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Vitória voltou a

golear e se garantiu
na semifinal

Flamengo empatou
e foi eliminado pelo
Juventus de Joinville.

Psicóloga afirma que conversar é o melhor remédio'
para os filhos aceitarem a separação dos pais.

Licita
�

O do sistema
.rotatívo será lan da
Início do processo para implantar o estacionamento rotativo deve acontecer esta semana, com
o lançamento do edital que vai definir o valor do aluguel dos parquímetros. Previsão é de que

equipamentos comecem a ser instalados dentro de 40 dias. Conforme o procurador jurídicoValmir
Elói, omotoristas pagarão entre R$ 1,20 e R$ 1,50 a hora. Sistema deve contemplar 1,2mil vagas.
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CÉSAR JUNKES

Terreno que abrigava a antiga empresa de bebidas MaxWilhelm, no Baependi, foi comprado por uma grande rede de supermercados.
Estimativa é de que novo empreendimento gere 200 empregos diretos até o fim do ano. Mas o nome da empresa não foi revelado.

Novo Código de
Ética Médica

começa a valer
a partir de hoje.

Uma das diretrizes
diz respeito
às receitas

e atestados,
que devem ser

escritos de
forma legível.

á n

pOlíTICA

Disputa
interna
PT da região
Executivas reagem
à definição das
candidaturas por
Jaraguá do Sul.
Página 4

POSSE

assume na

Câmara.

Página 5

CA OUNA
TOMASEW

IS

Deap obrigado
. a transferir
182 detentos
Governo do Estado tem até
quinta-feira para reduzir a
superlotação do Presídio
Regional. Intimação da
juíza Eliane Luiz foi recebida
pelo procurador-geral do
Estado, Sadi Lima.
Página 23

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.�u.br
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SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE
O nome da Sociedade foi escolhido justamente pelo objetivo dos fundadores: criar um grupo
para promover recreações e difundir o esporte entre amigos. O primeiro estatuto foi redigido no
dia 10 de janeiro de 1954, e já sofreu três modificações. Os bailes e Festas de Rei eram realizados
nas residências dos sócios até julho do mesmo ano, quando começou a ser construída a sede
social. Naquela época, era proibido dançar de rosto colado, com chapéu, sem terno e com copos
ou garrafas na mão. As mulheres também não podiam trajar calças ou mini-saias, considerados
"trajes indecorosos". Embora a principal atividade sempre tenha sido a prática de tiro, em 1961
foi criado o departamento de futebol, e na década de 1980, o departamento de bocha.

2 História

1813
Buenos Aires. recebe
as "Instrucciones"
No dia 13 de abril de 1813, o general

uruguaio José GervasioArtigas envia aBue
nos Aires as famosas "Instrucciones del
Afio XIII" (Instruções do Ano 13), um pro
grama que representava uma interpretação
do movimento revolucionário que queria a

independência da América. O documento
é resultado do Congresso Oriental, que ha
via sido convocado para definir o posicio
namento dos orientais em Buenos Aires.

Nas instruções, haviam duas ideias
principais: a independência dos territórios
do Rio daPrata e a instituição deum governo
republicano. A intenção era fazer um pacto
em que os interesses centralistas de Buenos
Aires pudessem ser controlados e estivesse

garantida a soberania da "BandaOriental", da
época dominada pelos portugueses.

O movimento de libertação das colô
nias espanholas havia sido iniciado a partir
de 1797, e juntando-se aos rebeldes, Arti
gas foi nomeado tenente-coronel, o que o

colocava à frente de batalhas que o trans

formariam em um herói nacional. Após
a divulgação das Instrucciones, o general
acabaria "rompendo com os portenhos e

iniciando uma guerra com o apoio das pro
víncias litorâneas.

Em 23 de junho de 1814, Artigas perde
a batalha e acaba sendo obrigado a assinar
um tratado onde abria mão de seu domí
nio. Ele voltaria a Montevidéu um ano de
pois, tomando-se o governante e criando
a "Liga Federal", pequena nação localizada
onde hoje está a Argentina e o Uruguai -
motivo pelo qual ficaria conhecido como

"Protector de los Pueblos tibres" (Protetor
dos Povos Livres).

DECRETO

Guerra ao Japão
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o homem que
enganou o mundo

Quem ganha a vida atuando pode ser le
vado a um destino no mínimo inusitado: foi
o que aconteceu com Meyrick Edward Clíf
ton James, que saiu dos palcos para trabalhar
como sósia do general britânico Bernard Law
Montgomery. O australiano começou a atuar

depois de servir durante a Primeira Guerra
Mundial. Eventualmente, acabou sendo de

signado ao "RoyalArmy Pay Corps" em 1949,
mudando-se para Leicester, na Inglaterra.

Sete dias antes do "Dia D" (a Operação
Overlord, que queria livrar a Normandia
do domínio alemão), um tenente-coro
nel britânico notou a semelhança do ator
com Montgomery em uma foto de jornal.
O exército decidiu usá-lo para confundir
a inteligência alemã. Após aprender a se

comportar como o general, ele partiu para
Alger, onde fez diversas aparições públicas
junto ao comandante dos Aliados no Medi
terrâneo. A história viria a público em 1954,
quando Clifton publica um livro sobre suas

façanhas, intitulado "IWas Monty Double".

General Bernard Law Montgomery,
que comandou britânicos,
canadenses -e americanos durante
a Operação Overlord

M. E. Clifton James, semelhança
com Montgomery e o talento
para atuar lhe renderam um

trabalho como sósia do general

PELO MUNDO

1943

Valas de Katyn
o ano de 1943 foi o da descoberta

das valas comuns de Katyn, perto de
Smolensk (URSS). No dia 13 de abril,
os cadáveres de quatro mil oficiais po
loneses foram encontrados em uma

das valas. Eles foram executados em

1939 a mando de Stalin, durante a Se

gunda Guerra. A Polônia lutava contra
os alemães e os soviéticos.

1984

Moeda boliviana
19

GP da Espanha·
Ocorreu no dia 13 de abril de 198

o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Es-
,

panha. o brasileiro Ayrton Senna, qu
na época era piloto da Lotus-Renault
numa grande disputa, venceu a cor

rida com a ínfima margem de 0.014
em relação a Nigel Mansell, piloto d

Williams. Alain Prost, da McLaren

conquistou o terceiro lugar.

No dia 13 de abril de 1984, a mo- .

eda boliviana desvaloriza-se 300% em

relação ao dólar. Neste ano, a taxa de
crescimento real do PIB na Bolívia fi
cou em -0,2%. O país passou por refor
mas e, nos últimos anos, vem crescen

do gradativamente. Em 2009, a taxa de
crescimento real do Produto Interno
Bruto alcançou um índice de 4,9%.

A história começou com 6 conde francês Sivrac, que
em 1790 construiu o ancestral da bicicleta. O celerífero
era apenas um pedaço de madeira ligando duas rodas, impulsionado com

os pés. Em 1816 surgiria o primeiro biciclo diri�ível, a draisiana.
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PONTO DE VISTA

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
OAB deJaraguá

doSul
JorgeBrognolli, DurvalMarcatto, EdwardSá,
economista presidente daAcijs economista

A teologia da prosperidade

Para Sigmund
Freud, religiões

devem ser

classificadas entre
os denominados
delírios de massa

..... uando o sociólogo Max Weber dizia que
a doutrina protestante- preparou o ter

reno para que os capitalistas assentassem

..... as bases da afirmativa que "os lucros eram

considerados uma vontade de Deus, uma marca

de seus favores e uma prova de sucesso em ter sido
chamados e agraciados pelamão do divino", nunca
poderia ter imaginado que a doutrina neo-pente
costal se transformaria na fase superior do protes
tantismo. O pentecostalismo surgiu em Kansas por
volta do ano 1900, como corrente restauradora do
metodismo americano que dava prioridade à ex

periência espiritual, em detrimento
da teologia formal. Atualmente, sua
forma mais difundida é realizada

por meio do "tele-evangelismo"
através de um culto informal e entu
siasmado' exclamações espontâneas
de fé, pregação evangélica, canto

animado, profecias, curas pela fé,
transes extáticos, encostos e .glosso
lalia (falar em transe de forma inin

teligível) - tudo atribuído à presença
do Espírito Santo (e da promessa de
sucesso financeiro como premiação
sobrenatural). Sua teoria fundamentalista acredita
na verdade literal das escrituras e na tortura infini
ta dos condenados após o Juízo Final. Nesse caso,
a psicanálise Freudiana mostra uma outra visão,
que sustenta que as ideias religiosas surgem pela
necessidade da civilização de defender-se da força
esmagadora da natureza, criando doutrinas que,
por um lado, expliquem os enigmas deste mundo
e, por outro, ofereçam a certeza da existência de
uma Providência que cuidará dos seres humanos
na pós-vida. Nessa configuração milenar, legado
dos nossos antepassados e reproduzida institucio
nalmente através da própria sociedade, faz com

que se favoreça o surgimento de todo tipo de cren

ças/ já que os indivíduos, nas suas relações uns com
os outros, terminam, na "efervescência da festa",
adquirindo a capacidade de criar o divino. Quando
a realidade se torna um espaço para o sofrimento,
é necessário romper as relações com ela através da

introdução de um delírio, fonte de toda neurose
/'

obsessiva. Para Sigmund Freud, religiões devem
ser classificadas entre os denominados delírios de
massa. Se o pobre Weber, que explicava tais fenô
menos a partir de uma visão sociológica diferente,
houvesse tido a oportunidade de viver o suficiente

para verificar os estreitos laços contemporâneos
entre economia e religião, confirmada pela visão
marxista do futuro das mesmas, não teria consolo.
Assistir programas televisivos em dias de descanso,
e presenciar passivamente como uma seita reli

giosa utiliza métodos de persuasão similares às

propagandas comerciais, delineando-as através de
neuroses coletivas, usando-as des
caradamente para obter dinheiro
em nome de Deus, resulta profun
damente perturbador. Manipulando
a técnica da depreciação da vida,
deformando a visão do mundo, ob
rigando seus fiéis de maneira com

pulsória a colaborar com dízimos

para o engrandecimento da seita,
que apesar dos trabalhos beneficen
tes e dos templos espalhados pelo
mundo, não justifica amagnificência
e amagnitude da riqueza acumulada

desses mega-empresários da fé. Numa armadilha
monstruosa, atraem incautos para multidões que
participam de cerimônias que ao mesmo tempo
são festa e culto, que aproximam os indivíduos por
práticas comuns, por comportamentos semel
hantes; que dançam e gritam; Tais cerimônias,
disfarçadas de atividade coletiva, arrasta os indi -

víduos para fora de si mesmos, não como seres

individuais, senão como uma força centrada no

grupo; Essa força extraordinária, longe do cotidi
ano, leva-os a um êxtase transcendente ou, como

diria Freud, a um fenômeno de efervescência

psicossocial, graças ao qual nascem os delírios
coletivos. Esses mercadores de ilusões, aprovei
tando-se do estelionato religioso para prometer
"a conquista financeira pela fé" numa corrente

duvidosa de prosperidade, não passam de simples
falsários com instintos perversos, irreconciliáveis
com a inteligência humana e todo processo cul
tural da civilização.

