
estão recebendo na usina. Se não

podemos discutir no plenário,
também vou votar contra todas as

.

homenagens", disparou;
Contrário ao convite, Jean

Leutprecht (PC do B) lembrou
que o requerimento proposto
por Negherbon na terça-feira,
pedindo a 'presença do secretá
rio de Saúde, já havia sido rejei
tado. "No Congresso, os assuntos
específicos são discutidos. nas

comissões. Temos quatro. horas
semanais no plenário e 30% é

para formalidades. Sobra muito

pouco tempo para discutir as

suntos de relevância para a co

munidade", respondeu.
Ex-secretário de Agricultura,

Amarildo Sarti (PV) votou contra

lembrando que a usina do Gari
baldi é particular. "Se os secretá
rios brigaram por esta causa é por
amor. Nós, vereadores,legislamos
e trabalhamos em cima' da coisa

pública, não privada", comentou.

O secretário de Desenvolvi
mento Rural, Ingo Robl, não será
convidado para explanar sobre as

atividades da pasta na Câmara. O
requerimento do vereador Ade
rnarWmter (PSDB), que pedia a

presença do secretário na Casa foi

rejeitado na sessão de quarta-feira
à noite por 'cinco votos a quatro.
Além da base aliada, o vereador

. JaimeNegherbon (PMDB) votou a
favor da proposta.

A intenção deWmter era que
Robl falasse sobre a situação da

JARAGUÁ DO SUL

o PSDB é O quarto partido
no Vale do ltapocu a

definir os nomes dos pré
candidatos para a disputa
proporcional em outubro.
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ca rol ina@ocorreiodopovo:com.br

.Carolina Tomaselli

Quem assume

O
vereador JoséOsório deÁvila (DEM);
conhecido como Zé da Farmácia, foi
indiciado por contrabando, tráfico
de drogas e crime contra a saúde

pública, considerado hediondo, enqua-
. drado no Código Penal (leia a reportagem
completa na página 23). Se continuar de
tido, na segunda-feira depois da Páscoa a

Mesa Diretora, sob a presidência da vere

adora Natália Petry (PSB), deverá tomar a
.

decisão .sobre a convocação de substituto

para a vaga.
Pela ordem de votação, assume o pri

meiro suplente Agostinho Oliveira (UEM),
atual diretor de Comunicação da Prefeitu
ra e que, mesmo que não queira, deverá
tomar posse. Por uma única razão: o pró
ximo da fila é o ex-secretário e ex-vereador
Ronaldo Raulino (PDT). Mas se por acaso
Raulino entrar, a pergunta é: será que exis
te impedimento legal para ele participar e

votar nas CPI's?

PIERO RAGAZZr

Audiência
Câmara de Vereadores aprovou re

querimento da bancada do PT solici
tando que seja realizada uma audiência

pública para discutir o abastecimento de

água na cidade. O líder do partido, Fran
cisco Alves, fez a defesa da proposição,
lembrando que os serviços são públicos
e pagos pela comunidade. Ele defende
uma discussãó ampliada visto que os

problemas de falta de água são constan

tes, especialmente em alguns bairros ci
tados por ele.

Contraponto
-

Do líder de governoAdernarPossamai

(DEM) veio o contraponto, justificando o

voto contrário dos três vereadores da si

tuação. Ele disse que conversou na sema
na passada com o presidente do Samae, .

Nelson Klitze, que se dispôs a participar
da audiência. Porém, lembra que pouco
foi investido nos últimos anos na produ
ção da água, um recurso natural. "A au

diência pública vai trazer discussão, mas
não vai resolver o problema da região".

Faltou
Na nota publicada ontem sobre reclama

ção de morador pelo reajuste do IPTU, no
caso dele de quase 100%, faltou mencionar
os vereadores da bancada do PT, Francisco
Alves e Justino da Luz. Os petistas também
votaram contrários ao aumento, em dezem

bro, assim como os vereadores Jaime Ne

gherbon (PMDB) e Natália Petry (PSB) .

Blog .

O vereador Francisco Alves (PT) é mais
um que aderiu à internet para divulgar as

ações do mandato. O endereço do blog é

http://franciscoalvesvereador.blogspot.com.
"Você está convidado a conhecer o meu blog
e interagir conosco dando sua opinião, fazen
do críticas e sugestões", sugere o petista, que
se intitula "o vereador do povo e para o povo".:

. Estamos cansados
de ouvir e nada ser feito.

VEREADOR ISAlR MOSER (PR),
CONTRARIO A PARTICIPAÇÃO DE

SECRETÁRIOS EM SESSÕES DA CÂMARA

Cobrando
Vereador Amarildo Sarti (PV) fez um pedido verbal na tribuna ao líder de go

verno, Adernar Possamai (DEM), sobre os pedidos de informação que não tiveram
as respostas enviadas pelo governo dentro do prazo, como já dito pela coluna.
"Estamos pedindo para que estas informações cheguem até a semana que vem,

senão vamos tomar as medidas legais", afirmou Sarti, citando que se trata de uma

exigência prevista em lei e, caso descumprida, configura infração administrativa.
Os pedidos de informação citados pelo vereador tratam do concurso público e da
merenda escolar.

OTIMIZANDO
Vereador Jean Leutprecht (PC do.B) foi contundente ria exposição demotivos
pelo voto contrário à preseriça do secretário de Desenvolvimento Rural, Ingo
Robl, em sessão da Câmara. Defende que a participação de convidados fique
restrita às respectivas comissões técnicas da área em questão, porém, com a

divulgação para a comunidade e imprensa à altura de uma reunião ordinária.
Leutprecht lembra que são apenas quatro horas semanais de sessão e que,
devido ao rito regimental, sobramuito pouco tempo para discussão de
projeto e de assuntos relevantes para a comunidade.
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CHARGE

DO LEITOR

As novas tecnologias e o idoso
,

[lem
para um idoso. O que

es parece? Com certeza a

rimeira impressão não � a

ais gentil. E isso, por estar
mos submersos numa sociedade
banalizada pela beleza e juventude,
sem consideraro ine
xorável destino que a
todos aguarda. Ou, a
caso não queremos
todos viver muitos
anos? E como espe
ramos seguir nossa

jornada se encara

mos uma das mais
belas fases da vida
com temor e rejei
ção? E o mais inte
ressante é que percebesse que essa

rejeição não é somente dos novos

contextos sociais, ela é inicialmente
de cada um de nós, que não vemos
navelhiceuma razão de ser, uma ra
zão de luta, ou ainda uma razão de

progresso. O jovemprecisa e deve se
preocupar agora e sempre com seu

desabrocharnamaturidade.
Olhem novamente o mesmo

idoso. Mas agora olhem com os

olhos do amor e da verdade. E di

gam o que veem. Com certeza, por
este prisma, veremos um indivíduo
maduro, experiente, equânime, sá
bio, possuidor de talentos natos que
sua avançada idade não usurpa.

O idoso ou o indivíduo da ter
ceira idade é nosso passado, pre
sente e futuro. Precisamos aceita
los, respeitá-los e .inserí-los em

nossos' contextos sociais da mes

ma forma que nos preocupamos
em educar e orientar nossas crian
ças e jovens.

O indivíduo da terceira idade
necessita sim de atenção .e cuida
dos, mas não apenas às suas maze
las orgânicas, necessita do real inte
resse público e privado em inseri-lo
como membro ativo e atuante da

nova Sociedade da

Informação.
A Internet e as

novas TIC�s (Tecno
logias de Informa

ção e Comunicação)
propiciam inclusão,
aprendizado,estimu
lação mental e bem
estar ao indivíduo.
Estas aliadas aos pro
cessos e atividades de

interação social podem significar
dinamismo, proporcionando uma

integração real do idoso.
Falta à sociedade brasileira pre

parar seu idoso para a incorporação
dos novos hábitos e práticas virtu
ais. Em nosso país faltam projetos
que estimulem o' idoso a aprender e
apreender as novas formas tecnoló
gicas de interação social.

As questões relacionadas à In
clusão Digital da terceira idade não
podem mais ser relegadas a meras

especulações. É peremptório que a

sociedade tome consciência da ne
cessidade de integrar' efetivamente
e de forma justa e democrática, o in
divíduo maduro às funcionalidades
das tecnologias de irúormação e co

municação, caso contrário, apenas
sonharemos com uma sociedade
justa, digna e integral.

"

'"

Marcia Leite, Coordenadora
do curso de Gestão em Tecnologia de

Marketing - Anhanguera Fatej

nos índices de criminalidade.
Por isso, é tão preocupante que os anseios

por mais segurança continuem sendo ignora
dos pelo governo do Estado. Vejamos o caso

do Presídio Regional, há 10 anos, ele era refe
rência no Brasil, conseguia colocar em prá
tica o ideal de oportunizar aos presidiários

.

.

.

uma nova realidade, qualifi
cando mão de obra e depois
atuando para inseri-los no

mercado de trabalho. Hoje,
.

o cenário é bem diferente,
.

com rebeliões e fugas que de

monstram como a situação se

tornou vulnerável. A falta de

policiais também é um pro
blema enfrentado diariamen
te pela sociedade da regi�o.
A segurança pública precI�a
de mais investimentos, maIS

pessoal, treinamentos av�n
çados e constantes e tambem
de equipamentos modernos.
Os contribuintes esperam pro

teção independentemente. de
viver na capital ou no _interIor.

Cabe aos governos garantir os meios para que
as polícias possam atuar com vigor contra

o

crime, esteja ele onde estiver.

EDITORIAL.

A imprudência e as estradas
nos municipal, est�dual e federal da obriga
ção de .manter as VIas em boas condições de
trafegabilidade. Embora ocorram em propor
ção menor, as colisões causadas por falta de
sinalização e deformidades na pista também
poderiam ser evitadas se as autoridades cum

. prissem seu papel.
Ã duplicação da BR-280, por exemplo, é uma

medida necessária para melhorar a mobilidade
urbana da região e que, infe
lizmente, ainda não foi cum
prida por falta de agilidade
dos nossos governantes. No
entanto, a população não
deve se iludir e pensar que a

-

pista duplicada vai resolver
-------�---,--- todos os problemas do trân-

sito no trecho.
Nos noticiários vemos inúmeros casos de

rodovias que não têm a menor condição de
trafegabilidade. Por outro lado, também ve

mos motoristas totalmente irresponsáveis,
que não deveriam sequer ter o direito de por-

. tar uma carteira de. motorista. Que a fiscali
zação mais rigorosa da PRF resulte em penas
rigorosas para os motoristas que desrespeitam
a lei. E que, após as eleições de outubro, as ur-

. nas façam Justiça para os políticos que prome
tem e não cumprem.

Desde
ontem, o movimento nas estra

, das está maior por causa do feriado

d� Páscoa. A PRF (Polícia Rodoviári�
_Federal) prevê um aumento de ate.

40% no tráfego nas rodovias que cortam a

região. Para tentar evitar o. excesso de aci

dentes, o que é costumeiro nessa época do

ano, a corporação está realizando a tradicio
nal operação Semana Santa, que segue até a

meia-noite de domingo.
No ano passado, nessa mes

ma época, foram registrados 44

acidentes no trecho Norte das
rodovias federais, com 19 feridos
e uma morte. Mas o pior é saber

que a maioria das colisões pode
ria ser evitada se os motoristas ti
vessem mais educação e prudên
cia no trânsito.

Quando chega um feriado, muita gente fica
com pressa de viajar e esquecer a rotina. É aí que
acontece grande parte das ultrapassagens peri
gosas, do desrespeito aos limites de velocidade
e de atitudes como não dar sinal e não manter a
distância correta do veículo da frente.

Segundo a Polícia Militar, 92% dos aciden
tes que acontecem no perímetro urbano de

.
Iaraguá do Sul são por falha humana. Mesmo
assim, essa constatação não "exime os gover-

NACIONAL

Criminalidade no interior
Aviolência

está crescendo nas cidades
do interior do país, ao contrário do
que vem acontecendo nas capitais e

regiões metropolitanas, aonde os ín
dices de criminalidade está diminuindo. Estes
e outros dados contam no estudo "Mapa da
Violência 2010 - Anatomia dos homicídios no

Brasil", .divulgado esta semana

pelo IBGE. Segundo a pesquisa,
nas capitais do país a taxa de
homicídio diminuiu 19,8% en

tre os anos de 1997 e 2007. Já no
interior, a taxa cresceu 37,1% no
mesmo período.

Em 1997, a cada 100 mil ha
bitantes, 45,7 pessoas morriam
nas capitais. No interior, o mon
tante era de 13,5 mortes. Uma
década após, os óbitos nas capi
tais totalizaram 36,6 a cada 100
mil habitantes, e no interior, o
índice foi a 18,5.