"

"
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IMAGEM DO DIA
PIERO RAGAZZI

Mesmo
com o estresse de uma cidade que

não para de crescer, Jaraguá do Sul reserva
paisagens de tranquilidade e beleza.

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

* telefone (* não serão publicados).

,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
.

N.O 001/2010/ADL
Torna público as diretrizes do processo da Assembleia Geral Ex

traordinária da Agência de, Dese,nvolvimento Local de Guaramirim - ADL.
REINALDO RICHTER, Presidente da Agência de Desenvolvimento Local de
Guaramirim - ADL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo
25 - Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da ADL, CONVOCA os sócios e

associados para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, ser reali
zada no dia 27 de Abril de 2010 às 17h, na sede da Associação Empresarial
de Guaramirim -ACIAG, à Rua 28 deAgosto, 890 - Centro - Guaramirim, a fim
de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Aprovação de alteração de
Estatuto proposta pelo Conselho Curador da ADL; 2- Aprovação das contas
e balanço do exercício 2009; 3- Apreciação do plano de atividades e de pre
visão orçamentária relativo ao exercício 2010; 4-Assuntos diversos. Conforme
previsto no Art. 27 - Parágrafo único do Estatuto Social para as deliberações
a que se referem os incisos I e VI, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois
terços) dos presentes à Assembléia especialmente convocada para este fim,
não podendo ela deliberar em primeira convocação sem a maioria absoluta
dos associados, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.
Conforme previsto no Art. 28 - Parágrafo único, na realização da Assembléia,
estará disponível uma listagem dos associados com direito a voto.

Guaramirim (SC), 9 de abril de 2010.

REINALDO RICHTER
Presidente da Agencia de Desenvolvimento Local de Guaramirim

lOGOSOFIA

Palestra sobre
'tempo e vida'

A palestra "Tempo, vida e profissão"
será realizada amanhã a partir das 20 ho
ras. O palestrante é Cleverson Tabajara,
administrador de empresas, professor
universitário e docente da Fundação Lo

gosófica. O evento tem entrada gratuita
e acontece nas dependências do Hotel
Saint Sebastian, rua Jorge Czerniewicz,
em frente à Scar. Informações pelo telefo
ne (47) 3376-0668.

PALESTRA

Luiz Carlos Pratas
fala a empresários

o psicólogo e jornalista Luiz Carlos
Prates fala hoje, às 20h15, sobre "Compe
tência, personalidade e paixão", no Cen
tro Cultural da Scar, em Jaraguá do Sul. A

palestra apresenta uma abordagem sobre
o que leva as pessoas a administrarem
melhor as informações que recebem. O
investimento é de R$ 35 (nucleados), R$
38 (associados) e R$ 50 (demais interessa
dos). Informações no telefone 3275-7024.

INSCRiÇÃO
Capacitação para
cuidador de idosos

As secretarias da Indústria e Comér
tio e do Desenvolvimento Social, Família
e Habitação organizam o curso de Ca

pacitação para Cuidador de Idosos. As

inscrições podem ser feitas até hoje, gra
tuitamente no Sine, rua Expedicionário
Gumercindo da Silva, 161, ou no Centro
de Referência do Idoso, na rua Marina

- Frutuoso, 740. A capacitação terá aulas
nas quartas e sextas- feiras.

MORADORES

Bairros elegem
novas diretorias

Os bairros Três Rios do Sul, Braço e

Ribeirão Cavalo elegeram novas direto
rias executivas é conselhos fiscais ges
tão 2010/2012. No bairro Três Rios do

Sul, foi eleita por aclamação a nova di
retoria, que tem como presidente Sérgio
Pereira. Já no Ribeirão Cavalo e Braço
do Ribeirão Cavalo, cerca de 70 mora

dores confirmaram o voto na presidente
Marlene da Silva Machado.
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Riolando Petry informa que partido volta a discutir amanhã à noite

EL IÇ-ES
,

Pf tem cínco

pré-candidatos
namícrorregiãn
Partido ainda não sabe quantas
candidaturas terá pelo Vale
JARAGUÁ DO SUL
A um mês e meio da
homologação das
candidaturas, o PT da
região possui divergências
internas quanto aos

candidatos para deputado
estadual e federal.

O
diretório de Guaramirim

reagiu a decisão da exe

cutiva de Iaraguá do Sul
de lançar um nome para

cada esfera representando a re

gião, O partido se reúne amanhã
à noite para discutir o assunto,

Na disputa para deputado fe

deral, a executiva de Iaraguá do
Sul definiu, em reunião no últi
mo dia 5, o nome do ex-deputa
do estadual Dionei da Silva. No

entanto, a tendência marxista,
ala mais radical da sigla, apre
sentou um recurso à direção es

tadual em defesa da candidatura
do advogado Airton Sudbrack.

Para a Assembleia Legislativa, a
briga émaior. Leone Silva, escolhido
pela executiva, disputa espaço com
o ex-vereadorMarcos Scarpato, que
deverá se indicado por São Francis-

co do Sul, mas que vai buscar votos
por aqui. Além deles, na última sex

ta o PT deGuaramiiim lançou apré
candidatura adeputado estadual do
ex-prefeito Evaldo Junckes, Pupo.

O presidente do PT de Jaraguá
do Sul, Riolando Petry, afirma que
a executiva mantém a deliberação
de apoiar Dionei e Leone, mas

lembra que a decisão final será o

diretório estadual. "Quem resolve
são eles. Para nós, uma só candi
datura para cada disputa aumenta
as chances de vitória", comenta.

As outras cidades
não ficarão reféns
de Jaraguá. Temos
condições de lançar
MARIA I

-

S SCHNEIDER

A presidente de PT de Gua
ramirim, Maria Inês Schneider,
pensa diferente. Para ela, duas
candidaturas para deputado esta

dual podem ser viabilizadas elei
toralmente. liAs outras cidades não
ficarão reféns de Jaraguá do Sul.
Temos condições de lançar mais
nomes sem problemas", afirma.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Para nós, uma
candidatura
para cada

disputa aumenta
as chances de

vitória
RIOLANDO PETRV

,

Quem é quem
na disputa

FEDERAL
• Dionei da Silva
- ex-deputado
estadual, tem
apoio da
executiva de

Jaraguá do Sul

• Airton Sudbrack
- advogado, é o
nome da Tendência
Marxista, ala
mais radical do

partido

Diretórios devem indicar
nomes até dia 29 de abril

Os diretórios municipais do

PT devem indicar os nomes para

deputado estadual e federal até

29 de abril, um mês antes da

convenção estadual, que homo

logará as candidaturas. r= s�r
aceito na disputa, o pré-candi
dato precisa atender um dos três

requisitos: apoio de um terço da

executiva estadual, de 5%· das

comissões executivas municiais

ou de 1% de todos os filiados de

Santa Catarina.

CONGRESSO

O 'coordenador regional da

sigla, Írio Corrêa, explica que os

diretórios de Jaraguá do Sul, São
Francisco do Sul e Guaramirim
poderão apresentar seus pré
candidatos sepàrados sem pro
blema, porém o congresso em
maio poderá exigir que a região
se una em nome de uma mesma
candidatura.

"Em Joinville, nós teremos
dois candidatos para cada
disputa" mas a cidade possui
mais de 300 mil habitantes. O
PT do Vale do Itapocu deve ter
prudência e maturidade para
discutir o que é melhor para a

região. De nada adianta lançar
vários nomes e no final nin
guém ser eleito", comenta.

Pré-candidatos vão buscar
votos fora do Vale do ltapocu
Ex-vereador por Iara

guá do Sul, Marcos Scarpato
será, candidato a deputado
estadual por São Francisco
do Sul, onde trabalha atual
mente. Mas ele espera contar
também com o apoio de ou

tros diretórios municipais na

região, como Corupá, Schroe
der e BarraVelha.

"São Francisco é uma ci
dade, muito importante no

cenário político, pois vem re

cebendo grandes investimen
tos públicos. Serão poucos os

candidatos por aqui e tenho
força no litoral. Mas vou bus
car sim votos em Jaraguá do
Sul, onde moro e já atuei poli-

.

" atitícamente , rrna.
Ex - presidente da Federação

Catarinense de Teatro, Leone
Silva defende apenas uma can
didatura para deputado esta
dual na região, porém diz estar

a serviço do partido e aceitará
. a definição da executiva do

Estado. Assim como Scarpato,
Silva também pretende buscar

votos fora da região.

"Nem ia ser
candidato, mas atendi
a pedido de lide�anças
da classe artística"

LEONESILVA

"Eu nem ia ser candidato,
mas at�ndi a pedidos de li

deranças da classe artística
do Estado. A cultura vive um

bom momento no país e pre
cisamos ter um represent�nt,�
da Assembleia LegislatIva,
comenta.

O pré-candidato de Guara�
mirim Evaldo Junckes, não fOI

,

emencontrado pela reportag
para comentar o assunto.

ESTADUAL
• Leone Silva
- ex-presidente
da Federação
Catarinense de

Teatro, tem apoio
da executiva

• Marcos Scarpato
- ex-vereador de

Jaraguá do Sul,
deve ser candidato

� por São Francisco
do Sul

• Evaldo Junckes
- ex-prefeito de

Guaramirim,
foi candidato
em 2006
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ca roli na@ocorreiodopovo.com.br
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www.grupoft.com.bil.. Carolina Tomaselli

Parecer révio

A
Comissão Processante da
Câmara deve apresentar
na próxima sexta-feira o

parecer prévio que apon
tará pela continuidade ou não das

investigações. A reunião acontece

às 14 horas, oportunidade em que
a comissão deve avaliar as defesas

apresentadas pelo ex-secretário
Ivo Konell e pelo procurador ge
ral do município, Volmir Elói. E,
também, a defesa que a prefeita
Cecília Konell (DEM) deve enviar
até amanhã à Casa, quando vence

o prazo da prorrogação de uma se

mana para manifestação dela.
A reunião aconteceria na pró

xima segunda-feira, mas foi ante
cipada pelo presidente da comis

são, Lorival Demathê (PMDB), em

razão da ausência da assessoria

jurídica na data e também por
conta do feriado na próxima se

mana (dia 21).
Se o parecer do relator Justino

da Luz (PT) for pelo arquivamen
to da comissão, o regimento exi

ge votação do plenário, que deve
acontecer na sessão da próxima
terça-feira. Caso o relator aponte
pela continuidade das investiga
ções' a próxima etapa será a oitiva
dos envolvidos.