Para os autores do relatório,
a geração de novos pólos econô
micos, com é o caso de Jaraguá
do Sul, é uma dasprincipais cau-
sas �a mudança. As cidades interioranas foram
a�ramdo cada vez mais gente e com este cres
Cimento populacional veio também o aumento

Para os autores
do relatório,
a geração de
novos pólos
econômicos,
coméocaso
de Jaraguá do

.

Sul, é uma das
principàis causas
da mudança

"

"

Falta à sociedade
brasileira

preparar seu
f\ idoso para a

incorporação dos
novos hábitos e

. práticas virtuais
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Defesa Civil, JairAlquíní."
Até ontem, o órgão não havia .'

interditado nenhuma moradia e

também não está orientando as

40 famílias da localidade a dei
xarem as casas. "Se percebermos
qualquer risco de deslizamento,
elas serão' retiradas", garante Jair.
Seis famílias continuam alojadas
na casa de parentes e amigos, en
tre elas os proprietários de duas
residências que apresentaram
rachaduras após os tremores.

Uma das moradias já tinha fis
suras nas paredes, que aumenta-I

ram após o fenômeno.

"
Insisto na tese de que

alguém está dinamitando
rochas clandestinamente.
JAIR AlQUINI, COORDENADOR

DA DEFESÁ CIVIL

"
Dois moradores estão ajudando

a Defesa Civil a monitorar a locali
dade. As amostras de solo e rochas
recolhidas pelo geólogo IoelPellerin
e o geógrafo JoséHenriqueVIlela, do
Ceped (Centro Universitário de Es

tudos e Pesquisas sobre Desástres)
serão analisadas no laboratório da
UFSC. Eles voltaram ontem para
Florianópolis. Não há previsão de

quando o estudo será concluído.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

SEM EXPLICAÇÃO

Dez tremores em quatro dias
Moradores sentiram novo abalo ontem, mas causa do fenômeno ainda é ummistério

JARAGUÁ DO SUL
A sensação de insegurança

paira sobre o morro da Tifa Thei

lacker, no bairro Três Rios do

Norte, desde a madrugada de

segunda - feira. É o caso da fa
mília da empregada doméstica
Vilma Muller Persch, 43 anos,

que presenciou o último tre

mor, na madrugada de ontem.

"Senti um estouro, deu um ba

que na terra", conta.
Vilma 'tenta tranquilizar o

marido, os filhos e o neto. É por
isso que até agora a família da
doméstica ainda não deixou a

residência. Ao contrário de ou

tra filha de Vilma que.mora na

casa da frente. "A família da mi
nha outra filha deixou a casa no

começo da semana com medo

porque depois dos tremores

JARAGUÁ DO SUL

Após três dias de trabalho
de campo realizado pelos
especialistas, os abalos
sentidos no bairro Três.
Rios do Norte ainda são
um místérlo.

AequiPe
técnica conti

nua defendendo a hi

pótese de acomodação
do solo, decorrente da

alteração do nível do lençol fre
ático por causa das chuvas dos
últimos dias. Em quatro dias,
foram registradas dez manifesta
ções do fenômeno, entre ruídos
e tremores. O abalo mais recente
aconteceu na madrugada de on

tem, entre meia-noite e Ih, e foi
sentido por moradores da loca
lidade de Tifa Theilacker e tam

bém do loteamento Spredmann,
no bairro João Pessoa.

Outros fatores considerados

pelos especialistas são detonações
clandestinas ou movimentações
decorrentes de descargas elétri
cas. "Ainda não encontramos ne
nhum vestígio de deslizamento,
não temos uma explicação para
o que aconteceu. Mas eu insisto
na tese de que alguém está di
namitando rochas clandestina

mente", 'afirma o coordenador da

/

FOTOS CÉSAR JUNKES

.

Família da doméstica Vilma Persch presenciou tremor na madrugada de ontem. "Senti um estouro"

PREFEITURA ESTÁ CADASTRANDO OS MORADORES ATINGIDOS

Insegurança continua na Tifa Theilacker
registrar o endereço e, em caso

de deslocamento, identificar um
local provisório de acolhimen
to. "Não podemos ser pegos de

surpresa, precisamos atender
com rapidez e se precisar, prestar
socorro imediato a todos", des
tacou a diretora de Des.envolvi
mento SocialWaltraut Nunes.

A orientação de que os mo

radores acionem a Defesa Civil
em caso de emergência. O nú
mero é 199.

apareceram rachaduras na pare
de", relatou.

No entanto, Vilma disse estar

mais aflita após notar na manhã
de ontem uma nova fissura na

parede da sala. USe continuar os

tremores, não vou arriscar a vida
dos meus filhos".

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Diretora de
Desenvolvimento Social
cadastra moradores da

Tifa Theilacker

/lNão podemos ser pegos
de surpresa, precisamos
atender com rapidez e se
precisar, prestar socorro

imediato a todos".
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO

SOCIALWALTRAUT NUNES

Com o intuito de oferecer
mais segurança às'40 famílias da
Tifa Theilacker, a Secretaria' de
Desenvolvimento Social cadas
trou os moradores. O objetivo é

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fique por dentro de como proteger crianças e jovens dos perigos da internet

Os crimes mais
comuns são
de pedofilia e

difamação
"

•

polícia tem intensificado
o combate a crimes con

tra menores de idade pra
ticados na internet. Em
muitos casos, esse tipo de

violência poderia ser evitado se os

pais da vítima tivessem tomado me

didas simples. Os casos mais comuns
são de pedofilia e difamação.

O perito em crimes virtuais Wan-
. derson Castilho divide os

dois principais crimes de
acordo com a faixa etária.
_

- Entre as vítimas de 7
a 13 anos, o mais comum
é a pedofilia. Jã dos 13 aos

17, ê a difamação,. causa
da pela irresponsabilidade
dos jovens, que publicam
fotos de momentos íntimos, como
uma bebedeira, e que pode ser usada
contra ele no futuro.

Em seu livro "Corno proteger seus
filhos na internet", -da Novo Conceito,
o professor Gregory Smith ressalta que
é preciso ter emmente que os perigos
do mundo físico são os mesmos do
virtual. E ·que existe uma falsa sensa

ção de que os filhos estão protegidos
dos riscos por estarem dentro de casa.

Wanderson Castilho aconselha, an
tes de qualquer medida, a boa

e velha conversa de pais para filhos.
- É fundamental explicar aos fi

lhos sobre os perigos da internet. Tam
bém deve ser feito ummonitoramento.
Existem softwares gratuitos e pagos
que bloqueam sítes e_ rastreiam o uso

da rede - explica.
.

O InternetExplorar possui uma ferra
menta chamada Supervisor de conteú
do, que faz esse serviço gratuitamente. Já

o Wmdows Live tem o Fa

mily Safety. Ainda na linha
0800, existe oprograma
Interapp ControI.

A empresa E-Net Se
curity lançou o Detector
de Pornografia, um pen
drive que faz a limpa no

HD atrás de fotos com

nudez. O pequenino custa, em mé
dia, R$ 550.

No caso de difamação, a recomen

dação é evitar colocar em redes sociais
.

fotos comprometedoras
_

ou de alta
qualidade; para dificultar a manipula
ção da imagem. Afinal, prudência não
fazmal a ninguém.

o Detector de

Pornografia faz a

limpa no HD atrás..
de fotos

DOMINGOS PEIXOTO
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Twitter lança novo recurso que pode dar uma
mãozinha para quem quer descolar um emprego

--. Twitter é usado tanto para fins pesso
ais quanto profissionais. Mas você já
imaginou tuitar o seu currículo? O mi

crobloging está com um novo recurso

__� na praça que permite você, que está
tentando descolar um emprego, cavar
uma vaguinha pelo site de relacio
namentos.

O aplicativo foi batizado de
Twitres e tem como objetivo pu
blicar currículos de forma rápi
da e simples no microblog.

O passo a passo é molezi-
nha. Ao acessar o site do Twit-
ter, é preciso clicar em "Tweet
Now". Em seguida, você faz o

login e clica em "Allow", Depois
disso, basta fazer o upload do ar

quivo do seu currículo para o sistema
e escrever uma mensagem criativa pata
vender o seu peixe e divulgar o arquivo.

Feito isso, o seu currículo será divulgado no

Twitter com a interface caprichada do aplica
tivo. Agora, só tome cuidado para você não se

tornar o mala da rede social, publicando sem

narar o seu currículo. Como numa entrevis
ta de trabalho, o bom senso é sempre

bem-vindo.

Quem sabe o microblog não
te dá uma mãozinha para con

seguir aquele emprego que
você está de olho.

o currículo é

divulgado com
uma interface

caprichada MAIIE IN CHINA

Pano rápido sobre o Twit

ter, que acabou de comple
tar quatro anos. A rede social

anunciou que vai estar disponível
em em novo idioma: o mandarim. O

site de relacionamentos quer abocanhar o

gigante público chinês.

Tecnologia 9

Orkut apresenta
novas armas

O Orkut apresentou um pacote de novi
dades recentemente. A primeira delas foi
dar uma incrementada no bate-papo da rede
social. Agora, não é preciso mais abrir outro

programa para enviar arquivos enquanto você
conversa com amigos ..

Para usar a função, basta abrir uma janela
de bate-papo, ir no menu de 'Ações" e clicar
no ícone "Enviar um arquivo". O recurso tam

bém é compatível com o Google Talk.
Outra novidade do site de relacionamen

tos é a integração com o Picasa, 'serviço gra
tuito do Google para armazenar e comparti
lhar fotos.

Você pode copiar diretamente suas fotos

preferidas do programa para o Orkut de for
ma simples. Ao criar um álbum na rede so

cial, procure pelo link "Importar do Picasa".
O mesmo vale para quando você quiser adi
cionar imagens a um álbum já existente.

Ao clicar no link, uma janela aparecerá e

você terá acesso aos seus álbuns do Picasa.
Em seguida, escolha as fotos que você quer
enviar para o Orkut. Não se preocupe, pois
as fotos continuarão também na sua contá do
Picasa. Não será ma�s preciso, baixar as fotos

para o computador. E tudo pela web.
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Algumas marcas de chocolate já não eram encontradas ontem

VENDAS

Maratonapara
garantir doces
nestaPáscoa

r

Ás vésperas da data, supermercados
ficam lotados e já faltam ovos

Pesquisa de preço.
Corredores apertados.
Filas gigantescas nos
caixas. E a incansável
procurapela marca
e tamanho do ovo de

. chocolate desejado.
�"uem deixou para, fazer as

ompras dePáscoanaúltima'
ora enfrentou urna verda

......deira maratona. Na manhã
de ontem, as lojas estavam cheias de
clientes e com prateleiras de choco-

,

lates cada vez mais vazias. Algumas
marcas de ovos, principalmente os

infantis que contêm brinquedos,
já haviam esgotado. "Tive sorte.

Deixei para última hora, mas en

contrei a marca que eu queria",
comemorou Silmara Moreira, 25

anos, que levava no carrinho qua
tro ovos, um para cada filho.

Por outro lado, os comerciantes
garantem que nesta reta final das

vendas de Páscoa, os preços dos
ovos de chocolate estão até 15%

mais barato. De acordo com o ge
rente de urn dos principais super
mercados da cidade, Márcio Ranuc-

ci, a expectativa é de urn aumento

de até 20% nas vendas de chocola

tes, em comparação com o mesmo

período de 2009.

"Tive sorte. Deixei
para última hora, mas
enc�ntrei a marca
que eu queria'''.

"
Para as crianças
essa data tem

uma magia. É uma
tradição.

GISLENE CAlANIO, 30 ANOS

. "

Magia e

tradição
Sogra, tio, filhos, amigos.

A auxiliar administrativa,
Gislene Catanio, 30 anos,
conta nos' dedos o número
de ovos que vai levar para
casa e tem muita cautela

para não esquecer nin

guém. "Para as crianças
essa data tem uma magia.
É uma tradição. Escondo
os ovinhos, coloco pega
dinhas e cenoura para o

coelhinho", conta a consu

midora .que se diz satisfei-
,

ta com as marcas e preços
que encontrou no mercado.

Gislene encheu o carrinho
de ovos para família

Faltou peixe na barraca do
- seu Ango, que comemora
o produtor e vendedor de

peixes, Ango Raduenz estava de

sorriso aberto na manhã de on

tem ..É que. os 70 quilos de tilá

pia que ele levou para vender na

barraca que montou no Centro

da cidade foram vendidos em

menos de cinco horas. "Se tivesse

trazido mais, teria vendido tudo.
.

As pessoas deixaram para última

hora", comenta.
Um dia antes da Sexta-Feira

Santa, quando os fiéis costumam

não comer carne vermelha, a

movimentação nos supermer
cados e peixarias foi grande. No
Mercado Municipal, onde são

comercializados parte dos peixes

.

produzidos em Jaraguá do Sul,
foram vendidos uma média de
100 quilos por dia durante toda a
semana. Os valores variam de R$
7,80 a R$ 19. "O preço está bom.
Eu compro todo ano. Sexta-Feira
Santa é sagrado comer peixe lá
em casa", revela a dona de casa
Leoni Koch, 57 anos. Na manhã
de ontem ela e o marido foram
ao Mercado Municipal em busca
de peixe fresco e de qualidade.
Optaram pela carpa e ficaram fe
lizes ao encontrar o congelador
do mercado ainda repleto de op-

. ções de pescados.
I

Nesta sexta, o Mercado Muni-

cipal abrirá das 7h30 o meio-dia.

Em urna das maiores lojas de

departamentos da cidade, a movi

mentação também foi intensa na

manhã de ontem.A líder de vendas,
Cleidiane Gomes, conta que alguns
modelos da marca Garoto já estão

esgotados, mas garante que não vai
'

faltar chocolate para os clientes nes-
taPáscoa "Nós ainda estamos rece
bendo grandes cargas de chocolates
para repor os estoques. Apostamos
nosmodelos mais tradicionais, mas
também estamos trabalhando com
marcas mais baratas, que têm bas
tante saída", explica. A expectativa
da rede de lojas é urn incremento de
até 150% nas vendas em compara
ção coru aPáscoa do ano passado.

. • Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Produtor vendeu todo o estoque de 70 quilos de peixe, na manhã de ontem

o QUE ABRE E O QUE FECHA NO FERIADO
• JARAGuÁ DO SUL
• Comércio
Sexta: fechado
Sábado: normal

Domingo: fechado

.• SHOPPING CENTER BREITHAUPT
• SEXTA

Hipermercado 8h às 22h
Havan 9h às 22h
Americanas 9h às 23h
Cacau Show 10 às 22h

LOjas fechadas• Angeloni
Sexta: 8h às 20h
Sábado: 8h às 22h

Domingo: Fechado
• SÁBADO
LOjas das lOh às 22h

Hipermercado 8h às 22h
Havan 9h às 22h
Americanas 9h às 23h
Cacau Show 10 às 22h

• Brasão
, Sexta: 8h às 20h
Sábado: 8h às 20h

Domingo: 8 às 12h

• Breithaupt
Sexta: 8h às 22h
Sábado: 8h às 22h
Domingo: Fechado

• DOMINGO

Lojas fechadas. Hipermercado fechado
Havan fechada. Americanas das 13h

às 21h. Cacau show opcional (vai abrir
somente se tiver estoque)
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Bilhetagem já
·teDlmais de
41 rníl cartões
Média de embarques chegou a 877

mil. Dessas, 23 mil são integrações
JARAGUÁ DO SUL de 200 não usam os ônibus fre-

A implantação da bilhetagem quentemente", explica.
_ eletrônica pelaViação Canarinho
completa cinco meses em abril.

E, depois do período de adapta
ção, os números surpreendem.

Se antes da mudança a con

cessionária estimava emitir entre

25 e 30 mil unidades dos cartões

utilizados para o acesso aos ôní- No mês de fevereiro, - a Cana

bus, a realidade demonstrou um rinho atendeu 877 mil pessoas.

cenário bastante diferente. De Desmembrado, o total tem 120 mil

acordo com o gerente operacio- embarques realizados com o cartão

nal do sistema, RubensMissfeldt, Cidadão, 450mildevale-transporte,
até ontem, 41,5 mil usuários já 25,5mil a partir do Escolar e 26mil

haviam se integrado à novidade. do Sênior. As passagens embarca

Entre os exemplares distribuídos das, nas quais os usuários desem

estão 33 mil destinados,aos .pas- bolsam R$ 2,80, somaram 227 mil.

sageiros comuns e de vale-trans- Já as integrações representaram 23

porte, 3,6mil aos estudantes, 350
mil ingressos aos veículos da viação

a professores e 3,9mil aos idosos. durante o período analisado.

Um dos maiores saltos é en-' Vale lembrar que para aderir à

contrado na adesão das empresas bilhetagem eletrônica basta pro

ao serviço. Até novembro de 2009, curar o escritório da concessio

eram cerca de 500 cadastros, po- nária. Ele fica na rua Cabo Harry

rém agora eles chegaram a 1,2mil. Hadlich, no Centro. Os créditos

No caso dos alunos beneficiados, são vendidos também no Termi

a aumento foi ainda mais signifi- nal Urbano e via internet. A pági
cativo: de 300 registrados inicial- na virtual é www.canarinhotem.

mente, saltaram para doismil.
com.br. O saldo adquirido pode

Apesar disso, Missfeldt acre- ser usado dóis dias após-o paga

dita que parte desses cartões não menta do boleto bancário.

circula de forma rotineira. "Uma

fábrica, por exemplo, cadastrou - Kelly Erdmann
todos os funcionários, mas cerca kelly@ocorreiodopovo.com.br

'�é agoraeugostei.Tem aquestão
ambiental denãoutilizarmais o

papel e a facilidadeno embarque.
Outro benefício foia integração"..

THIAGO BANDEIRA, 18,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

"Estou aprovando. Facilitou
bemmais porque os passes
eram fáceis de perder, amassar e
molhar, já o cartão não".

MARIA ALVES, 25,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Geral 11

FOTOS CÉSAR JUNKES

�Ii, li, Íí' �lli ;'"

Confecção dos cartões passou a ser imediata. A emissão não gera custos aos passageiros

Cadastramento'na última fase
Quem utiliza o documento de isenção

quando embarca �os ônibus da Viação Ca

narinho, em Jaraguá do Sul, deve ficar aten
to ao cronograma de recadastramento da

concessionária. A partir do dia 12 de abril,
os beneficiados devem procurar o escritório

da rua Cabo Harry Hadlich e apresentar RG,
CPF, Carteira de Trabalho e Previdência So-

.

cial, Certidão de Nascimento ou Casamento,

comprovante de residência e rendimentos

do grupo familiar e parecer técnico emitido

por profissional médico. O calendário de

emissão do cartão segue conforme o mês

de aniversário dos passageiros. Informações
pelo telefone (47) 3372-0545 ou no e-mail
contato@canarinhotem.com.br.

-

"Quasenão ando de ônibus,mas

percebique o serviçomelhorou
bastante.Não precisamosmais se

preocuparcomdinheiro trocado".

"Eu gostei. Ele émais prático
e o embarque ficoumais rápido.
Antes demorava por causa

do troco".

CASSIANE MOREIRA, 19,
COSTUREIRA

CLAUDIA BORGES, 25,
DONA DE CASA

-'�I
� •• 'f; �

• � II<;JJ

r � II
I_ I

\

"Para gente de idade é ruim. Não

enxergamos direito e ficamos

perdidos.Tenho que aprender a
usar, nem gosto de sair de casa".

JOSÉLlA COLONHEZI,
66, APOSENTADA
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Tipinhos
Os tipos de namorada que dão muito trabalho:
• A imaculada: o rapaz nunca conseguirá provar suas
boas intenções.

eA boêmia: que bebe demais, vomita e arruma encrenca.

e A Gollum: possessiva e ciumenta.
e A controller: que diz o que o bofe pode ou
não pode fazer. ,

e.A super independente: não precisa de ninguém e toma

todas as decisões.
e A super dependente-precisa de um esteio.
e A camaleoa: uma fofa ... Quando está só com o love.
eAbonita e gostosa: foi dotada de um corpo e um rosto

abençoados, com alguma das características acima.
e Milagre: amulher de verdade. E olha que o grupo é

grande. Mau para eles, que têm a capacidade de se
envolver commulheres erradas...
(Risada de bruxa ao fundo).

lush!
flrr.uis!tt dRllluJlter últdf!Jc:lúe

Adquira
já a sua!

PONTOS DEVENDAS
• P.ilpelarla Grttf,pel • "'"p"lI'\I I.. (lo Pedttnho • Sanol' Aguia deOuro

• ReviJiwrla Hatt • a oca do Terminal' Revrstarill Jaraguá • PO'3to l'ihme Matri:!

__�_preç_o_na_b$"ca R$ 6.60. A$tIlnantes III :ORRUIIIIO 1'4)\1) recebem gratuitamente.

-

\.

E
Num salão de beleza e aproveita um dia to

dinho seu. Depois de ser profissional, estudante,
dona de casa, mãe, companheira, jardineira, fa
xineira e o escambau ... ninguém merece um dia
de cuidados, mais do que você. Se joga mesmo!

ÉGA!ABANDONA
A história de que você não tem tempo para você.

Tem sim! Comece a se cobrar, a perceber que o mun

do não vai parar se você decidir tomar um chá com

uma amiga, ou ficar uma

tarde sentada no parque.
Pare de fazer tudo. Abando- �

na forte, amiga!

P: Minhas amigas todas estão namorando homens estáveis fi

nanceiramente, bem colocados na sociedade. E ·eu tenho um pre
tendente nesta mesma linha. Só que acabei

conhecendo um entregador de gás e esta

mos nos encontrando. O que fazer?

R: Que revelação, colega! Mas va

mos por partes. Qual é o problema
com entregadores de gás? Ou de pi
zza? Ou carteiros? Pense da seguinte
forma: não adianta você ter um cara

com a carteira recheada, se ele não

comparece. Por outro lado, 'pense po
sitivo: você jamais ficará com a batata

esperando ser assada.

LORD CAFA RESPONDE

CTRl C + CTRL V

OI

TRIG.OTANDO
.

• Considerando que em um ano
morando nessacasa.já passaram
por aqui 11 diaristas que sumiram
sem deixar vestígios e considerando
ainda que a atual diarista lê esta
coluna, não posso perder a
chance de dizer: não me abandone!
Fica, Rita!

• Em uma conversa,sobre mentiras
e verdades, expus' a opinião de que a

verdade é mais cômoda, você conta,
, se incomoda e acabou. Amentira
não; você precisa s.e preocupar
o tempo todo para não, cair em
contradição. Amanhã é o Dia da
Verdade. Pense nisso.

'

• Passada a semana em que.Renato
Russo faria 50 anos, me peguei
buscando algumasmúsicas antigas.
Não �qtielas que foram seus,maiores

sucessos, mas outras, as quais só
eram ouvidas por quem realmente
era fã. Fica a dica:' 1'A carta") Renato e

Erasmo..
'

.

• Se eu tivesse que dar presentes a
tgdQS os aniversariantes do mês de

'

" abril. Penso que eu deveria pedir .

ajuda numa espécie de vaquinha. O
lado bom disso tudo são os bolos e
h

A..'

C m::ra�@9� HU�.Y�l1!INQr ai!. '

Ús quais recusarei, em função da
minha dieta... ; Jura?

l�jt ' ilHara:nt,tudo
de cinza. ó ficou no muro tristeza
e tinta fresca. Nós que 'passamos

, ,apressa s pelas �asfqa cidade,
, rnere,t@ ,

ler'"as.;lêtr,�s e as palavras
de Gentileza..." (MarísaMonte)

/ .
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As vidasdeChicoXavier
Filme, que estreia hoje, é uma das grandes apostas do cinema brasileiro

A vida de Chico sempre esteve rodeada por polêmicas. Em sua trajetória ele foi acusado de plágio e esnobado por quem.não acreditava no espiritismo

longa é uma das grandes apos
tas do cinema brasileiro para o

primeiro semestre de 2010. O

filme será lançado com mais de
300 cópias e busca levar às salas
não só os seguidores do perso-
'nagem como também pessoas
de outras religiões.

Daniel Filho focou na vida e
,

nos gestos de bondade de Chico

Xavier, indo além de sua ligação
com o espiritismo. O diretor se

baseou na biografia 'As Vidas

de Chico Xavier', do jornalista e

escritor Marcel Souto Maior. ''A
'

grande dificuldade foi contar a

história do personagem, que vi
veu mais' de 90 anos em cerca de

duas horas", explica o roteirista

Marcos Bernstein.
O filme mostra o médium em

três fases da viela: na infância,
quando perdeu amãe e começou
a ver espíritos e a psicografar; na
fase adulta, quando seu suces

so como médium se espalhou,
levando uma série de fiéis à ci
dade de Pedro Leopoldo, onde
nasceu, e a Uberaba, onde aten
dia seus seguidores.

Os atores Matheus Costa, Ân
gelo Antônio e NelsonXavier dão
vida a Chico Xavier durante a sua

trajetória. No elenco também es

tão, Giovanna Antonelli, Letícia
SabateUa, Tony Ramos, Christia
ne Torloni, Laura Cardoso, Giulia
Gam eAilton Graça.

Milagroso, santo e fraude,
Esses três termos sempre
estiveram ligados à
figura de Chico Xavier,
cuja trajetória de vida
é retratada no filme
dirigido por Daniel Filho,
que estreia hOje no Cine
1 do Shopping Center
Breithaupt.

O
filme chega aos cinemas

justamente no dia em

que o médium comple-'
taria 100 anos de idade.