A viagem a capital do Estado

prevista para a semana passada
ficou para amanhã, quando" a co
missão vai ao Tribunal de Contas
buscar os processos envolvendo o

ex-secretário Ivo Konell, que resul
taram namulta imposta a ele.

CÉSAR JUNKES

PIERO RAGAZZI

lancada
.:J

"Não podemos construir
nada sozinhos". É com este dis

curso que a deputada federal

Angela Amin falou sobre a dis

posição de firmar alianças para
o seu projeto de ser eleita go
vernadora do Estado. A frente
das pesquisas, o lançamento da

pré-candidatura dela, no sábado,
reuniu em um mesmo palanque
lideranças petistas e democratas.
Um indicativo de que as coliga
ções ainda são incertas.

Cultura
Chamou atenção do vereador

Jean Leutprecht (PC do B) a au

sência de projetos do município
no governo federal para a área
de cultura. A informação veio do

próprio Executivo, em resposta a

um pedido de informação. E um
dos motivos pela ida do verea

dor a Brasília, na última semana,

que foi verificar o andamento de
"outros projetos de peso, como o

Translaraguá, também de fora da
lista apresentada pelo governo.

FALA Aí!

Não podemos
enrolar mais
com isso.

LloER DEGOVERNO AOEMAR
POSSAMAI (DEM},QUE DEVE
ENTRAR COM EMENDAS PARA
CORRIGIR ERROS NO PROJETO

DA MINIRREFORMA

,

Issem
Depois de ter sido retirado da pauta a pedido do vereador

Jaime Negherbon (PMDB), a Câmara de Jaraguá do Sul aprovou,
na última sessão, projeto autorizando o Issem (Instituto de Se

guridade dos Servidores Municipais) a comprar um terreno no

valor de R$ 200 mil. ,O imóvel fica na Rua MaxWilhem, anexo a

um terreno adquirido por R$ 800 mil em 2005, sob o pretexto de

abrigar a nova sede do instituto, mas que não saiu do papel na
gestão passada. Investimento que, segundo o líder de governo,
Adernar Possamai (DEM), se tornou uma aplicação financeira
do instituto, responsável pelas aposentadorias dos servidores.

Segundo ele, o projeto da nova sede, orçado em R$ 890 mil, está
aprovado no conselho e na política de investimentos do Issem.

'NOVO VEREADOR
Primeiro suplente da coligação Renova Guaramirim (PSDB/PR),
Diogo Iunckes (PR) assumiu ontem vaga na Câmara de Guaramirim.
Sobrinho do ex-prefeito Evaldo Iunckes (PT), passa a ser titular da
cadeira deixada por Marcos Mannes (PSDB), que faleceu na última
terça-feira vítima de um infarto fulminante. Aos 23 anos, Iunckes se

torna o vereadormais jovem na região e o segundo representante
do PR no Legislativo, que em Jaraguá do Sul contacom IsairMaser.

"Humildade, trabalho, paciência e persistência", aponta Junckes como
seus lemas, prometendo "representar bem todos os cidadãos".

DIVULGAÇÃO

Iniciativa
o vereador Caubi Pinheiro

(PDT) convida todos os porta
dores da doença de Parkinson

para reunião no próximo sába
do, 17, às 14 horas, na Câmara
de Guaramirim. Ele pretende
formar uma associação dos

portadores da doença no Vale
do Itapocu. Segundo ele, a troca
de experiências ajuda. "Quan
do "a gente conhece a doença,
aprende a lidar melhor com

ela", diz.

Sugestão
Já que no Congresso entra e

sai ano sem aprovação da Re
forma Política e do projeto Fi
cha Limpa, o Cejas poderia ter

incluído na campanha "Inteli

gente é Votar", lançada sema

na passada, pedido expresso
aos eleitores para não votar em
candidatos condenados pela
Justiça, ainda que a sentença
seja recorrível.

Divulgação
A Prefeitura de Massarandu

ba lançou uma revista para di

vulgar as principais realizações
do primeiro ano da gestão Mário
Fernando Reinke (PSDB). A pu
blicação de 36 páginas foi inti
tulada "Massaranduba um novo

tempo". "Um dos destaques é a

área de infraestrutura, com obras
de pavimentação e trechos de
ruas recuperados.
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EDITORIALCHARGE

Problema antigo
Porém, o governo do Estado já deveria pensar

·em outras soluções além domuro. A ideia de cons
truir uma penitenciária industrial na região, em
bora desagrade parte da população, é uma solução
que poderia resolver o problema da superlotação.
O ex-diretor do complexo, Ivo Ronchi, defendia
urna área com vagas para-íuo detentos e espaço
de trabalho. Número que foi quase alcançado no
final do ano passado, quando o presídio chegou a

comportar 330.
A construção de um blo

co com 70 vagas para presos,
planejada pelo Conselho Co
munitário e .Acijs .(Associa
ção Empresarial de Jaraguá
do Sul) sem dúvida é uma
iniciativa importante, mas
deve resolver a questão da
superlotação apenas por al

guns 'meses. Vale lembrar que a população do
município cresce cerca de 6% ao ano e a tendên
cia é que a criminalidade aumente.

.

Para estabilizar o crescimento desse índice,
só existe uma solução: investimentos pesados
no sistema prisional e na contratação de mais
policiais civis e militares em todos os municí

pios. Ações que, infelizmente; o governo do Es
tado não parece disposto a fazer.

O Deap (Departamento de Administração Pri

sional) tem prazo até quinta-feira, 1'5, para transfe
rir 182 detentos já condenados do Presídio Regio
nal de Jaraguá do Sul. Caso contrário, o governo do
Estado deverá pagar ao município multa diária �e
R$ 10 mil. Além disso, a unidade não poderá mais
aceitar presos de cidades que não pertençam à re

gião doVale do Itapocu.
A intimação da juíza Eliane Luiz foi recebida no

dia 31 de março pelo procurador
geral do Estado, Sadi Lima. A de

terminação do Poder Judiciário de

Iaraguá do Sul é uma tentativa ur

gente de tentar resolver o problema
da superlotação. Conforme consta
na certidão de intimação, a unida
de tem hoje 266 presos em um es

paço onde cabem apenas 76.
Embora o documento tenha

sido recebido oficialmente no final domês passa
do, o Deap já conhece há muito tempo as dificul
dades enfrentadas pelo presídio. Há pelo menos

três anos o Conselho Penitenciário já informava os

representantes da região sobre a necessidade de se

construirummuro ao redor do presídio. No entan
to, a verba de R$ 500 mil para a construção só foi
liberada após a tentativa de fuga de 80 presos em
dezembro do ano passado.

DO LEITOR

NACIONAL

o encanto do livro Morro do BumbaPeço encarecidamente que
as pessoas .responsáveís por esta
feira façam uma releitura para
que o bem venha acontecer, e de
vida à celulose, de vida às histó
rias, que reaviva as fantasias das
linhas escritas com a proposta
de informar, encantar e emocio
nar leitores trazendo para eles o

que é mais simples
e importante, o co

nhecimento para
gostar dos livros e

não que simples
mente elas voltem

Já
faz algum tempo -que ve

nho acompanhando a Feira
do Livro em Jaraguá do Sul,
já fui com amigas, com alu

nos e com meu filho, volto sem

pre com a mesma impressão, de
não ter agregado nada de bom ao

que continuo sentindo.
A falta de vontade de uma

Atragédia
em Niterói é a prova com

pleta da incompetência de sucessivos
governos. O que ac�nteceu no Morro

. do Bumba não foi acidente, beira' a cri-
me. Além de permitir que a ocupação do local
crescesse diariamente, os governos foram au

mentando o problema ao investir ali ao longo
dos anos. O local foi pavimenta
do, contava com creche, e toda
infraestrutura necessária para
atrair cada vez mais moradores.

Alguém precisa ser respon
sabilizado pelo que aconteceu.
O· Ministério Público Estadu
aI do Rio de Janeiro promete
agir com rigor neste sentido
e já instaurou inquéritos civis
públicos para avaliar se houve
omissão do poder público na

hora de identificar, controlar e imprensa continuarão
fiscalizar - com a cessão de li- a contar asmortes
cenças de' construção ilegais,
por exemplo - a ocupação em

áreas de risco. Há um inquérito
específico para apurar a responsabilidade da
Prefeitura de Niterói na ocupação do Morro
do Bumba, que serviu como lixão. E existem
outros inquéritos para cobrar das Prefeituras
do Rio e de Niterói a regularização do sistema

de drenagem e um planejamento e controle ?e
ocupações irregulares.

Se a questão não for tratada com a urgência
e a seriedade que precisa, tragédias como esta

se repetirão no país inteiro e as autoridades e

a imprensa continuarão a contar as mortes. As

áreas de riscos já estão mapeadas na maioria
das cidades, mas falta coragem
dos governantes para enfrentar
este dilema.

Além disso, a história também
ensinou que remover, no sentido
urbano, não é apenas tirar�de u�
lugar e colocar em outro. E preci
so que estas famílias tenham au

xílio e que recebam infraestru�
ra. A demagogia e a burocracIa

precisam ficar de escanteio para
que a ocupação do

_

solo �enha
um novo capítulo daqUI por
diante. O governo do Estado d�
Rio de Janeiro anunciou que VaI

disponibilizar R$ 1 bilhão para a

construção de casas para os de

sabrigados das chuvas, e um Plano Diretor de Re

moção, queclassificará as áreas de risco do Estado.
Ainda é pouco mas é um-começo importante para,

ca-
quem durante décadas fechou os olhos para a

lamidade que estava por acontecer.

criança de ler um
livro, não pode ser

dita simplesmente
dela, e sim muito
mais nossa, pois
as crianças vivem
em, um mundo de
muita informação
um tempo mági
co, colorido, tridi
mensional... Como

querer que ela sinta

atração, quando em

único evento o que
deveria ser o resgate
de todo encantamento que pos
suem os livros, nós as levamos em
um monte de aglomerados e de
sordenados livros vendidos a R$ 1,
commuita falta de capricho.