Orçado em R$ 12 milhões, o

Giovana Antonelli também está no alencodo filme, a atriz.interpreta a madastra de Chico Xavier

Variedades 13

CONFIRA
os HORÁR�OS
DA SESSAO
• Cine Breitha�pt 1

• Chico XaVler

(Classificação livre)
,

116h40, 19h, 21h

todos os dias) (14h20-
sexta, sábado,

domingo e quarta).

Ficha Técniça
Gênero: Biografia, Drama
Diretor: Daniel Filho
Roteirista:Marcos Bernstein
Elenco: Nelson Xavier,

Giovanna Antonelli, Letí
cia Sabatella, Tony Ramos,
Christiane Torloni, Jean
Pierre Noher, Laura Cardo
so, Ângelo Antônio, Giulia
Gam, Ailton Graça, Cássio
Gabus Mendes, Cássia Kiss,
Gregório Duvivier, Anselmo
Vasconcelos e Luís Melo. '

o filme retrata comicamente um grande medo de Chico: andar de avião

Tr&jetória rodeada por polêmicas
Um dos pontos altos do

longa é a recriação da partici
pação do médium no progra-·
ma de entrevistas Pinga-Fogo.
Exibida pela TV Tupi em 1971,
a atração se transformou em

uma discussão com Chico

Xavier, que respondeu a per
guntas sobre psicografia, seu
medo de avião, homossexua
lidade e outros temas. O pro
grama, que geralmente durava

60 minutos, estendeu-se por
mais três horas. O Pinga-Fogo
foi exibido ao vivo, fato que era

bastante incomum para época.
A vida deChico sempre este-

ve rodeada por polêmicas. Em
sua trajetória ele foi acusado
várias vezes de plágio. Outras
vezes, o médium era esnobado

por céticos que não acredita
vam nos textos psicografados
por ele. Em Chico Xavier, eles
são representados pela figura
de Orlando, interpretado por
Tony Ramos, diretor do progra
ma de entrevistas Pinga-Fogo.
Enquanto sua mulher, Glória

(Christiane Torloni), sofre com

a perda do filho e acredita que
Chico possa psicografar algum
recado da criança, Orlando não
crê nos feitos do médium.
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CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRASÁBADO QUINTA�FEIRA

PatríciaMoraes,
jornalista

Kelly frdmann,
jornalista

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

Luiz CarlosAmorim,
Escritoreeditor

Hippies da moda

Na
busca de um mundo melhor surge

nos anos de 1960 o movimento hip
pie. De cabelos longos e roupas su

jas, seus seguidores eram chamados
de "cabeludos". A contestação, combatendo a

industrialização das sociedades, os sistemas

políticos, os hippies alimentaram o sonho de

corrigir as coisas erradas com a sua maneira
filosófica de ver o mundo, de cuidar de seus

filhos e de se vestir. Ser hippie era sinônimo
de preocupação social. Os

que cantaram a música nes

sa época se tornaram ídolos:
Bob Dylan, Iími Hendrix, '

lanis Ioplin, Beatles. Bob

Dylan foi sempre o poeta
que cantou as frustrações de �

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

uma juventude alienada.
E esse movimento que começou nos Esta

dos Unidos se espalhou na Europa, embalado
pelos Beatles. Aumentou também o número
desses desencantados com o mundo, logo
caindo no caminho do LSD e das drogas asiá
ticas' como o ópiô. Foi ai que se criou a trilha

hippie: da Europa a Ásia. Nos anos de 1970 os

hippies viajavam de carona, de trem, somente
com a roupa do corpo e às vezes com um vio
lão a tira colo. O Nepal era a terra prometida.
Os mais ousados chegavam a Tailândia. Hoje,
esse lugar onde chegavam os hippies, consti
tuído por duas estreitas mas, em pleno cen
tro de Bangcoc (a capital da Tailândia) ainda

guarda seus rastros. Seja pelas hospedagens
baratas, que muitas parecem verdadeiros pul
gueiros, onde baratas brotam do assoalho,
ou pelos ambulantes oferecendo de tudo, de
prostitutas a maconha.

Só que os hippies de hoje que chegam a

Bangcoc, já não têm nada a ver com aqueles
. dos anos 70. O jeans ainda predomina, osca
belos longos não usam mais. Aliás, a primeira
coisa que fazem quando chegam na Tailândia

é fazer tranças nos cabelos.
Não carregam mais violão e

sim um Ipod, onde num pu
nhado, podem levar todas as

músicas de uma época. As

camisetas são limpas e num

estilo paramostrar as formas
malhadas do corpo. E nas es-

tampas, em quase todas: Che Guevara ou Bob
Marley. Se pedir a eles quem foi Che Guevara,
não vão saber nem que foi um cidadão latino
americano. O triste é que esses novos hippies,
não possuem a menor ideologia. Ritmados
com a sua música, que não tem a menor poe
sia - começa e termina com repetitivas batidas
eletrônicas. Não se tem conversa com relação
ao mundo, ou como a� coisas se comportam.
Também não há interesse com a rotação dos
fatos e acontecimentos. Mesmo que seja um
mundo de visão romanceada, utópica talvez,
os hippies dos anos 70 formavam aquilo que
tanto falta no mundo de hoje: questionadores.

LANÇAMENTOS

_Moda no dia a .dia
Com orientações e dicas maravilhosas de

Isabella Fiorentino, você entenderá a' impor
tância da apresentação visual e saberá ainda
quais são as peças ideais para compor um

look completo para o trabalho, o lazer e noi
tes especiais. O livro traz ainda informações
úteis sobre alguns tipos de estilo, mostra
corno ser elegante por completo, dá dicas so
bre o cons�mo consciente e apresenta capí
tulos especiais sobre cabelos e maquiagem.

Todos nris temos uma escolha.

Toda escolha tem
uma coosequencia.

com

Isabella
Florentino

Redes do Crime
"Redes do Crime" conta a história de dois

melhores amigos que cresceram juntos e,
aos poucos, se envolveram com pequenos
crimes. Mas seus planos vão por água abaixo

quando um policial finalmente os pega em fla

grante e os manda para a cadeia. Anos mais
tarde, ao retornar para casa, Brian terá que
enfrentar a terrível verdade de que o crime
faz parte da sua vida e, por mais difícil que
seja, tentará mudar sua postura para nunca

mais ter que abandonar sua farnflia.

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Chico Xavier (Dub) (16h40, 19h, 21h - todos os

dias) (14h20 - sex, sab, dom, qual

• Cine Breithaupt 2
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (15h - qui)
(13h50, 15h45 - sex, sab, dom, qual
(17h40, 19h35, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (teg) (14h30-
sex, sab, dom, qua, qui) (16h50 - todos os dias)

• Idas e Vindas do Amor (Leg)
(19hl0, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Chico Xavier (Dub)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• O Fada do Dente (Dub)
(14h40, 16h40, 18h40 - todos os dias)
• Avatar (Dub) (20h4Q - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (13h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30 - todos os dias)

- • Cine Mueller 2
• Ilha do Medo (Leg) (13h45, 16h2cr,
19h - todos os dias)

• Lembranças (Leg) (21h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub)
(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (13h30,
15h30, 17h30, 19h3Ó, 21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Chico Xavier (Dub)
(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Guerra ao Terror (Leg) (16h20, 21h50 - todos os dias)
.• Ilha do Medo (teg) (13h40, 19h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4.
.

• Vício Frenético (Leg)
(14h20, 16h50, 19h20, 21h45 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5

Dupla Implacável (Leg) (22h - sex, sab)
• O Livro de Eli (teg)
(14h30, 17h, 19h40 - todos os dias)
(22h - dom, seg, ter, qua, qui)

• Cine Neumarkt 6
• Idas e Vindas do Amor (Leg)
(14h, 16h30, 19h15 - todos os dias)
• Lembranças (Leg)
(22hl0 - todos os dias)

.

NOVELAS
CAMA DE GATO
Os paramédicos acreditam que Alcino não vai

resistir se não tiver um atendimento adequado. O
delegado Machado.encontra- indícios de que os

três estiveram no galpão, mas garante que eles es
tão vivos. Rose e Gustavo chegam à mansão e são
amparados por todos os presentes. Gustavo ouve

a conversa de Rose e Taís pela metade, entende
que a esposa ama Alcino e fica triste. Gioconda,
a irmã rica de Genoveva, se interessa por' Fiasco.
Pedro confessa para Sofia que Érica se declarou
para eie. Gustavo vai até a casa de repouso e avisa
que vai deixar Rose e Alcino ficarem juntos.

.

TEMPOS MODE�NOS
Leal fica perplexo ao saber que Hélia vai

voltar a trabalhar com Niemann. Zeca' não se

conforma em deixar Renato e Nelinha sozinhos
.

no escuro e resolve consertar o curto-circuito.
Niemann procura Maureen e consegue seduzi
la. Zeca leva um choque e desmaia, Leal volta
ao lago onde Regeane desapareceu e encontra
Portinho. Hélia conversa com Niemann sobre
seu passado 'e Maureen fica incomodada. Re
nato tenta dar um beijo em Nelinha, mas ela se

esquiva. Nelinha conta para Jannis que está se
interessando por Renato. Hélia não tem tempo
para Leal e ele busca conforto com lolanda.

VIVER A VIDA
Marcos e Dora discutem no píer. Malu ajuda

Carlos a ter um bom desempenho durante a en

trevista. Sandrinha fala que ama Benê, mas revela
à Helena que se pudesse teria dado seu coração
a Flavinho. Luciana consegue assinar seu nome.

Rafaela e Garcia ficam radiantes ao saber que
Dora espera um menino. Rafaela fica encantada

.

ao ouvir Garcia dizer que também é seu pai. Lucia
na incentiva Tereza a dar uma chance para Jean.
Tereza revela que fará um jantar para o francês.
Soraia pergunta a Dora se o menno se chamara
Juan Marcos e as duas se enfrentam. Dora encon
tra Marcos na rua.

BELA A FEIA
Clima tenso entre Cíntia e Rodrigo. Ela ame

aça até se matar se não ficar com Rodrigo, que
fica preocupado. Dinho pega seu passaporte e sai,
sem que o policial perceba. Ele. e Ataulfo conse

guem fugir. Rodrigo diz que nunca irá' reatar com
Cíntia, mesmo ela implorando perdão. Enquanto

.
policiais procuram Dinho e Ataulfo, a dupla foge de
táxi. Haroldo fica irritado quando Sheyla pendura
a conta no salão por conta de seu atraso salarial.
Vera deixa Bela cada vez mais intrigada. Verônica
cobra casamento de Ricardo. Nelson continua
desconfiando que Jacinto seja homossexual.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

Essa coisa linda é a Lilika, a grande companheira
dos leitores (ris e Lilico Lima! .

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES

"

(20/3 a 20/4)
A

O convívio com pessoas mais ve

lhas ou amadurecidas será favoreci- '

o. No campo sentimental, a relação pode

anhar uma nova injeção de ânimo. Procure

laxar. É importante estar conectado com

do à sua volta.

TOURO
,,�

i� (21/4 a 20/5)
_",oi f, Será fácil se entender com paren-

tes e amigos. Tente baixar suas ex

ectativas amorosas. A. dois, relações sólidas

stão favorecidas. Dia positivo para mostrar

eu talento às pessoas que estão à sua volta.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Embora seja feriado, você pode ter

ganhos com atividades alternativas.

Iguém pode despertar saudades e tudo indi

ca que o romance pode ganhar ares de
maior

eriedade. Evite usar palavras inadequadas.

'�l (, (21/6 a 21/7)
,

\HIi'7�'tt/ Procure ser mais realista e encarar

os fatos com objetividade. Na pai
xão, você terá a lealdade que sempre

quis. Desenvolva uma forma de perceber

suas melhores qualidades e faça seus deve-

LEÃO
(22/7 a 22/8)
É conveniente interagir e fazer

se ver. Na área afetiva, mostre

. que você é uma pessoa de atitude.

Cuide-se com carinho. O importante é que

se realize como pessoa para estar forte em

relação ao mundo.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
i Conhecer lugares diferentes será

divertido. A saúde requer cuidado.

Bom astral em família, mas a paixão anda

reprimida. Hoje, o bom-senso e a intuição
te conduzirão a fazer o empreendimento
correto.

LIBRA .

(23/9 a 22/10)
É preciso controlar a sua tendência
a gastar com supérfluos. Nos as-

suntos do coração, forte cumplicidade a
dois. Sabendo usar a coerência e a beleza,
estará mais sedutor aos olhos de quem con-

vive com você.
'

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Mercúrio favorece as relações.
Cuidado com o excesso de sensibi

lidade e a tendência à nostalgia. Invista no

romance. É hora de cuidar dos seus hábitos

alimentares e fazer refeições mais saudáveis.

SAGITÁRIO .