Sem nenhuma ideia do que
estão fazendo lá, viram meros

consumistas e compram só por

"
Não estou

dizendo que não
possa existir
comércio, mas
até ele deveria
ser reformulado,
equemsabe
voltaríamos

Se a questão não
for tratada com a

para suas casas e

guardem os livros
na estante.

Na minha opi
nião, deveria ter na

mostra todo o tra

balho que um livro
dá, do seu papel, do .

escritor, do ilustra
dor, do editor enfim até chegar

urgência e a seriedade
que precisa, tragédias
como esta se repetirão

no país inteiro e

as autoridades e a

a pensar no
troca-troca.

"

"as nossas mãos.
Não estou dizendo que não

possa existir comércio, mas até
ele deveria ser reformulado, e

quem sabe voltaríamos a pensar
no troca-troca.

Fabiane EwaldSaad, produtoracomprar.
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Região teránovo hipell11ercado
Loja será construída no bairro Baependí e deve gerarmais de 200 empregos diretos
JARAGUÁ DO SUL

O terreno onde estava
instalada a antiga empresa
de bebidas Max Wilhelm,
no Baependi, passará a

abrigar um hipermercado.

O
nome da empresa não foi

divulgado, mas de acor

do com a imobiliária res

ponsável pela negociação,
a intenção é concluir as obras
de construção da nova loja, que
terá 9 mil metros quadrados de
área construída, até o final deste
ano. A estimativa é de que o novo

empreendimento seja responsá
vel pela geração de mais de 200

empregos diretos. "Foram 60 dias
de negociação. Não podemos re
velar o nome da empresa, mas é
uma das maiores redes de super-

. mercados no Estado", afirma o

corretor de imóveis responsável
pela venda do terreno, Leonardo
Bertoldi. Segundo ele, a localiza
ção estratégica e o tamanho da
área, que conta com 21 mil me
tros quadrados, foram definiti
vos no momento da compra. "É

"

Éumadas
maiores redes

de supermercado
do Estado

LEONARDO BERTOLDI,
CORRETOR DE IMÓVEIS

"

Empresas
manifestam
interesse

A reportagem do O Correio
do Povo entrou em contato com

duas grandes empresas do ramo

de hipermercados para saber se

há interesse em entrar para o mer

cado jaraguaense. A Assessoria de

Imprensa das lojas Big, da rede
WaImart, informou que "a rede faz

pesquisas de mercado em Jaraguá
do Sul, mas não há nada confir
mado". Já a Assessoria de Im

prensa dos supermercados Giassi
declarou que "já foram ofertados
terrenos e analisadas propostas.
Jaraguá do Sul é uma cidade atrati
va aos olhos da empresa e poderá
ter, no futuro, uma loja do Giassi.
Porém não há nada definido".

um terreno estratégico, com fácil
acesso tanto para os moradores
de Jaraguá do Sul como de cida
des vizinhas, como Schroeder e

Guaramirim", destaca.

ué um terreno estratégico,
. com fácil acesso.tanto para
os moradores de Jaraguá
do Sul como de cidades
vizinhas, como Schraeder

eGuaramirlm"
LEONARDO BERTOLDI, CORRETOR DE IMOVEIS

CÉSAR JUNKES

• Debora Volpi
debora@ocorrelodopovo.com.br Terreno da antiga empresa MaxWilhelm conta com 21 mil metros quadrados e abrigará hipermercado

Ele adianta ainda que a ins

talação de um empreendimento
deste porte valorizará o merca

do imobiliário da localidade e

pode atrair novos investidores
para a região. "Era um local que
estava totalmente abandonado",
lembra.

Para o início da obra, a empresa
aguarda somente a autorização da
Prefeitura, já que parte do prédio
ainda existente no terreno, -é tom-

-

bado como patrimônio histórico
do município e por isso, precisa
ter parte da estrutura preservada.

FEIRA TERÁ HÁBITAÇÃO COMO TEMA CENTRAL
ARQUIVO OCP

Evento (\iuda
no acesso à
casa própria
Empresários e comunida

de conhecerão na noite de hoje,
durante plenária daAcijs, a par
tir das 18h, no Cejas, o projeto
Feirão Caixa da Casa Própria
e Feira Santa Catarina Casa &

Construção. Os dois eventos,
que pretendem levar ao público
informações sobre os programas
habitacionais da Caixa Econô
mica Federal e as novidades dos
setores de imóveis, arquitetura,
decoração e materiais de cons

trução, acontecerão simultanea
mente na Arena Iaraguá a partir
de 3 de junho.

A feira deve reunir 80 expo
sitores. A estimativa é de receber
um público de cinco mil visitan-

.

teso "Um evento como esse deve
movimentar o setor, que está em
alta na região", destaca Márcia
Alberton, uma das organizado
ras. Outras informações sobre o

evento podem ser obtidas pelo
telefone: 473371-6757.

.

Evento apresentará opções
de programas habitacionais
da Caixa Econômica Federal

Expectativa é receber
cincomil pessoas

Bolsa FamOia
realiza ações
educativas

A Secretaria Municipal da Saú
de promove nesta terça-feira uma

atividade educativa para todas as

famílias que recebem ri benefício
Bolsa Família em Jaraguá do Sul. O
evento acontece simultaneamente
no salão da IgrejaMatriz São Sebas
tião, no Centro, e no Salão Botafogo,
na Barra do Rio Cerro.

Durante a atividade será incen
tivada a alimentação saudável, a

instalação de hortas domiciliares, o
aleitamento materno e a realização
periódica de preventivos de câncer.
Entre as novidades, uma conversa

sobre a importância de semanter as
vacinas das crianças em dia e orien

tações sobre saúde bucal. Também
serão distribuídas, gratuitamente,
sementes de hortaliças e verduras,
escova e creme dental, preservativos e
panfletos. No ano passado, 120 famí
lias participaram da atividade educa
tiva. Para este ano, espera-se apartici
pação de 600 famílias. A atividade é

prevista pelo Ministério da Saúde e

pelo Ministério do Desenvolvimen
to Social e Combate à Fome.

COMUNICADO
Satler Malhas Ltda
ME, torna público
que requereu à FU

JAMA, Licença Am
bientai de Operação
- LAO para atividade
de beneficiamento
de fibras têxteis,
localizada rra Rua
Bertha Weege, 423,
fundos, barra do
Rio Cerro, Jaraguà

do Sul.

COMUNICADO
Adilson José Otto comunica que
solicitou a FATMA- Fundação de

Meio Ambiente,a LAO - Licença
Ambiental de Operação para re

alização de extração de saibro

no âmbito do Processo DNPM

815.603j2009,referente ao

MIN.28142jCRN,na localidade

de Santa Cruz,municipio de

São João de Itaperiú.
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BELISSIMA

ECONOMIA TODO-DIA!
Confira os nossos parceiros:

15% de desconto à vista

FONE: 0-47 371-8296

'..,,�IP�
10% de desconto à vista

15% de desconto à vista

�. .

.#1##1
l\4oclas

Nas compras ácima de R$ 30,00
Desconto de 13% á vista

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
10% de desconto à vista

5% de desconto à vista

étjf)
(j\fj�

10% de desconto
linha de brinquedos à vista

5% de desconto à vista

.j L ANH' INURCÂMBIO
5% de desconto

�IRAVELL
MODA MASCULINA

15% de desconto à vista

5% de desconto à vista em dinheiro

5% de desconto

(_ .».� �(? �,.<.,
_v

r_\V'V
15% de desconto à vista

)Força Pita/(
.e-nn o de 1t'I.1pi,1 t, [,tl;ti( a

10% de desconto

20% de desconto nos manipulados,!
genérico e 10% de desconto no ético à vista

10% de desconto na mão-de-obra e

check-up gratuito na suspensão e freio

15% de desconto à vista

COtl rar;d
I_ aç

lCnt{t"r�co
1 0% de desconto

Imunizadora
Jaraguá��J

��.�*�
12% de desconto

5% de desconto

QFA.j�MEj
10 % de desconto nos
manipulados à vista

5% de desconto à vista

8% de desconto à vista

TELLES

CALCADOS

3% de desconto

P MENTA BIJU
-

.

10% de desconto à vista

10% de desconto à vista
ou 5% de desconto a prazo

13% de desconto à vista ou 5%
de desconto a prazo em 3 vezes

5% de desconto

@([NTRO D[
HÁ81l1LHÃO
8 U ( A l

ORTODONTIA E IMPLANTES
3275-3756 - 3374-0433

Clínica Geral com até 15% de desconto.
(Dependendo da forma de pagamento)

complementos
10% de desconto à vista

10% de desconto na hospedagem

10% de desconto à vista

@��l[fuÔCS@
� O[fi)l5@�cp®O

5% de desconto acima
de R$ 30,00

. I
_iO
...

Fotográfico

1 0% à vista nas

molduras e álbuns

10% de desconto à vista para
troca de oléo, filtro, fluído e rad.

18DVPEL
10% de desconto no Produto Laminado

Jrt !!U�fJI!9.
10% de desconto à vista

Aproveite você também os descontos! Assine já e peça seu cartão

15% de desconto

�
CDruIlfb1(furnfim
Lanches

5% de desconto à
vista em dinheiro

8% de desconto à vista

( )

10% de desconto à vista

BI..JOUX

10% de desconto à vista

Seli-service de Perfumes

�om fr�:��"dn�__�s.=.-. (�, ::::
� \ �/ �

<' • ,

,
-

10% de desconto à vista em dinheiro

I� E�A":D�I
.Móveis e Decorações

5% de desconto à vista

1 0% de desconto à vista

Fellows®
IOIOMAS

10 % de desconto para adulto e

, 25% de desconto para teen e kid

,���
. 10% de desconto

5% de desconto

'IH'-'" �QM �, AH�A

15% de desconto
(mensalidade de novos alunos)

M<
MAI-<'ENJ
12% de desconto a vista e no

prazo (até 5 pagamentos)

�
10% de desconto na mão-de-obra e
5% . de desconto nas peças à vista

1r'�,"" 1>. V'b�
10% de desconto

H o M E

8% de desconto à vista
-

rl\QA IIILIJ;.�mdiS
lNTER10RES"-:'"

15% de desconto à vista

5% de desconto à vista em

dinheiro

y����v
10% de desconto à vista em

dinheiro

10% de desconto à vista em

dinheiro

HAiA DESIGN

10% de desconto

15% de desconto à vista ou

1 0% de desconto a prazo

,
-

m investim?ntos
20% de desconto nos cursos

Strutura
15% de desconto à vista

5% de desconto à vista

t-shirt
5% de desconto à vista

VIDEO LOCADORA I PRESENTES I DECORAÇÕES

7% de desconto à vista na

linha de presentes e decorações

10% de desconto nas segundas,
terças e quartas-feiras

I.+! Ligue 3055-7575
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PAIS SEPARADOS

G

eusFi

Quando os pais decidem que não émais possível viverem
juntos, a separação pode ser uma das formas de selar a paz .