(22/11 a 21/12)
Aproveite para dar continuidade

a uma reforma ou mudar a deco

ração. Na paixão, o entusiasmo fala mais

a,'to. Dê mais atenção ao lado alegre da
Vida. Tente brincar e conversar com pessoas
de quem gosta.

�
�APRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O desejo de se cercar pelas pes

,

soas queridas vai predominar. O ero

tismo estará no ar. Só não provoque ciúme à
toa. _Preste bastante atenção naquilo de que
precisa e medite um pouco; a fé te fará bem.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

-

.

Vai encontrar maneiras alternativas
de aumentar a sua renda mensal. Es

qu.eça as disputas. À noite, respeite o seu de
seJo de ficar só. As coisas podem não sair do
seu jeito, mas é só ter mais paciência.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Novos horizontes se abrem. Não se
deixe abater pelo desânimo. Sua

vida amorosa pode ficar em segundo
plano H'

-

. 0Je e um bom dia para você pensar

n� sua vida, mas tenha cuidado para não
cnar fantasias.
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Deodora assume a
morte de Regeane ..

Pelo menos em 'Tempos Modernos", o amor real

mente se mostra um remédio milagroso. Sem conseguir

tirar Portinho da Cabeça, Deodora resolve procurá-lo, Sur

preendendo-a, o astrônomo dá a ela um presente para

agradecer sua atenção. Niemann, percebendo a paixão

da filha, ameaça matar Portinho caso Deodora não se

distancie dele. Assim, ela procura o amado e confessa

que matou Regeane, para fazê-Io sentir raiva e se afas

tar dela. Portinho fica desconsolado.

Sorvetão e o

mundo infantil
A ex-paquita Andréia Sorvetão está definitiva

mente mergulhada no mundo infantil. Na noite de '

quarta-feira, 31 de março, a dançarina lançou uma

grife de roupa para crianças. Batizada de "Sorvetão

o

for Kids", a loja, localizada no shopping Barra Gar

den, traz os modelos da moda para quem tem até
16 anos. Ela já é dona de uma bem sucedida casa

de festas, a "Casa da Sorvetão".

Roberto visita I

. mãe no hospital
Na noite de quarta-feira, 31 de março, o

cantor Roberto Carlos fez uma visita à mãe,
Lady Laura, que está internada no Hospital
Copa D' Or, em Copacabana. Segundo o bo

letim médico do hospital" Laura tem uma

infecção pulmonar e respira com a ajuda de

aparelhos. O tratamento é feito com antibi

óticos, e o estado de saúde dela é estável.

" Alnda assim, Roberto parecia muito abatido.

m:"'i---�----'�
,I-

DIVIRTA-SE

Conversa estranha'
Um sujeito vai ao banheiro do shopping. Entra

na segunda cabine e, de repente, escuta:

- E aí? Tudo bem?

Erribora não fosse de dar conversa, responde:
- Eu vou levando.
- E o que você tem feito de bom? - pergunta o cara.

Já achando meio estranho, ele responde:
_ Bem, agora estou aqui. Depois eu vou para casa.

De repente, o cara ao lado diz contrariado:

_ Olha, eu ligo depois. Tem um cara aqui que res

ponde toda vez que eu falo algo pra você!

Pelo jeito, o caso que Karina

Bacchi e o jogador de futebol

Cristiano Ronaldo tiveram em

2007 deixou um gostinho de

"quero mais". Segundo publica
ção do site italiano "Affaritaliani.

lt", a dupla teria reatado o namo

ro. Em 2007, eles se conhece

ram em um voo de Miami para

o Brasil, e ficaram hospedados
no mesmo hotel. A assessoria da

atriz não quis dar declarações.

Bacchie
Cristiano
juntos

novamente

o fim trágico de
Benê e Sandrinha

Maneco deve apostar em um fim trágico para o casal Sandrinha e Benê, em

"Viver a Vida". Segundo a revista "Tititi", a sinopse original previa a regeneração

de Benê ao lado da família, mas conforme a trama se desenrola ele fica cada vez

mais perto da mira dos bandidos. Nos próximos capítulos, ele deve ser ameaça

do por chefões do tráfico e Sandrinha acaba pedindo abrigo a Helena. Não foi

descartada a hipótese de o casal perder a vida em um tiroteio.

Márcia Cabrita
, faz tratamento

Márcia Cabrita iniciou esta semana o tratamento

para curar um câncer de ovário. A atriz descobriu o

tumor há duas semanas, depois de fazer uma bi

ópsia no Hospital Quinta D' Or, no Rio de Janeiro. A

quimiotérapia foi tranquila, e Márcia não precisou
ficar internada. Atualmente, ela está em cartaz no

Teatro Clara Nunes, no Rio, com a peça "Tango, bo
lero e cha cha cha".

SUDOKU

6

3

SOBREO JOGO 9 L f: 9 V S 6 1 z

É um jogo de lógicamuito
O

� s 9 z 9 6 L V f

simples e viciante. O objeti- 6 v z f: 1 L 9 9 9

vo é preencherum quadra- 15 v z 9 L E 9 9 6 1
do 9x9 com números de 1 ::) 9 6 L 9 z � E 9 v

a 9 sem repetir números ....I S f: 1: 9 6 v z 9 L

em cada linha e cada col- O L � 6 v S f: 9 z s
una Também não se pode V\

E 9 9 � 9 z v L 6

repetir números em cada
z S v 6 L 9 � E 9

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
2/4
Amauri F. Hruschka

Ana G. Floriano

Andreia Urbanski

Antonio S. Ferreira

Aryele F. Urbanski

Célia Maestri

Cristiana Nellmann

Deborah p. Barros

Dirceu C. Pacher

Etelvina D. Busnardo

Everton Hornburg
Filipe Teixeira
Gilmar Horongoso
Heloa A. Rublo '

Ideraldo Reichert

Janete A. M. Besen

Jonas R. Uber

José Luiz Delai

Kethim Tecilla

Léia c. K. Schneider
Livio Leitempergher
Marcia Demetrio

Marco A. Schwirkowski

Marcos Bier

Marlene P. Sasse

Neiva Forlim

Paulo de Carvalho

Paulo S. Hernatski

Raquel de Medeiros

Rogerio Limberger
Sandro Wachholz

Silvio Voigt
Vania de P. Schmitz
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Moa Gonçalves_......---��

16 Social

Bola fora

Ocadu
do BBB 10 passou praticamente três meses sendo um

gentleman com todas as mulheres da casa. Faltou pouco para
ser considerado um "santo" pelas beldades. Mas, foi só sair do
seu "quadrado" que já deu uma pisada feia na bola. Em frente

às câmeras, quando foi questionado sobre o seu namoro com a jara
guaense Mônica Vagner, o Big Brother respondeu: "Ela não é minha
namorada eu só 'ficava", Pode? Certamente, perdeu todos os créditos
com a Mônica e toda a ala feminina. Só pedindo mesmo um copo
bem gelado do chopp Konigs Bier para relaxar.

NAS RODAS
• O amigo e DJ NeniWolf é outro

que entrou para ala da geração
saúde. Duas vezes por semana o
boa gente praticaPlataforma, uma
novamodalidade física, joga futebol
e ainda faz corridas e caminhadas

pelas ruas da urbe. Já eliminou uns
10 quilinhos. Estámais bonito que
desfile de sete de setembro.

• Não ousem esquecê-lo.
O empresário e vereador

massarandubense, Mauro
Bramorski, certamente, é o
aniversariante mais festejado da
cidade. Parabéns, grande Mauro.

•Aminha amiga Helena,
daToldos Figueira, está
comemorando o prêmio de

destaque que sua empresa
recebeu recentemente.
Bola branca!

Os jovens Glauco e (amila se preparando para
comemorar em breve dois anos de muito love.

O meu amigo
(ris Rausis e sua
namorada Joseane,
nas baladas da moda.

Onde
comer
bem em

Jaraguá
No X UM. A tur

ma prepara uma das
melhores batatas re
cheadas da região.

o meu grande
parceiro e

promoter Zé
Oelai é o grande
aniversariante

.

desta sexta-feira.
Mil vivas!

Luz própria
A queridíssima Loriane Rosa

é outra gatinha que está sempre
nos melhores lugares da moda,
ou ao lado de amigas ou com seu

amado Marcelo, mas sempre se

destacando por sua beleza e sim

patia. Continue assim!

TE CONTEI!
• Hoje o restaurante Típico
Malwee estará funcionando
normalmente.

• Sempre feliz da vida e

apaixonado o casal de noivos
Nivaldo de Freitas e Tatiane
Streb, da Domini Pizza. E em

breve estaremos divulgando
aqui a data do casório.

• Quem não conhece, por
favor, vá conferira sobremesa
"Doce 'Ientação", do Estação
Armazém. Fala sério é uma
delícia. O doce poderá fazer
parte do cardápio da Festa do

Champanhe, dia 25 de maio.

• No domingo o pessoal

,

Desafio·
A coluna oferece hoje um

picolé de limão a quem sou

ber decór os nomes dos novos

ministros. Vale para
-

o próprio
Lula. Putz! Eu não sei nem o dos
anteriores.

"
A árvore quando está
sendo cortada, observa

com tristeza que o
cabo do machado
é de madeira.

ANONIMO

"�o

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Nelci Oelai.
Ela é outra querida que lê a coluna

""

todos os dias para ficar por dentro
das boas da urbe sorriso.

Pesquisa
Uma pesquisa realizada re

centemente por Carlos Alberto
Ribeiro aponta que o pré-candi
dato a deputado estadual Cacá
Pavanello, sairia com mais de
onze mil votos só em Jaraguá. Se
ria uma boa votação.

Dica de
sexta-feira

Como é um dia santo, nada
melhor que tirá-lo para descan
sar e refletir.

bacana do hotel Kayrós estará
servindo um delicioso café da
manhã especial de Páscoa.
Boa pedida.

• Hoje na Confraria do
Churrasco, dos parceiros Teka
e Leandro, vai rolarmuito
peixe no almoço.

• Está acontecendo no pátio
da Caraguá um mini encontro
dé carrosVolkswagen
Quadrados.

• Podemos nos defender
de um ataque, mas somos
indefesos a um elogio. (Freud)

• Com essa, fui!
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Gente 17Você aqui!
Quer publicar sua foto aqui? É só mandar para recepcao@ocorreiodopovo.�om.br em boa resolução.

1 - �na Cristina Fulik e Edeni'lson Fuiik, curtindo uma festa! 2 - Parabéns para Cristiano, pois em março ele completou idade nova, sua esposa N�my e toda a

eq�lpe do Empório.das Pedras lhe desejam felicidades. 3 - Morgana com seu esposo Joni Carlos, que comemorou mais um ano de vida no dia 26 de março.
AmlAgos e familiares lhe desejam parabéns. 4 - Mari dedica a foto para Felix, em comemoração aos seis anos de união comemorados dia 31. "Quero estar com
v�ce num momento chamado sempre". 5 - Ary e IIca comemoraram Bodas de Ouro no mês de março. - Vanessa deseja muitas felicidades ao seu namorado
WII�elm, que comemorou seu aniversário dia 24 de março. 7 - O empresário Nelson Barg, popular Mandela, comemorou idade nova dia 30. Os funcionários e

aml�os desejam fellcidadesl 8 _ Mariane Santos completou; dia 29 de março, 25 anos, suas amigas Andréia, Ane e Raquiellhe desejam muitas felicidades.
9: Silvio Roehrs completou 22 anos no dial Z, sua namorada Nayara lhe deseja felicidades. - Toda a família Oe a amiga Maiara desejam felicidades a jovem
Pamela, que dia 17 completou 16 anos. 11 - Mia e seu gatinho Mimiu enfeitam a coluna. - Camila Francyele Saplinski completou 18 anos dia 18. Seus pais
limar e Teresa e os seus irmão Mateus e Daniel I fie desejam felicidades.
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Crianças de seis
meses a dois anos
recebem a vacina
em duas etapas

GRIPE A
.

Prorrogada etapa devacinação
Gestantes, crianças e doentes crônicos poderão ser imunizados até o dia 23 de abril

.
.

44.544 casos do ano passado, em
todo o país. Das mortes ocorridas
em 2009, o grupo teria concentra
do 20% das 2.051.

Para ser vacinado, é preciso ir
aos postos de vacinação levando
documento de identidade com

foto. No caso das crianças, os pais
devem levar também o cartão de

Desta
forma, gestantes, vacinação; já que elas recebem

crianças de seis meses a uma dose dividida em duas eta
dois anos e doentes crôni- pas. A segunda meia dose deve

, cos (pessoas com menos ser administrada 30 dias após a
de 60 anos que sofrem problemas primeira, e crianças que com
de coração, pulmão, rins, fígado, pletam seis meses depois do dia
câncer, diabéticos e obesos) po- dois de abril podem ser vacinadas
derão ser imunizados durante a . normalmente.
fase reservada aos jovens de 20. Em Iaraguá do Sul, foram regis
a 29 anos, com início marcado

.

tradas 308 suspeitas emmonitora
para a próxima segunda-feira, mento, 133 confirmações e quatro
dia 5 de abril. mortes no ano passado. Precau-

A meta era imunizar' 80% da ções como alimentação balancea
população total (198.391 pesso- da, higiene constante das mãos e

as), mas o número de vacinações evitar locais semventilação devem
teria chegado só a 74.344 no· país continuar sendo observadas, e
até o dia 27 de março. Segundo o quem ainda não foi vacinado deve
ministério; os jovens são o grupo comparecer a um dos 15 postos do
mais afetado pelo vírus: eles cor- município. Outras informações po
responderam a 24% do total de dem ser obtidas pelo telefone 156.

A segunda etapa de
vacinação contra a gripe
A (HlNl), que seria
encerrada ontem, foi
prorrogada pelo Ministério
da Saúde por mais 22 dias.

PREVISÃO DO TEMPO

PIERO RAGAZZI

AGENDA DE VACINAÇÃO
• S'''ci"e 'abrÚ' a 23 de···ab·rii"··�·""jovens"(ie··20 ·�··29 an'os', gest"ant"es,

....

.

doentes crônicos e crianças de 6 meses a 2 anos
• 24 de abril a 7 de maio - Idosos (mais de 60 anos) com doenças crônicas
• 10 de maio a 21 de maio - Adultos de 30 a 39 anos

",",.

(rf
MAi=� �
• Â
16° 27°CHUVAS NO

LITORAL
Sol e tempo firme. No

.

norte de Santa Catarina,
nuvens especialmente
à noite. Temperatura
amena na madrugada e

élevada du�ante o dia.

I .

\

\

\
!

�-,,�
" RIO DO SUl

.. Â
17° 27°

Jarsguã do Sul
e Região ,

CEU ABERTO
HOJE

(J Pouca chuvaMíN: 16°C
MÁX: 30°C

até segundaSÁBADO

dMíN: 17°G Nos próximos dois dias, o

MÁX: 25°C tempo deve continuar firme em

DOMINGO
Santa Catarina. No entanto, a

d previsão é de que a segunda-feiraMíN: 18°C seja um pouco mais chuvosa ém
MÁX: 31°C todo o Estado. Apesar do tempo
SEGUNDA

�
seco no Oeste, o litoral e a área

MíN: 18°C central podem ter um acumula-

MÁX: 25°C do que varia entre 5mm e 14mm.

(f .60"
Ensolarado . Parcialmente Nublado !nstave!

.

Glmvoso
Nublado

FASES DA lUA

LOTERIAS
MEGA..SENA

CONCURSO N° 1166

22 - 28 - 30 - 31 - 35 - 54

LOTOMANIA
CONCURSO N° 1023

06 -13 -.18"": 19 - 25
32 - 39 - 48 - 49 - 59 .

69 - 70 - 73 - 75 - 76
79 - 80·- 90 - 93- 95

LOTERIA FEDERAL
CONCURSO N° 04431

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)
1° 30.079 250.000,00

2° 30.442 27.000,00
3° 08.465 14.300,00
4° 52.003 12.000,00
5° 19.256 10.060,00

JAHAGUA DO SUl..
• Â
16° 30°

lI .

/

atuME,NM,j
. ..
15° 30°

SE voct:.VAI ,PARA ...

SANTA ROSA
DO SUL
Céu claro no

decorrer do dia.�
tempecaturas vanam
en1re ZZ·C e 30�{)•
com calor !fiaiS

lrlt!ioso à tarde: 1\
sensação térmica
n� períoi10 fica ..

SÃO JOAQUIM. por voltadoS 29°C.

.....
;,

12° 24°

RAJADAS
. Ventos em
todo o Estado

\

-

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

028/4

Os ventos devem ficar fortes no decor
rer do dia em todo o Estado. Amaior velo
cidade será a das rajadas que passam pelo
Oeste de Santa Catarina, com ventos um

pouco mais amenos nas outras regiões. Os
níveis já são considerados fortes, com uma

velocidade de pelo menos 10 m/s.
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Mercado Regional

Lourival Karsten
PERfil SÓCIO PROFISSIONAL,Sesi está promovendo ,em Santa rios, segundo o IBGE, em nosso municípioCatarina o censo das pessoas com 10,57% da população apresenta deficiência.deficiência de acordo com .a lei de' Pelo levantamento realizado pelo .Sesi, ocotas para deficientes. Existe certa

'

percentual de portadores de deficiência enconfusão de números, pois o IBGE tam - quadrados na lei das cotas é de 0,69% da pobém realiza estapesquisa, mas inclui nela pulação, Pelo mesmo censo áplicado pelotodas as pessoas que apresentam algu - Sesi, que já pesquisou.36% da população doma deficiência, porém para efeito de co- Estado, em nenhummunicípio o percentutas obrigatérias para as empresas segundo al de portadores ultrapassa 2%, segundo oso volume de empregados, os critérios são critérios 'da lei das 'cotas.
outros. Por causa desta 'díferença de críté- Esta pesquisa fornece uma base se-

Empreendedor
individual

Célio Bayer, secretário da Semic, es
ve no Cejas acompanhado dos repre-
tantes do Sindicont, Sebrae e Corpo

. BombeirosVoluntários para informar
bre o Empreendedor Individual.Este
grama, instituído pela legislação fe
al e amparado pela legislação mu
'ipal, permite à pessoa que hoje atua
brmalmente, tomar-se um empreenlíor de fato e de direito, contribuindo
a o INSS e tendo a possibilidade de
itir notas fiscais através da Prefeítu
!Atualmente já existem 79 empreen
lares individuais na cidade e 163 na
ião. O maior entrave observado é quenovel onde a empresa for instalada
isa ter habite-se e seguir as normas
bombeiros. Atualmente já aderiram
mil empreendedores individuais em
o o Brasil, sendo que destes 7.500 es
em SantaCatarina.Ameta nacional é
gar a 1 milhão de adesões.

Casa conceito
stá cercado de muito mistério o lançamen
casa conceito da Formus, fabricante de.

s de Tubarão, que será aberta no próximoem Joinville. O lançamento, dirigido paraionais do setor, também envolverá os ven
es do programa de relacionamento que fana viagem para local não revelado.

gura para outras ações que já estão em
andamento, pois sabendo quem são, onde
moram e qual a deficiência destas pesso
as, o Sesi consegue realizar um trabalho de
encaminhamento das mesmas para qualifi
cação, visando sua inclusão na força de tra
balho. Em Jaraguá, o projeto já está em an
damentoe conta com parceria de empresas
como aWeg, Lunender, Malwee, Menegotti
Malhas e Sol. Das pessoas que estão sendo
qualificadas, 50% já estão empregadas.

A Parmalat, com aquisições espetaculares, uma campa
nha publicitária inesquecível- os mamíferos - e a ve�cedoraparceria com o Palmeiras, parecia uma en:p�esa destll_lada a

dominar completamente o mercado brasilerro de denvados
de leite e afins. Mas esta semana, a lAEP, controladora daI

Goiasminas Indústria de Laticínios, anuriciou o arrendamen
to de uma fábrica da Parmalat localizada em �iás. Trata-se

as de mais um dos capítulos na lenta agoma desta em-apen
d b ileipresa que já se tomou irrelevante no merca o ras erro e

aminha a largos passos para desaparecer por completo. Por�utro lado, a Laep que jáhavia anunciado na se��a pass�d.a
a compra, por R$ 300 milhões, de 40% da .MOntiClanO�CI
pações - osoutros 60% são da GP Investimentos -

,contínuaampliando sua participação no mercado.
.

DIVULGAÇÃO

Economia 19

EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS

Software gratuíto, só
R$, 100,00 /mês

para até 50 NF-e emitidas

J'

www.dimnfe.com.br I

Fone: 47 3371-1514

Senaiapresenta
perfil moda

o Senai realizou na quarta
feira em Blumenau o lançamen
to da edição Primavera/Verão
2011 do caderno Perfil Moda que
traz informações sobre as ins
pirações e tendências da moda
para o período mais querite do
ano. Uma das novidades da edi
ção da publicação é a inclusão
de tendências para as áreas de
calçado e couro. O caderno de
inspirações Perfil Moda é o re

sultado de pesquisas realizada
por 19 especialistas do Senai nos
principais mercados internacio
nais. Os conceitos apresentados,

em desfiles, feiras e comporta
mentos de rua são reunidos na

publicação, que apresenta ainda
detalhes técnicos, cores, estam
pas e tecidos que tendem a ter

destaque na próxima estação.

Nota eletrônica
para serviços

Uma dificuldade apontada
pelas empresas é o fato de que
para produtos precisam emitir
notas eletrônicas, mas para ser

viços continuam utilizando os
mesmos formulários de sempre.
A Prefeitura está adquirindo sof
tware que permitirá que em pou
cos meses também os serviços
sejam faturados através de notas
eletrônicas. Fará parte do projeto
Jaraguá Digital a ser oficializado
em breve pela municipalidade.

IN DIG,ADORES
SELIC 8,75% 9.DEZEMBRO.2009
TR 0,022% lABRIL.2D1o
CUB 987,97 MARÇO.2D10
BOVESPA "'1,09% lABRIL.2D1o
POUPANÇA 0,5796 lABRIL.2D10
CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7670
DÓLAR TURISMO'(EM R$) 1,7200
DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8500

2,3943

1,7690

1,8800
1,9500
2,4000EURO (EM R$)

... -0,68%
... -1,15%
... -1,07%
... -0,42%
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Unha de Fundo

Julimar Pivatto
* PAULISTA DE JUNDIAí CÉSAR JUNKES

Negociação
A

saída do técnico e do auxiliar do
Criciúma, no meio da semana,
pode ter "melado" a negociação
com o lateral-esquerdo Vander

son (foto), do Iuventus. Segundo o clube
do Sul, o jogador agradou bastanteWilsão
e Evandro, que foram demitidos depois da
derrota para o Brusque. Com o novo dire
tor de futebol, tudo pode começar do zero.

Mas a prioridade dele é achar jogadores no
interior de São Paulo e do Rio Grande do
Sul. Já -sobre a saída de_Janderson para o

Internacional, a assessoria de imprensa do
clube gaúcho disse desconhecer qualquer
tipo de negociação.

Saída
Se realmente Matheus eAmaral saíram

do Juventus sem acertar com a diretoria, é)
nomínimo, falta de profissionalismo. Mes
mo acusando o clube de não pagamento
dos salários, essa não é amelhor forma de
se resolver a situação. Ambos dizem estar
em contato com o Avaí, mas não conse

gui achar ninguém no clube da Ilha para
confirmar a informação. Os dois são bons
jogadores, mas não podem se achar os

donos da verdade. Se quisessem sair, que
fizessem como Reginaldo Nascimento,
que conversou com a diretoria antes.

Cruzeiro. Foi o destaque
na rodada da Libertadores.
Vencer com folga um adver
sário como o Vélez Sarsfield
não é tarefa das mais fáceis.

Quando joga assim, o Cru
zeiro mostra porque é fran
co favorito ao título.

GOlCO T
Clássico de Floripa. Figuei

rense' Avaí e até o árbitro Luiz
Orlando de Souza serão julga
dos na terça-feira, no TJD. O
jogo, que terminou lxl, teve

foguete em campo, juiz er

rando muito e confusão entre

atletas. O bicho vai pegar.

CURIOSIDADES OlíMPICAS
o primeiro caso de doping olímpico foi
na Cidade do México, em 1968. Hans
Gunnar LiUenvall fez a Suécia perder o
bronze no pentatlo, depois de ser pego
por uso de álcool. A ingéstão é comum
na modalidade, para acalmar antes
das provas de tiro, mas a quantidade
encontrada foi muito superior.

Saiu a tabela
Asmeninas do futsal adulto já conhecem os adversá

rios no Campeonato Catarinense. Além daRaumak/Pos
tosMime/FME, Unochapecó, Kindermann e Unesc/Cri
cíúma estarãono torneio, que começa nos dias 16 e 17 de
abril, no Sul do Estado. Será uma boa oportunidade para
as equipes se prepararem para a Liga Futsal2010, já que
as quatro são as representantes catarinenses no certame.
O técnico jaraguaense,VitorAlexandre, disse quemante
ve a base do ano passado e trouxe alguns reforços, mas as
meninas estão todas na casa dos 20 anos. É assim que se

começa um projeto, olhando longe. Elas podem não ser

campeãs, mas o fato de estarem naprincipal competição
do país já é um baita avanço.

.

CÉSAR JUI':JKES

-

DOIS TOQUES
.AlA •Nem estreou eMarcelo
Nicácio já é desfalque no
Figueirense. O atacante torceu

o tornozelo e não enfrenta a
�

Chapecoense, domingo.