..-.. Porém, isso pode mu- necer ao juiz os dados claros e

dar bastante quando o precisos das necessidades e da
--II' casal tem filhos. Exis- disponibilidade de cada um dos

tem questões delicadas pais, bem como das necessida
a serem revistas, tan- des dos filhos, que devem ser

to do lado dos adultos quanto levadas em conta.

do lado das crianças. Além das Quase tudo está previsto em

questões resolvidas no, âmbito lei. O que não está no papel é

jurídico, existem as questões como ficam os filhos emocional
emocionais. O importante é cui- mente, pois diante da separação
dar para que todos saiam sem fe- tudo é novo, desconhecido, im
rimentos e sequelas. previsto e muitas vezes assusta-

Quando não há acordo, um dor para o adulto e para a crian

juiz, solicitado pelas partes, vai de- ça. Para a psicóloga Fernanda
terminar as questões consideradas Mendes, é importante lembrar
mais práticas, ou seja, com quem para criança, o tempo todo, que
ficam os filhos, horários de visita, o divórcio não é culpa dela, e

pensão alimentícia, etc. Por lei, os mostrar que ela vai continuar a

pais devem prover alimentos aos ser amada da mesma maneira.

filhos até a maioridade, oferecer-
'

,uÉ normal que os pequenos se

lhes educação, saúde e lazer. sintam culpados. Por isso o diá-

O papel do juiz é fundamen- logo precisa ser constante, para
tal, pois de sua decisão depende ele entender a situação e tudo

a nova estruturação de vida dos acabar bem", explica.
pais e das crianças. Mas para
que a escolha seja justa para - Débora Kellner

'todos, 'é muito importante for- deborak@ocorreiodopovo.com.br

Contar
a verdade é

sempre melhor
No momento da separação,

é frequente a dúvida dos pais
em relação à atitude que devem
tomar: contar ou não contar a

verdade às crianças? De acordo
com a psicóloga Fernanda, a

verdade é sempre libertadora
"Ela dá segurança, apoia e sus

tenta, mesmo emummomento

difícil como este".

Segundo ela, conversar é o

melhor remédio. "São precio
sos para os filhos todo o tem

po e atenção que puderem ser

dispensados a eles, com con

versas francas e as explicações
necessárías sobre tudo o que
está acontecendo", comple
ta. É comum que as crianças
tenham, nesses momentos, a

sensação de perda e fiquem
fragilizadas com a situação,
devido, à ausência de um dos

pais em casa.

Independente do estágio
em que ocorre o divórcio, se os

filhos são bebês ou um pouco
maiores, amãe e o pai precisam
ter claro, sempre, que são os res
ponsáveis pelos pequenos, ou

seja, o papel dos pais não muda
em nada com a separação.

Para Fernanda, o que de
sestabiliza emocionalmente os

filhos não é a separação em si,
mas como ela é administrada,
e muito do humor dos filhos

dependerá, daí por diante, da
atitude dos pais. Depois de

ultrapassado o período demu-

..r danças, é perfeitamente possí
vel que a nova vida da criança
seja normal e saudável, o que
vai depender muito da expec
tativa dos adultos.

.

-

. �.'
.

'-�

.
'

.

- - .

FOTOS DIVULGAÇÃO

DICAS

Para ajudar seus filhos
a lidar com o divórcio

• Ajude seu filho a falar sobre sentimentos dolorosos.

• Certifique-se de deixar bem claro que seus filhos
não são os culpados pelo divórcio.

• Explique que o divórcio não tem volta.

• Tente proteger os sentimentos positivos de seu filho em
relação a ambos os pais, falando das coisas boas do outro.

• Mantenha a disciplina normal nas duas casas, um não
deve sermais bonzinho e outro mais rude.

• Não discuta com seu ex-cônjuge sobre as crianças
na presença delas.

• Tente evitar disputas de custódia, o melhor é fazer acordos.

• Livros podem tranquilizar e dar suporte às crianças.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Licitação deveabrir
ainda esta semana

o CORREIO DO PO\'O • Terça-feira, 13 de abril de 2010

Objetivo é avaliar valor de locação dos parquímetros
JARAGUÁ DO SUL

o setor jurídico da
Prefeitura está concluindo
o edital para a locação dos
parquímetros.

A
expectativa é de a licita-

. ção seja lançada ainda
nesta semana. Os par
químetros são equipa

mentos que controlam o tempo
que o veículo fica estacionado na
vaga inclusa no sistema.

Conforme adianta .o procu
rador Volmir Elói, o preço esti

pulado de cada hora usada pelo
motorista ficará entre R$ 1,20 e

R$ 1,50. Já os motociclistas pa
garão a metade do valor que for
estabelecido pela prefeita Cecília
Konell. A previsão é de que o sis
tema comece a ser implantado
dentro de 40 dias.

Os usuários que estacionarem
por apenas dezminutos não preci
sam pagar pelo serviço. O gerente
de Trânsito José Antônio Schmitt
assegura essa tolerância e expli
ca que os motoristas pagarão
exatamente pelo tempo gasto no

cartão magnético. A princípio,
1,2 mil vagas estão inclusas no

sistema do estacionamento rota
tivo. Destes espaços, 300 vão ser

exclusivos para motocicletas. O

procurador do município afirma
que a quantidade das áreas pode
ser ampliada de acordo com a ne

cessidade da população.
Estão listadas 26 ruas para

abranger a regra de cobrança,
conforme determinado no decre
to assinado em outubro de 2007

pelo ex-prefeito Moacir Bertoldi.
A Codejas (Companhia de Desen
volvimento de Jaraguá do Sul) vai
administrar o sistema. Cerca de 30
monitores devem ser chamados
através do concurso público pro
movido pela companhia.

O dinheiro arrecadado através
do estacionamento rotativo vai co
brir as despesas do valor do aluguel
dos cerca de 160 parquímetros. Em
média, a locação por unidade custa

R$ 250mensalmente. Os valores vão
ser definidos com base nas propos
tas das empresas que concorrerão
no processo licitatório.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Prefeitura quer garantir mais vagas para motoristas estacionarem

As ruas contidas no decreto
• Rua Presidente Epitácio Pessoa (trecho
compreendido entre a Mal. Floriano Peixoto
e a Artur Müller)

• Rua Coronel Emílio Carlos Jourdan
• Rua Esthéria Lenzi Friedrich
• Avenida Getúlio Vargas (trecho
compreendido entre a Mal. Floriano Peixoto
e a Pastor Ferdinando Schlúnzen)

• Rua Marechal Floriano Peixoto
• Avenida Marechal Deodoro da Fonseca
(trecho compreendido entre a Av. Getúlio
Vargas e a Rua Barão do Rio Branco)

• Rua Barão do Rio Branco (trecho
compreendido entre a Av. Marechal
Deodoro da Fonseca e a Reinoldo Rau)

• Rua Reinoldo Rau
• Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich (trecho
compreendido entre a Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca e a Reinoldo Rau)

• Rua João Picolli (trecho compreendido entre
a Av. Marechal Deodoro da Fonseca e a

Reinoldo Rau)
• Rua Guilherme Weege (trecho
compreendido entre a Av. Marechal
Deodoro da Fonseca e a Reinoldo Rau)

• Rué.. Domingos Rodrigues da Nova (trecho

compreendido entre a Av. Marechal
Deodoro da Fonseca e a Clemente Baratto)

• Rua João Marcatto (trecho compreendido
entre a Av. Mal. Deodoro da Fonseca
e a Clemente Baratto)

• Rua José Albus
• Rua Carlos Hafermann
• Rua Quintino Bocaiúva
• Rua Francisco Fischer
• Rua Henrique Piazera
• Rua Expediclonârlo João Zapella (trecho
,

compreendido entre a Av. Mal. Deodoro da
Fonseca e a Francisco Fischer)

• Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira
(trecho compreendido entre a Av. Mal.
Deodoro da Fonseca e a Reinoldo Rau)

• Rua Expedicionário Gumercindo da Silva
(trecho compreendido entre a Av. Mal.
Deodoro da Fonseca e a Henrique Piazera)

• Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira
(trecho compreendido entre a Av. Mal.
Deodoro da Fonseca e a Henrique Piazera)

• Rua Erich Doubrawa
• Rua Artur Müller
• Rua Clemente Baratto
• Estacionamento Praça Ângelo Piazera

Reunião sobre a demOlição
das dez tendas á beira mar .

BARRA VELHA
Amanhã a Prefeitura de Bar-

ra Velha se reúne com o Ibama

(Instituto' do Meio Ambiente).
em Itajaí para definir a data de

demolição de 'dez quiosques à

beira - mar e o futuro local para
instalar estas tendas. A pressão
é do Ministério Público "Federal
para cumprir as exigências e a

legislação ambiental que consi
dera a área de preservação per
manente.

Segundo a presidente dá

Fundação Municipal do Meio
Ambiente de Barra Velha, Ma
ria Luísa Duarte de Oliveira a

.
'

reunião com os profissionais do
Ibama tem o objetivo de orien
tar as próximas ações do go
verno municipal com relação a

.dlstribuíção correta destes dez
quiosques pela cidade.

Das 11 tendas, apenas uma
está regular em Barra Velha. A
ideia é padronizar a estrutura
dos quiosques e definir quantos
novos vão ser construídos.

.'t;

;",i,.';':
''J,t�

Pedestres usam acesso improvisado entre Santa Luzia e Bracinh�
,

Começa a construção da
nova ponte da Trindade

SCHROEDER
A interdição da ponte da

Trindade, que foi anunciada
inicialmente para o dia 23 de
março e adiada para as se

manas seguintes, finalmente
aconteceu. A passagem de
madeira começou a ser de
molida ontem. A previsão é
entregar a nova plataforma de
concreto dentro de' 90 dias.

improvisado entre os bairros
Santa Luzia, em Iaraguá do Sul,
e Bracinho, em Schroeder, é

usado por pedestres e ciclistas.
O secretário de Obras e Ser

viços Urbanos Leonor Jacobi
recomenda para os motoristas
o desvio pelo bairro Itoupava
Açú para chegar até Santa Lu

zia. "Os motociclistas também
podem passar pela ponte pên
sil", disse o secretário.