MAISUM1. O espanhol Fábregas
corre o risco de ficar fora da

-

Copa. Ele fraturou a fibula da

perna direita, no_empate do
Arsenal com o Barcelona.

Depois da
classificação heróica, o Avaí
recebeumais uma boa notícia
ontem - vai decidir a vaga das
oitavas-de-final em casa.

PORÉM.A lesão do atacanteWayne
Rooneynão é tão grave como se

pensava e ele vai poder jogar a
partida de volta das oitavas-de
final da liga dosCampeões.

PIERO RAGAZZI

Marcelo, Francini, Fábio e Ana integram torcida organizada da Malwee

IED E'

Torcida também
•

ansiosapara a
estreia na Liga
Integrantes da TIM lamentam que
jogo na terça não será com Ioinville
JARAGUÁ DO SUL

Eles estão há pelo menos

Quatro meses sem ver a

Malwee/Gimed em Quadra.
Por isso ansiedade para a

partida contra Unisul na
terça-feira, 6, às 19h15
aumenta.

E
ano as expectativas são

aiores que nas edições
eriores da liga Futsal. O
e trouxe novos jogadores,

fez uma boa pré-temporada, além
de ser favorito. "No ano passado vi
mos que o time perdeu alguns jogos
por causa da exaustão física, espera
mos que esse ano isso não aconte

ça", disseAnaCarolina deAndrade.
Outro ponto levantado pelos

integrantes é o fato do time man
dar algumas competições' em
Brusque. A expectativa é do giná
sio ainda mais lotado. "O pessoal
deve comparecer em peso e valo
rizar ainda mais os jogos dentro
de casa", opinou o presidente da

TIM, Marcelo Heidemann.
Sobre os novos contratados,

Fábio Leoni, diz que acompa-

nhou os novatos na Superliga e

gostou do que viu. "O que falta
é um pouco de entrosamento,
mas isso eles vão ganhar com o

tempo", observou. Leoni e seus

companheiros ficaram feliz com

o retorno do ala Xande. Para eles
é fundamental a presença dele
por causa de seu espírito de lide

rança e a qualidade no passe.

"O pessoal deve
comparecer em peso e

valorizar ainda mais os
jogos dentro de casa",

MARCELO HEIDEMANNi
PRESIDENTE DATIM

.

E qual o confrontomais .espe
rado da Liga? A resposta está na

ponta da língua: Krona/Joinville.
Os integrantes criticaram o fato
de terem alterado a tabela. "Até
lá estaremos classificados, mas

vamos ganhar até com o juvenil",
brincou Francini Stinghen.

Os ingressos para a estreia já
podem ser adquiridos no Postos

Mime, Girolla Imóveis é Falcão

Sports. Os preços são R$ 15 (anel
inferior) e R$ 10 (anel superior).

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br
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Na área

Henrique
Porto

Falta de compromisso
nfeliz a declaração do Presidente da FME, aqui mesmo em O Cor
reio do Povo, sobre o piso da Arena Jaraguá. Desde queum grupo
de renomados arq�tetos projetou a obra, está prevista a utilização
de piso removível na quadra, reforçando o carátermultiuso do lo-

cal. Assim, nos dias de jogos se instala o material, e quando não se usa'
fica desmontadO, garantindo s�a conservação e durabilidade. Para isso

projetaram grandes salas de apoio debaixo das arquibancadas inferio
res, onde o material seria guardado. Mas, na opinião do dirigente do

esporte jaraguaense, o piso removível tende a ter uma durabilidade re
duzida, pois, pasmem, precisa de cuidados. A ideia dele é instalar um

piso fixo. Por essas e por outras que a própriaArena Iaraguá, oArthur
Muller, as áreas de lazer e a pista sintética estãoabandonadas.

Fixo ou removível
Discordo da instalação de um piso fixo no local. Nem só de es

porte vive aArena Jaraguá. Em julho teremos lá a Expo 2010, onde
quase 100 stands serão montados sobre a quadra. Caso o rodeio
indoor realmente acontecesse, milhares de metros cúbicos de terra
seriam despejados no local. Isso- sem falar nos feirões de automó
veis, que acontecem com grande frequência no local. Ou dos gran
des shows musicais, onde à público pula e dança sobre o piso. Isso
sim reduz a durabilidade de um piso. E não venham quererme con
vencer que aquelas tábuas de compensado protegem alguma coisa.

Vida de treinador
Vamos falar de um lado bom da FME, os eventos. Os times ga

nharam duas semanas de folga rioVarzeano, graças à chuva e a Pás
coa.A pausa será boa para recuperar os atletas lesionados daminha

equipe (Box 7), que não eram poucos. No próximo sábado, dia 10,
temos um jogo decisivo contra o Confort Fine. Preferia que este fos
se nosso terceiro jogo, para ter mais tempo de conhecer o elenco.

��s atletas sequer vi jogar, já que na hora demontar o time foram
mdicados por outros jogadores. Uma realidade compartilhada por
grande parte das equipes. .

.

Filipe Luís
surpreende

Filipe Luís fez a sua parte, se
recuperando em tempo recor
de
'.
A previsão é que no final de

abril, mais tardar início de maio,
o lateral volte a jogar. Porém com

relação à Copa do Mundo' não
aili

'

Se
anta tapar o sol com a peneira.
quando estava no auge de sua

forma física e técnica o jaraguaense não erapresença certa nas con
vocações de Dunga, difícil acreditar qu� agora será, depois de trêsmesesmativo.

.

ventus, disse à imprensa que
os salários estão atrasados e

os jogadores foram abando
nados. lIdo Vargas rebateu

dizendo- que os salários es-
o

tão em dia e 'que Amaral de_
''\reriª .'ser.págo pelo Guarani

,(SP),' seu clube de origem. Em

quem acreditari Ain�� c�nfio
na palavra de Ildo, príncipal-
mente por saber quem trouxe

Amaral para o clube.
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CO EÇ

Clássicosabrem a

Liga segunda-feira
Neste ano, competição vai pararna Copa do Mundo
DA REDAÇÃO

Começa na segunda-feira a

principal competição do salonismo
nacional. A Liga Futsal 2010 terá
várias novidades nesta edição. A
principal delas é a participação de
21 clubes, recorde histórico. Além
disso, a CBFS fechou parceria com
o Ministério do Esporte, que, com a

Lei do Incentivo, vai facilitar a busca
de patrocínio para a competição. E
a tabela de jogos mostra uma folga

. durante aCopa doMundo.
A rodada de abertura será toda

de clássicos regionais, na segunda
feira. Às 19h15, o atual campeão
Carlos Barbosa recebe o Atlântico. Liga Futsal vem trazendo cada vez mais gente para as arquibancadas
Outras quatro partidas ainda estão
programadas para essa segun
da - Cortiana x Assoeva, Krona x

CÉSAR JUNKES

ANÁPOLlS FUTSAl.jSUPERBOLLA
Debutante na Liga Futsal, o time

goiano chega como único repre
sentante da região Centro-Oeste.
Entre os destaques do time estão

os alas Pica-Pau e Marcelo, o goleiro
Reginho. O técnico é o experiente
Rogério Mancini.

ASSOEVA/UNISC/KROFAM
Outro estreante na Liga, o time de

Venâncio Aires (RS) espera surpre
ender. Para isso, trouxe nomes de

peso como o pivô Ceko (com passa

gens no futsal russo) e o ex-Malwee

Xoxo. O técnico é Eduardo Basso,
o Morruga. O clube é o atual vice

campeão gaúcho.

ATLÂNTICO URI ERECHIM

Tradicional equipe gaúcha, acostuma
da a fazer boas campanhas, mas que
ainda não conquistou o título da Liga
Futsal. Para subir no lugar mais alto

do pódio, o time tem no elenco atletas

como o pivô Luciano, o fixo Gelson (ex
Malwee) e o ala Maninho. No coman

do, o técnico Roberto Zacouteguy.

CARLOS BARBOSA

O atual campeão chega, novamen
te, como um dos favoritos ao título.

O principal trunfo foi manter a base

do ano passado, com Lavoisier, Car

Iínhos, Sinoê e Tostão. Todos sobre

o comando do experiente Paulo

Mussalem. Além da Liga, o time

também levantou a Taça Brasil e o

Estadual no ano passado.

COPAGRIl.jFAVILlE/DALPONTE
Atual campeão paranaense, o time

de Marechal Cãndido Rondon es

pera repetir o bom desempenho
do ano passado, quanoo parou nas

quartas-de-final. Para ir mais longe,
aposta em atletas como o goleiro
Baranha, os alas Gadeia e Edu e. o

pivô Chico Paulista. O técnico é Mar

cos Xavier de Andrade.

CORTIANA/AFF
Outro tradicional time gaúcho, que briga
para conquistar um título inédito. Q;

destaques no elenco são o fixo Goda,
o pivô Indião (aquele que era para ter

fechado com a Malwee), o jovem Fenão

e o goleiro Danilo. O treinador é Antônio

caros Guimarães. o Tuca.

��TA/MUFFMÃW��
Tradicional equipe do Paraná, o

clube chega mais uma vez na Liga
Futsal com fome de vitória. No

grupo 'tem bons jogadores como o

goleiro Donny, o fixo Issamu, o pivô
Aladinho e o ala Ratto. Nei .Victor é

o técnico que tentará levar o clube à

próxima fase da competição.

Florianópolis, Copagril x Cascavel
e Umuarama x Foz. Conheça um

OS 21 CANDIDATOS AO TíTULO

FLORIANÓPOLIS FUTSAL

O time da Capital catarinense

chega com um elenco conhecido,
como o goleiro Djony, o fixo Antô

nio, o ala Alvinho e o pivô Vini. A

novidade está no banco. Jorge
Lecian da Silva, o Jorjão, assumiu
o cargo de treinador, no lugar do
experiente Valci Moreira.

FOZ FUTSAL

Outro debutante na competição.
Para surpreender, tem no elenco

jogadores como o ala Renatinho, o

pivô Mancha e o fixo Daniel Sakai,
todos sob o comando do técnico
Ricardo Gonçalves Garcia Júnior,
o Xepa.

INTELLI/ORLÂNDIA
Os paulistas costumam fazer boas

campanhas, mas nunca foram
muito longe. Para tentar quebrar
a escrita, apostam em jogadores
como o ala artilheiro Marinho, o

pivô Maicky e os ex-Malwee Darlan

e Dudu. O treinador é Aparecido
Donizete Silva, o Cidão.

KRONA/JOINVILLE
Uma das mais tradicionais equipes
do país, aposta em reforços como

o goleiro Franklin e o pivô Humber

to, além dos já conhecidos André,
Guina, Thales e Frede. O técnico é
Paulo César Cardoso. A intenção em

2010 é quebrar a escrita e conquis
tar o título pela primeira vez.

MACAÉ SPORTS

O time carioca não tem tanta tradi

ção nacional, mas regionalmente é
uma das principais força do Estado.

O plantel é praticamente o mesmo

, do ano passado, como o fixo Daniel,
o pivô cazuza e o ala Jorginho, todos
comandados por Sávio Tardini Badini.

MALWEE/CIMED
Para tentar esquecer o vice-cam

peonato de 2009, o time se refor

çou bastante. Além dos já conhe

cidos, o plantei tem Bruno Souza,
Lucas, Bebeto, Márcio, índio, Val
din, Bazflio e Jonathan. O técnico

multicampeão Fernando Ferretti

aposta na força do conjunto para

conquistar o tetracampeonato.

POKER/PETRÓPOLlS
Atual campeão carioca, o Petrópolis
aposta em uma das maiores contra

tações da temporada - o pivô Vander
Carioca. Além dele, tem a volta de

Andrey (ex-Malwee) e o fixo Cupim.
O técnico é Faisel Saab espera fazer
uma campanha melhor. Em 2009,
passou à segunda fase, mas fez a

pior campanha entre os 12.

pouco das equipes que disputarão
essa edição,

PRAIA CLUBEjPEPSIj
CURINGA FIAT
O time mineiro vem com caras no

vas para essa edição. Os alas Mos

quito, Léo Bonfim e Pábrio e o pivô
Laia são os destaques. O técnico
Marcelo José Duarte, conhecido
como Morcego, espera passar à

segunda fase, já que ano passado
o time terminou em 15°.

RCG/GARÇA/UMBRO
Os paulista!", mais uma vez, acre

ditam na juventude para passar à

segunda fase do tomeio. Nesse ano

aposta no fixo Fuste, no jaraguaense
Adolfo, no ala Waguinho e no goleiro
Ivan. O técnico é um velho conhecido:
Manoel Dalpasquale, o Maneca.

SÃO CAETANO/CORINlHIANS UNIP

Mais uma vez, o São Caetano se

uniu ao Corinthians e espera se

classificar entre .os 12. Para isso,
contratou o ex-técnico da Seleção,
PC de Oliveira. No elenco, o fixo Fer

rugem, os alas Sim i e Cabreúva e o

fixo Paulinho Japonês. No ano pas
sado, o time terminou em 14° lugar.