O investimento total é de

R$ 400 mil. As Prefeituras dos

dois municípios desembolsa
ram R$ 100mil cada. O restan

te do recurso foi disponibiliza
do por meio de convênio com

o governo do Estado. '

Previsão da
Prefeitura é de

que nova estrutura
será entregue \

dentro de 90 dias

Enquanto isso, o acesso
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GRIPE H1N1

Região já vacinou
cerca de 20mil
Público com maior número de imunizados é o' infantil
JARAGUÁ DO SUL

A terceira etapa da
vacinação contra a gripe
H1Nl ainda está na metade,
mas as metas já começam a

ser alcançadas.

Depois
do dia "D" da cam

panha, realizado no últi
mo sábado, a microrre

gião contabiliza cerca de
20 mil doses aplicadas. A meta

geral, segundo a Diretoria de Vi-
. gilância Epidemiológica de San
ta Catarina, se aproxima das 86
mil pessoas a serem imunizadas.
A maratona termina na sexta

feira, 21 de maio. Até esta data,
gestantes, crianças com menos

de dois anos, idosos, portadores
de doenças crônicas e adultos
entre os 20 e os 39 anos de idade.
devem procurar as unidades que
ofertam o medicamento para se

prevenir da doença.
Conforme Walter Clavera,

gerente de Vigilância em Saúde
de Iaraguá do Sul, somente no

sábado as equipes vacinaram
1.277 representantes dos públi
cos abrangidos pela iniciativa.
No total, o município tem quase
15 mil das 65 mil doses previstas
já utilizadas. O grupo com maior
adesão é o das crianças. "Esta
mos indo muito bem", resume.

Por enquanto, a vacina é dis

ponibilizada apenas da rede pú
blica de Saúde. Grávidas têm até
o término do prazo para partici
par da campanha. Os jovens en

tre 20 e 29 anos, porém, precisam
aderir à etapa que encerra em

23 de abril. A convocação inclui
também idosos, de 24 de abril e
7 de maio, e população na faixa
etária dos 30 aos 39 anos, de 10 a

21 de maio.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Vacina contra a gripe demora entre sete e dez dias para fazer efeito
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Ao contrário da semana pas
.sada, nesta, as temperaturas não
devem declinar, mas se elevar à
medida que os dias passarem. O
clima ameno com indícios de in
verno verificado anteriormente
dá lugar a momentos de ar aba
fado bem ao estilo do outono,
pelo menos, até o dia 15.

De acordo com as previsões
do Ciram (Centro de Informa
ções de Recursos Ambientais e

de Hidrometeorologia de Santa
Catarina), hoje, o tempo segue
firme com nevoeiros no ama

nhecer. As nuvens escondem o

Semana será marcada por
temperaturas em elevação

JARAGuÁ DO SUL

'.

"0S profissionais que
respeitam os pacientes
não vão ter qualquer

dificuldade".
AMAURI TEIXEIRA, MÉDICO

tados emitidos aos pacientes.
A partir de agora, os docu
mentos devem ser escritos de
forma legível para evitar dúvi
das no momento da aquisição
de medicamentos.

Outra mudança prevista
nos 188 artigos que entram
em vigor hoje é a proibição de

sol dando possibilidade à chuva
fraca apenas no Litoral Norte no

início e fim do dia devido à circu-

1ação marítima.
Já na quarta-feira, há predomí

nio de céu claro, porém, uma fren
te fria se aproxima do Estado. A
instabilidade toma conta damaio
ria das regiões na quinta-feira cau
sando trovoadas isoladas. Mas, na
sexta - feira, o sol volta a brilhar, as
sim como nos dias seguintes.

Em Jaraguá do Sul, os termô
metros registram máximas na al
tura dos 27°C. As mínimas ficam
entre os 15°C e os 16°C ao longo
de toda a semana.

.I.&� Receituário Controle Especial
�' F'/"l �ormôcia 2,l V'O - po6i!de

°reSC(.çOO; ,
...._�-�-z;:,� ",;-.., -(!? (<I

-�
I'i!" /'/.'. /, ')

A partir de hoje, receitas e atestados precisam estar legíveis

Novo código médico entra
em vigor nesta terça-feira

JARAGuÁ DO SUL vincular o nome do clínico a

Começa a valer hoje a nova . consórcios ou cartões de des
versão do Código de ÉticaMé- contos, em suma, no caso de
dica. A reformulação levou cirurgias plásticas. Os mesmos
mais de dois anos para ficar também não podem ter relação
pronta e condiciona o profis- com farmácias. Para completar,
sional a algumas modificações outro assunto polêmico en

na rotina. Uma das principais trou na lista de adequações. O
diz respeito às receitas e ates- Código libera os médicos para

prática da ortotanásia, ou seja,
a suspensão do tratamento no

caso de acamados sem cura ou

em fase terminal mantidos vi
vos por métodos artificiais.

Conforme Amauri Teixei
ra, diretor clínico do Hospi
tal a Maternidade Jaraguá, as

mudanças representam uma

atualização positiva. lias pro
fissionais que respeitam os

pacientes não vão ter qual
quer dificuldade", enfatiza. Na
opinião dele, a adequação dá
maior segurança tanto aos do
entes, quanto aos clínicos.

CÉSAR JUNKES
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Universo TPM

Elijane Jung.
BISColTO
DA SORTE
Mostre-se disponível

aos amigos.

Tchutchucos!

Meus
amigos tiram uma pa

lha da minha cara dizendo
.

que sou especialista em fa
lar mal dos homens. Obvia

mente é apenas uma brincadeirinha
deles e eu posso mesmo afirmar que
adoro a espécie. Muito mesmo. Os ho
mens são indispensáveis a qualquer
mulher, não porque ela não saiba se

virar sozinha. Elas fazem isso muito
bem. Mas é espetacular ter alguém
para trocar a lâmpada, cozinhar, trocar
o chuveiro, dar presentes ... Ok, calma!
Estou só "brincando"! A gente adora
os homens porque eles não resistem a

nós, mulheres, mesmo sabendo que o

controle total é nosso! Tá, parei...

Às compras!
Uma pesquisa do site One Poli, realizada com duas mil mulheres, revelou que uma mulher realiza

aproximadamente 300 idas por ano às lojas. Elas gastam cem horas por ano comprando coisinhas para a

beleza, mais 94 horas com alimentação e cuidados com a casa. "Resumindo essa pesquisa (absolutamente
relativa), parece que descobriram que as mulheres gastam mais ou menos três anos das suas vidas fa
zendo compras. Cá para nós, isso não é muito. A não ser, é claro, que a contagem faça referência apenas
àqueles minutinhos no caixa, em que a compra realmente se concretiza. Porque se contarmos, as provas,
os passeios pela loja e os minutos perdidos em devaneios olhando tudo. Ah, esse número sobe muito!

,,
Nos casacos estilo blazer com modelagem mas

culina e com botões e tachas que conferem o shape
da peça. Fica show tanto com um jeans bacana ou

com uma produção mais up. Se eles emprestaram
um pedacinho do guarda roupas deles, aproveita que
está em alta e que vai ficar bonito e se joga, amigal

TURIS o

47 3370- 115

ÉGA!A A ONA!

LORD CAFA RESPONDE:
P: Lord, tem um amigo do meu namorado que anda flertando

comigo e o pior é que eu gosto. Amo meu namorado e não sei o que
acontece quando vejo esse amigo, as pernas tremem e eu sinto um

frio na barriga. Por que isso acontece?
.

R: Colega, isso acontece porque ele é um grandessíssimo fura
olho (e se fosse meu amigo eu já teria chamado pra pancada). E
você deveria sossegare facho. Eu sei que uma mulher adora sentir
se desejada, mas dar trela para o melhor amigo do seu namorado
já é sacanagem.

O uso do gloss, blush exagerado e sombras brilhan
tes, no primeiro encontro. Abandona completamente se

você quer que realmente dê certo. Use umamaquiagem
bem levinha e um batonzinho bem discreto, Lambu
zar o camarada já na primeira chance não tem ame
nor graça. Ou você abandona, ou elemesmo faz isso.

e-se e rece a

ções e -nfor a

CTRL C + GTRL V
Então que a Ivete Sangalo lançou a boneca dela. Adivinha o que

isso fez com os homens?Humpf

(IMAGEM!copiado das charges doYahoo.com)

-,RICOTAND
• Quando não tenho nada
para fazer, fico pensando:
fechecler virou zíper, calça
Lee virou jeans, discoteca
virou balada, misampli
virou baby-liss, anca virou
quadril, que virou pandeiro,
que virou bunda, que virou
melancia ... Que evolução!

vindo! Beije estalado, beije
lambuzado, beije suave...
Importante é beijar! .

• Recebi um e-mail que
relacionava doenças e

causas sentimentais. Parei
quando li que a prisão
de ventre é causada pelo
medo de não ter dinheiro
suficiente. Esse medo não
me dá prisão de ventre, dá é
dor de cabeça. Enxaqueca,
na verdade ...

• Minha amiga reclama:
o fulano chega chegando,
pergunta se você quer ir
para a casa dele, você diz
que não, e ele faz cara de
ofendido dizendo que você
é muito direta. Peraí! Como
assim? Mal conhecer uma
mulher e perguntar se ela
topa ir pra casa dele é o que?

• Uma música antiga,
mas quevale muito até

hoje: Fátima, do Capital
Inicial: II •••E vocês armam
seus esquemas ilusórios,
continuam só fingindo que o

mundo ninguém fez.
Mas acontece que tudo tem

começo, E se começa um
dia acaba, eu tenho pena de

""'- "

voces... .

•Ah que lindo! Hoje é
comemorado o Dia do Beijo!
Qualquer beijo: beijo de amor,
de amizade, de gratidão...
Um beijinho é sempre bem
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CULTURA

Vida dos imigrantes relembrada
.Exposição fotográfica no Parque Malwee retrata o cotidiano regional no século 19

Um momento único para
conhecer 'o cotidiano de

imigrantes alemães no

período,de colonização
da região.

ArllQstra
fotográfica "Uma

pose para a história, - o

olhar fotográfico de Fritz
Hoffmann" está em car

taz até o dia 18 de abril no Mu

seu Wolfgang 'Weege, do Parque
Malwee.A exposição surgiu a par
tir das fotografias feitas por Fritz,

que, no finaldo século 19 e início
do século. 20, registrou de forma
preciosa o cotidiano regional.

O horário para visitação no

ParqueMalwee é de segunda-feira
a domingo, das 10h às 12h e das
13h às 17h, com acesso gratuito.
As 63 imagens da mostra foram
descobertas há pouco menos de
10 anos pelo historiador José Car
los Fagundes, presidente da Fun

dação Cultural de BarraVelha, pois
estavam em poder de um bisneto
do fotógrafo, que vive em Itajuba.

Nas fotos, cenas do cotidia
no da vinda de alemães ainda

dentro dos navios, e as primeiras
casas construídas em Joinville.
Também foram selecionadas

irriagens como as da antiga loca
lidade de Hansa Humboldt (atu
al Corupá) com auxílio dos fami
liares de Fritz. A caça, a pesca, os
tropeiros, o relacionamento com

os indígenas e muitos casarões
estão entre registros.

A exposição já passou por Barra
Velha e foi um dos grandes desta

ques da última edição da Festa das
Flores em Joinville. Também exis
tem convites para promovê-la em

CampoAlegre e São Bento do Sul.

FOTOS FRITZ HOFFMANN/ACERVO CACÁ FAGUNDES

Chegada de imigrantes
alemães e o cotidiano deste
povo foram retratados por
Fritz Hoffmann

o QUÊ? Mostra
fotográfica "Uma pose
para a história - o

olhar fotogrãíloo de
Fritz Hoffmann"

Até 18 de
abril - segunda-feira a

domingo, das 10h às 12h
e das 13h às 17h

Museu Wolfgang
Weege, Parque Malwee
Quanto? Gratuito

Fritz Hotfrnan e seus olhares
Frederico (Fritz) Hoffmann

foi um dos primeiros fotógrafos
da história do norte catarinense.
Destacou-se na tarefa de regís-

.

trar o cotidiano da Colônia Dona

Francisca e arredores. Adepto do

registro posado, Fritz capturou
com suas lentes a travessia de

carroções na estrada Dona Fran-

cisca, o desenvolvimento da ci
dade e reuniões populares, como
festas de casamento. Hoffmann
era natural de Chemnitz, na Sa

xônia, e nos primeiros meses na

nova terra brasileira, residiu em

São Francisco do Sul.
Ainda em São Francisco, Fritz

fotografou uma imagem clássica

do Mercado Público Municipal.
Entre 1904 e 1909, fixou mora

dia em Hansa Humboldt, onde
registrou os assentamentos de

imigrantes alemães. Em seguida,
instalou seu ateliê fotográfico em
Joinville. A partir da chaminé da

companhiaWetzel, fez as primei
ras panorâmicas da cidade.

,
.

Artistas de Rio do Sul ex õe
o espaço cultural da Bibliote

ca Padre Elemar Scheid, na Unerj
(Centro Uriiversitário de Jaraguá do
Sul), apresenta até 26 de abril a ex

posição "Fragmentos", que reúne
obras de artistas de Rio do Sul. A
mostra pode ser conferida gratuita
mentepela comunídade acadêmica
e pelo público em geral de segunda
a sexta-feira das 8 às 22 horas e aos

sábados das 8 às 13h.
A presidente da Associação dos

Artistas Plásticos de Rio do Sul, Meg
Tomio Roussenq, define "Fragmen
tos" comoum trabalho inspirado no
corpo poético. "Esse é um trabalho

coletivo de pessoalidades, que traz

a' individualidade deste grupo de

artistas, A contemporaneidade rica

e expressiva dos processos deixa

seus registros sutis e potentes, des
tes fragmentos discursivos, que nas
cem e percorrem o fazer e o pensar,
desta cartografia que serpenteia de-

sejos poéticos".
As obras que estão na Unerj são

das artistas Marly Bastos Silvestrin,
TeIma Heloisa Baungarten, Ezir

Sens, Bemadete Bazzanella Novel

letto, RoselySiebert e NetyGünther.

REPRODUÇÃO

SER IÇO
O QUÊ? Exposição "Fragmentos"
QUANDO? Até dia 26 de abril
ONDE? Biblioteca Padre Elemar Scheid,
na Unerj. QUANTO? Gratuito A exposição "Fragmentos" é um trabalho inspirado no corpo poético
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CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

CINEMA

de cães (e gatos, também, em menor escala)
abandonados pelas ruas, ficando doentes,
sendo atropelados, morrendo aos pouqui
nhos e espalhando doenças.

Em outros países, como Inglaterra e Es
tados Unidos, é crime a crueldade com ani
mais e os envolvidos são presos, pagam
multa e perdem a guarda. No Brasil esta
mos precisando de uma lei assim. As pes
soas precisam se conscientizar de que ani-

mais domésticos são seres

vivos e não podem ser tra

tados como brinquedos,
que jogamos fora quando
cansamos deles.

E esse estado de coisas
não é de agora. Já denun
ciei à polícia e a entidades
de proteção aos animais um
caso de abandono de wai-

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Chico Xavier (Dub) (14h20 - sex, sab, dom, qua,
qui) (16h40, 19h, 21h20 - todos os dias) .

\

• Cine Breithaupt 2
• Lembranças (Leg) (19h, 21h10 - todos os dias)
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(15h - sex, sab, dom, qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
• O Livro de EIi (Leg) (14h30 - sex, sab, dom, qua,
qui) (16h50, 19h10, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Chico Xavier (Dub)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Percy Jackson: o Ladrão de Raios (Leg)
(15h, 17h40 - todos os dias)
• Vírus (Leg) (19h50, 21h30 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h., 22h - todos os dias)

Pa.tríciaMoraes, KellyErdmann, CharlesZimmermann, Carlos Henrique
jornalista jornalista escritor Schroeder, escritor

Animais de estimação

Em outros países, como
, Inglaterra e Estados
Unidos, é crime a

crueldade com animais
e os envolvidos são

presos, pagammulta e

perdem a guarda

V
i, recentemente, uma matéria na

televisão sobre os cães que são
abandonados diariamente pelas
pessoas nas ruas das cidades. O

telejornal flagrou pessoas abandonando,
sorrateiramente, animais em ruas mais
afastadas do centro, em ruas. da periferia e

até perto de um canil que acolhe os bichos

para serem adotados.
Num dos casos, uma cadela jovem de

médio porte era colocada

para fora do carro, que saiu
em disparada e o animal
saiu correndo atrás. Dias

depoís..« mesmo telejornal
mostra a cadelinha aban
danada, porque alguém a

reconheceu, ao encontrá-la

atropelada, toda machuca
da, magra, sem quase poder
andar, quase à morte. -

Não dá para entender a crueldade de pes
soas que compram um animal de estimação
com o qual, na maioria das vezes, alguém
da família se apega. Mas em ele crescendo,
ou ficando doente, ou em caso de viagem, a
criatura'é abandonada sumariamente.

,
É preciso coibir essa prática tão comum

em nossas cidades, pois há um sem número

NOVELAS

• Cine Mueller 2
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h'30, 19h30 - todos os dias)

maraners em uma casa vazia, mas apesar de
um dos bichos ter morrido, por falta de co

mida - eu os alimentei por um mês - o caso

deu em nada.
Onde está a humanidade das pessoas

que abandonam seus bichos de estimação
assim, com tanta facilidade?

ESCRITO NAS ESTRELAS
o carro de Daniel despenca pela encos

ta. Daniel desmaia depois de tirar Viviane do
carro. Fabiana pede a Magali para morar em

sua casa. O espírito de Francisca recebe o fi
lho, que não entende o que está acontecendo.
Passa-se um mês e Gilmar eJosé comentam o

sofrimento de Ricardo. Jane tenta descobrir o
mistério que Ricardo esconde sobre a casa de

Petrópolis. Beatriz fica indignada de não ter

conseguido se casar com Daniel. Mariana fica
indignada com Suely, que teima em esconder
seu namorado. Breno conta para Ricardo que
Daniel havia congelado seu sêmen para um

trabalho da faculdade.

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com TEMPOS MODERNOS
Leal se decepciona com Goretti. Niemann

rasga o pedido de interdição de Leal. Nelinha
comenta que Goretti não está se saindo bem
na administração das empresas e Renato
insinua que Zeca talvez pudesse assumir os
negócios. Deodora deixa um presente para
Portinho na marcenaria. Leal desabafa com

lolanda e diz estar magoado por ter se de
cepcionado com Niemann e Goretti. Niemann
emite uma ordem proibindo a entrada dos
amigos de Leal no Titã. Leal leva Faustaço e

Zuppo ao lago onde Regeane sumiu. Leal se
revolta ao saber que seus amigos estão impe
didos de entrar no Titã.

f'

LANÇAMENTOS

Mega Man 10
Mega Man 10 será sempre um jogo que

entusiasmará particularmente fãs da série.
O modo "Challenge" representa uma série
de mais de 80 desafios, pequenos segmen
tos que exigem habilidades específicas.
Alguns só serão desbloqueados depois de

cumprido o jogo na dificuldade normal, ou
ultrapassados certos pontos. É um jogo re

presentativo de um tempo e espaço espe
cíficos, com ótima arte e trilha sonora, que
se recusa a saltar para o abismo em nome

dos mais modernos.

CLIC DO LEITOR

Crime e traição
Quando Don McKay, um tranquilo zelador de

colégio, recebe uma carta dizendo que Sonny,
sua amada de infância, está mortalmente do
ente, ele volta correndo para sua cidade natal.
Imediatamente eles reatam o antigo romance,
mas obscuros personagens do problemático
passado de Sonny começam a aparecer e logo
Don se vê enredado num jogo de crime, traição
e mistério. Mas quando nada é o que parece ...
até mentiras se tornam verdade!