SÃO PAULO/BEBEDOURO/
CONSTRUBAN

O Tricolor paulista fez uma parce
ria com a cidade de Bebedouro,
onde mandará as partidas. O téc
nico Fábio da Silva Gomes Filho,
o Fabinho, aposta em um elenco

jovem para tentar surpreender.
Mas sabemos que o foco principal
da equipe não é o Salão.

UNISUl.jSEGURIDADE
O time do Sul catarinense entra para

surpreender, mas perdeu muitos joga
dores. Entre os destaques estão o fixo

Anel, os alas Gordo e Deives, e o pivô
Murilo. O técnico é, mais uma vez,
Paulinho Gambier. No ano passado,
o time fez uma campanha ruim, com
apenas 17 pontos em 18 jogos.

V&MMINAS

Os mineiros foram eliminados pela
Malwee/Cimed nas quartas-de
final, no ano passado. o goleiro
Bianchini e os alas Diece e Pixote
são os grandes destaques do téc
nico Rodrigo Guimarães Lima, o

Perdigão..

UMUARAMA/ZAELIj
GAZIN/PENALTY
No ano passado, os paranaenses

pararam na semifinal. Para chegar
mais longe, eles aposta em jogado
res como os alas Augusto e Douglas
(ex-Malwee), o pivô Jorge Alex e o go
leiro Gian. O comando do time esta
a cargo de Jarí da Rocha, o Jarico.
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De o daMalásia·
seráacerto do
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,

Rubinho Barrichello aponta dificuldades do circuito
DA REDAÇÃO
A prinCipal categoria do
automobilismo mundial
tem sua terceira prova
no domingo, às 5h,
e expectativa é de
dificuldades.

Rubens
Barrichello, da

Williams, acredita que
o maior desafio maior é
achar o acerto ideal para a

pista, que tem vários tipos de cur
vas e exige balanceamento perfei
to dos freios e da aerodinâmica. "É,

Massa admite
que carro
está inferior

O vice-líder da temporada
2010, Felipe Massa, com 33 pon
tos, quatro a menos que o Alonso,
admitiu que a Ferrari não tem o

carro mais rápido, mas exaltou a

confiabilidade da escuderia. "Não
tivemos o carro mais rápido nas

duas primeiras corridas" só que
fizemos um bom trabalho. Fomos
mais confiáveis comparados com

os carros mais rápidos", analisou.
O brasileiro falou sobre a corrida
deste doming�. "Vai ser duro, por
que este é um circuito muito exi

gente, o que é difícil do ponto de
vista físico", declarou.

uma das minhas pistas favoritas",
disse Barrichello, que é um dos

poucos pilotos da Fórmula 1 a ter

participado dos 11 GPs disputados
no circuito da Malásia.

O piloto afirma ainda que o

traçado tem ótimos tipos de cur

vas, vai de uma velocidade mui
to alta para outra muito baixa. uÉ
uma pista muito aerodinâmica
e tem que ter balanço nos freios,
para ter uma correção em relação
à curva antes de recuperar o po
der, então é bem legal. Não é fácil

regular o carro, o que torna mais

interessante", explicou o brasileiro.
Barrichello ainda elogiou a

Williams e que o desempenho vai
melhorar com o passar das corri
das. "Um grupo de lutadores, gen
te boa, bom método de trabalho.
Estamos trabalhando bem jun
tos. Eles são muito abertos, existe
muita liberdade. Estamos longe de ,

onde queremos estar; mas no ca-

minho certo".
.

Para o piloto, aWilliams está
no grupo intermediário na ta

bela de pontuação, com Renault
e Force India. O brasileiro disse
ainda que gostou muito de ver

Robert Kubica no pódio do GP da
Austrália, onde o polonês chegou
em segundo lugar.

DIVULGAÇÃO

Massa também considera traçado da Malásia um dos mais complicados

Plano de Assistência Familiar Leier contrata pessoas de
ambos os sexos para atuarem na área de vendas.

Oferecemos:
• Salário + comissões
• Premiações motivacionais
• Legalização trabalhista
• Veículo para transporte
• Oportunidade de crescimento

PLANO FUNERAL E
ASSISTÊNCIA FAMILIAR

Os Interessados deverão comparecer no dia OS de Abril as 09
horas da manhã, no CEJAS - Centro Empresarial de Jaraguá do,
ao lado da SCAR, munidos de currículo e documentos.

'"
"

Atacante seria poupado, mas pediu ao treinador para jogar

Robinho volta ao time' do
Santos nojogo de domingo ·

DA REDAÇÃO
Robinho treinou no time

titular, ao lado de Neymar e

André, no coletivo de ontem e

está escalado para o jogo' con
tra o São Caetano, domingo,
pelo Paulistão. Ele desfalcou
o Santos nos quatro últimos

jogos (três pelo estadual e um

"Robi'nho s� não '

jogará se sentir
alguma coisa até o

domingo"
DORIVAl JÚNIOR, TÉCNICO

balho de condicionamento
físico. Mas, com a ausência do
meia Paulo Henrique Ganso,
suspenso, e a insistência do

jogador em voltar o mais rá

pido possível, o comandante
santista mudou de ideia.

"Robinho só não jogará se

voltar a sentir alguma coisa até
domingo", afirmou Dorival Jú
nior. Assim, com a entrada do
atacante no lugar de Ganso, o
time voltará a atuar no esque
ma tático 4-3-3. E, apesar de
George Lucas estar recupera-

,

do e treinando normalmente,
Pará continuará sendo o late
ral-direito titular do Santos.
Como o Santos precisa de só
mais um ponto para terminar
a primeira fase do Paulistão na
liderança, Dorival Júnior vai
usat os dois jogos que restam.
como treinos de luxo.

I

pela Copa do Brasil), mas já
está recuperado da contusão
muscular na coxa esquerda.

Como o Santos já está clas
sificado para as semifinais, o

técnico Dorival Júnior chegou
a pensar em poupar Robinho

para que ele fizesse um tra-

JOGOS PELO BRASil
• COPA DO BRASIL EmelecOxl Deportivo Quito

Once caldas x Nacional-PAR*

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1: Corinthians lO, Racing-URU 7,
Independiente-COL 3 e Cerro Porteiio 1.

GRUPO 2: São Paulo lO, Once caldas 8,
Monterrey 6 e Nacional-PAR O.

GRUPO 3: Estudiantes lO, Alianza Uma 9, Juan

• RESULTADOS

Grêmio 3xO Votoraty
Atlético-PR 2x0 Sampaio Corrêa

Botafogo 2x3 Santa Cruz

Atlético-MG 6xO Chapecoense
PRÓXIMOS CONFRONTOS

QUARTA-FEIRA (1�/4)
Corinthians-PR x Vasco

Vrt.ória x Goiás

Santa Cruz x Atlético-GO

Portuguesa x Fluminense

Aurich 6 e Bolívar 1.

.

GRUPO 4: Libertad 9, Universitário-PER 8,
Lanús 7 e Blooming O.

GRUPO 5: Intemacional8, Deportivo Quito 7,
Cerro 7 e Emelec O.

GRUPO 6: Nacional-URU 8, Banfield 8, Morelia
5 e Deportivo Cuenca 3.

GRUPO 7: Cruzeiro lO, Vélez Sarsfield lO, Colo

Grêmio x Avaí

Santos x Guarani

Atlético-MG x Sport
QUINTA-FEIRA (15/4)
Palmeiras x Atlético-PR

(Jogos de volta nos dias 21 e 22 de abril) Colo 4 e Deportivo Itália 1.

GRUPO 8: Universidad Chile 7, Flamengo 6,
• UBERTADORES
Morelia 1xl Banfield

Corinthians 2xl Cerro Porteiio

Univ. católica 3 e Caracas 2 .

* Jogo não encerrado até o fechamento desta edição
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Zé da Farmácia é acusado de contrabando, tráfico de drogas e crime contra a saúde pública. Se condenado, ele pode perder o mandato

VEN A Ill: L�
, !

Vereador é preso pela PF
Operação liderada pelaAnvisa interditou três farmácias do município
JARAGUÁ DO SUL

o vereador José Osório de
Ávila, o Zé da Farmácia, foi
preso pela venda ilegal de
medicamentos, na tarde
de ontem. Três farmácias,
foram interditadas.

operação 344, liderada
pela Anvisa (Agência'
Nacional dê Vigilância
Sanitária) em parceria

com a Polícia Federal identificou
�stabelecimentos que comercia-'
IlZavam remédios falsificados,
contrabandeados ou vendidos
sem receita' médica. 'Além do
parlamentar, que é dono da far
mácia Dragão Ávila, no IaraguáEsqúerdo, também foram deti
dosVilmar SabeI, proprietário,daUltrafarma (localizada na Aveni
da Getúlio Vargas) e Camila Pa
dreIa, da Drogaria Calçadão,Os acusados estão no Presídio
Regional de loinvílle, para onde
foram levados depois de presta-remd .

P
epOlmento daDelegacia daolí .

,

Cl� Federal. Os suspeitos se-

rão indiciados por contrabando,
tráfico de drogas e crime contra a

saúde pública, este último consi

derado crime hediondo. Se con

denados' podem pegar de cinco

a dez anos por tráfico, um a qua
tro anos por contrabando e de

dez aquinze por atentado contra
a saúde pública.

Entre os remédios apreen
didos está o estimulante sexual

Vimax 50, medicamento de ori

gem uruguaia e com circulaçã.o
proibida no Brasil. "Essa é a p�l
meíra vez que vejo esse remedlO

em território nacional", afirmou
o delegado da Polícia Federal e

chefe do setor de inteligência da

Anvisa, Adilson Bezerra. A Vigi
lância Sanitária-de Jaraguá do Sul

informou que não tinha conheci- .

mente sobre a ação.

• Cristiane Alves
crisliane@ocorreiQdopovo.com.br,

M1."', �I

Drogaria Calçadão foi o primeiro estabelecimento fechado ontem

Na Drogão Ávila, no Jaraguá Esquer�o, venda também era irregular

Segurança 23

Operação 344
A operação, que leva o nú

mero da portaria que proíbe a

venda de remédios tarja preta
sem receita médica, acontece
em todo o Brasil e tem o obje
tivo de coibir a venda ilegal de
medicamentos. As fiscaliza

ções começaram a ser realiza
das na região Norte,do Estado
na terça-feira.

o No total, foram presas 16

pessoas e apreendidos cerca'

de seis mil medicamentos
nosmunicípios de Jaraguá do -

.

Sul, Joinville, Araquari e Cri
ciúma. A ação foi deflagrada
a partir de um levantamento

.

'do setor de inteligência da
Anvísa e com a ajuda de de
núncias anônimas. Para o re
gistro de denúncias, aAnvisa
disponíbíliza o telefone 0800-
642:-9782 ou o e-mail ouvido- o

ria@anvisa.gov.br.

Ultrafarma foi o segundo
alvo dos policiais

"
Essa éa

primeira vez
que vejo esse

medicamento
em território
nacional.

DELEGADO
ADILSON BEZERRA '

"

Como
aconteceram

,

as interdições
-

o

O primeiro estabeleci-
mento fechado ontem foi a

Drogaria Calçadão, localizada
na rua Marechal Deodoro da
Fonseca. Em seguida o alvo
foi a Ultrafarma, na Avenida
Getúlio Vargas. A terceira e úl
tima

.

parada da operação foi
na Farmácia Drogão Ávila, no
bairro Iaraguá Esquerdo. Ao
ser detido em flagrante, o ve

readorZé da Farmácia reagiu à
abordagem e desacatou os po
liciais. Se condenado, ele pode
atémesmo perder omandato.
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Novo painel.
Mais moderno e muito

mais bonito.

Novo acabamento.
Novos texturas.e tecidos
nos bancos e nas porta�. -;

Novo farol duplo escurecido
com detalhe cromado

e moldura em preto brilhante.

Conheça também
a versão Fox Prime
I-Motion com câmbio
automatizado ASG.;,

Novo Fox 1.0
• Direção hidráulica
• Limpador i! desembaçador
do vidro traseiro

.'. • Tecido na lat.eral das portás
• Regulogem milimétrica
do banco domotorista

• Gaveta sob o banco do motorista
• Rodas de aço aro 15';
com calota TECHNO .

• Chave 4l.canivete'"

.WWW.autoelife.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 8AHCO'IIOUCSWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000

, .

E tempo de outono e tempo de Páscoa.
,

.

.

" E tempo de buscar a renovação e celebrar a ressurreição.
I ,

E tempo de buscar o que há de melhor em cada um de nós.
,

E tempo de Blush!

reuisla rlanmllter iHieligen1e
Nas bancas em abril. Assinantes do jornal O CORR.EIO.DO POVO recebem gratuitamente.
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