• Ilha do Medo (Leg) (21h30 - todos os dias)
• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub)
(14h10, 16h40, 19h10, 21h45 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
Uma Noite Fora de Série (Leg)

(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Chico Xavier (Dub) (14h10, 16h40, 19h10,
21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Como Treinar o seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)
• o Livro de Eli (Leg) (21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Caso 39 (Leg) (13h50, 16h10, 19h, 21h10 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Dupla Implacável (Leg) (16h20, 19h20 - sex, sab,
dom, ter, qua, qui) (14h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Um Sonho Possivel(leg) (13h40, 16h15 - sab, dom,
seg ter, qua, qui) (18h50, 21h15 - todos os dias)

VIVER A VIDA
Luciana consegue assinar a guia do en

tregador e Tereza fica orgulhosa. Luciana fica
, encantada com a handbike e Miguel surge no

jardim, surpreendendo a namorada. Soraia fica
com invejá ao ver Garcia acariciando a barriga
de Dora. Betina revela a Ingrid que Carlos de
sistiu dela. Edite reclama de Marcos não ter ido
cumprimentá-Ia. Leo e Lívia contam para Mar
ta que reservaram uma viagem para a Europa.
Dora fica comovida ao ver Rafaela abraçando
Garcia. lngríd se surpreende ao ver Tereza em

seu estúdio para conversar sobre Luciana.

BELA A FEIA
Cíntia fica irritada quando Adriano diz que

ela esta com inveja e ciúmes de Valentina. Ro
drigo decide descobrir de onde veio a utiva.
Armando vai até o salão tirar satisfação com

Haroldo, que chama Samantha de oferecida. Ar
mando parte para cima de Haroldo. Magdalena,
ícaro e Elvira tentam apartar a confusão. Dinho
e Ataulfo seguem Verônica. Haroldo chora e se

diz um homem sensível. Ele é dramático e pede
que Armando afaste Samantha. Todos ficam co

movidos. A dupla sequestra Verônica, que não
entende nada. Valentina chega em casa, papa
rica o filho e volta a ser a velha Bela de sempre.

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

A labradora Nina é louca por água! Ela é a mais nova
entre os filhotes dos leitores Jaime e Beatriz.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
A Lua transita pelo seu signo, tra-

zendo à tona o reflexo de suas ações.
Terá mais ousadia e estará cheio de atitude

no romance. Procure se distanciar de assun

tos que envolvam situações polêmicas.

TOURO
.

(21/4 a 20/5)
.

Você em seu inferno astral. Suas
atitudes ousadas vão surpreender

e um ar de mistério envolverá a pai
xão. O dia requer mais organização, controle
o seu orçamento e evite emprestar pertences
dos outros.

®GÊMEOS(21/5 a 20/06)
Estará mais animado e indepen

dente neste dia. O astral favorece os

vínculos de amizade. No amor, você se mos

trará mais autoconfiânte. Enfrente tudo o que

surgir hoje sem deixar nada para amanhã.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Não faltará disposição nem vitali
dade para enfrentar desafios. Na

vida a dois, a fase é ideal para investir

em uma nova conquista. Não hesite em ne

nhum momento e seja sincero ao expressar

opiniões.

LEÃO

0(22/7 a 22/8)
Fé e confiança: isso é tudo o que
você precisa para vencer uma situa

ção adversa. Abra os seus horizontes,
defina metas e lute por elas. No romance, o

entusiasmo'estará presente. As finanças vão.
melhorar.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Ocorrerão mudanças necessárias.

Fuja de situações incertas ou arris
cadas. No amor, o clima é de forte erotismo.
Remar contra a maré nem sempre é a melhor
saída, especialmente quando terá que fazer
concessões.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Estará revigorado. Na área afetiva,
sua atraçao por pessoas mais JO-

vens e dinâmicas aumenta. Use um

cristal para atrair boas energias e não se es

queça de que grandes mudanças acontecem
lentamente.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você vai se mostrar cheio de atitu-

de, mas talvez esteja mais intoleran
te. O romance fica para depois. Faça bastante
exercício de respiração para obter mais jogo
de cintura nos fatos apresentados a você.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
É o momento certo de mostrar seu
talento. Já, no campo afetivo, o cli

ma é de pura adrenalina! Hoje, terá relativa
facilidade para convencer as pessoas, por
tanto, não deixe de passar suas ideias.

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Você será mais ousado que o nor-

mal. Dê atenção à farnília. No amor,
a iniciativa deve ser sua! Tudo pode e deve
ser vivido em harmonia. Escutar uma boa mú
sica fará bem, pois você relaxará mais.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Evite ser agressivo nas palavras.
Franqueza demais pode causar

mal-estar nas relações, inclusive nas
afetivas. Apare as arestas que estão insistin
do em aparecer e tente conversar para resol
ver mal-entendidos.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Aproveite para cobrar as pessoas
que lhe devem. Sua ousadia surpre-

enderá. No amor, o ciúme e a insegu
rança podem prevalecer. Tenha cautela com

conversas desnecessárias e resolva o mal
que lhe aflige.
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Em uma coletiva no Projac, a apresentadora
Xuxa falou das novidades de seu programa, "TV
Xuxa". Ela pareceu animada com o retorno à telinha,
mas reclamou do horário escolhido para a exibição.
"O meu programa é para a farnflia, mas o horário é
destinado ao público infantil. É complicado", expli
cou a loira. A "TV Xuxa" é exibida na Rede Globo aos

sábados de manhã.

Madonna quer se
livrar da celulite

.

Para as famosas, manter a forma é pri
mordial - a qualquer custo. Essa parece ser

a filosofia de Madonna, que teria comprado
um aparelho no valor de R$ 120 mil reais
para acabar c0Y!l a celulite. Segundo o tabloi
de "Daily Mail", o aparelho será instalado na

casa da cantora ainda essa semana, e serão
necessárias sessões diárias de 45 minutos
para acabar com os furinhos.

Vanessa Lóes já
voltou para casa

A família de Thiago Lacerda ficou um pouquinho
maior. Na manhã do domingo, 11 de abril, o ator buscou
a esposa, Vanessa Lóes, e a filha, cujo nome ainda não
foi divulgado, na maternidade.A pequena nasceu na ma

drugada do dia 9 de abril, de parto normal, com 3,595 kg
e 49,5cm. No dia anterior, o ator havia levado Gael - o pri
meiro filho do casal, de dois anos - para visitar a mãe e a

irmã na clínica, acompanhado pelo amigo Gaetano Lops.

DIVIRTA-SE'
Dieta cansativa

Ratinho não
se arrependeu

ANIVERSARIANTES
12/4
Alesander Neumann
Aline M. Venceslau

Angelino Sevegnani
Arlete C. J.Laube
BujungWitarfa
Cleverson R. Voelt
Deivis L Silva

Denny C. Sehwartz
Doraei Braun
Eduardo S. Junior
Eduardo de Assumpção
Elizangela Mueller
Elizete R. O. Andreatta
Errol Maiochi
Gabrieta L Sehiochet
Geremias C. Petri

tngo Romig
Jonerci G. dos Santos
Juliana Franzner

KelyA. Kath
Lauro Klann .

Leda M. Leseowiez
Lian Tomaz
Lindalva Reinke
Lion G:Tomas
Luis E. Petry
Luis E. Rodrigues
Lurdes Modro
Maiene O. Bereh
Marlene Herrmann
Marta Maria S. Pfiffer
Núbia Ruan
Raulina Z. Constantino

Rodrigo Cardoso
Rudinei Sasse
Salete Formigari
Sofia S. Paeheco
Ursula Bening
Valei M. Wasch
Valquiria Voltes
Vilmar Pinheiro
Walfried Schroeder

1.3/4
Adriane Hudema
Carlos E. Hrustka
Celso L Piazente
Cesar P. Floriani
David G. Flatkcmski
Elizabeth O. Selvlein
Flavio VltOrello
Gilnei Gluminski
Hilmar R. Hertel
Ingrid N. Siewerdt
Jéssica A. Paterno
Josiela de Souza
Josimar L Mattedi
Karine S. Andreatta
Leonardo B. Klabunde
Marcelo Lucas Leal
Marguit F. Sbors
Maria V. Garcia
Marlon A. Grassmann
Neuza Forlin
Osmire Tomaz
Rute S. Krueger
Sabrina Gaedtke
Sidnei F. Muller
Simone M. da Silva
Tanise M. Pereira
Zuleica Schramm

Xuxa insatisfeita
com seu horário

A loira visita um nutricionista e o médico receita

a seguinte dieta:
_ Você come normalmente por dois dias, aí pula um

dia, come normalmente mais dois dias, pula outro

dia e assim por diante ... Por um mês. Assim, vai

perder pelo menos cinco quilos. .

No mês seguinte, ela retorna 15 quilos mais magra.
- Incrível! Vejo que você seguiu minhas recomenda-

ções à risca!
_

- Obrigado doutor! Mas saiba que eu quase morri!
- De fome?!
- Não! De tanto pular!

Depois de muita polêmica, o
apresentador Ratinho admitiu
ter ficado "com pena" de Glória
Perez por ter entrevistado Gui
lherme de Pádua, assassino da
filha da escritora. No entanto,
ele não disse que se arrependeu
por ter dado espaço ao autor, e

afirmou que "tinha que causar

polêmica com o programa". Nas
próximas semanas, Ratinho quer
levar ao palco um ex-namorado
de Ricky Martin.

Cadu não tira
mais a camisa

O ex-88B Cadu está de e_mpresária nova. Agora,
sua carreira será comandada por Marcia Marbá, a
mesma profissional que mudou completamente a

imagem de Grazi Massafera - a mais bem-sucedi
da ex-participante do reality show. No entanto, a pri
meira medida adotada por Marcia será uma grande
decepção para as fãs do moço: por hora, ele não
fará mais fotos sem camisa.

Fausto trabalha
mesmo de luto

Mesmo com a morte do pai, Maury Corrêa da Silva
(88 anos), Fausto Silva foi obrigado a seguir em frente
e não deixou de comandar o programa no domingo,
um dia depois do falecimento. Ao final da atração, ele
agradeceu a todos pela força que recebeu e afirmou
que "muito mais do que pai, ele foi meu ídolo, um

exemplo de caráter". O enterro aconteceu no Cemité
rio Parque Flamboyant, no bairro Jardim das Palmei
ras, na madrugada de sábado (10 de abril).

SUDOKU
_ ... __ o

,

8 9 2 5 7 •
.-- - -

• 2 8 1.

� - ,_ - -

5,
-

L ___
-- j 9 8 3: I

- - � _ - .._ - .. 1

5' 7 � , 6
- �

rr
.- -

4; 6: 5 21
:

I

I
"

I

2 .r 6 4 3
-

,
,- --

r
-- - - -

5 7 -1 'I, 9' ,

-

I i

1 7 8
--

8 5 6
i I'

1 1 3',

,

- -.- -

,

SOBREO JOGO
E L 1 (; 9 S 8 6 V

É um jogo de lógica muito 9 8 9 L 6 V z €: "
simples e viciante. O objetí- O 6 V (; 9 €: t L S 9
vo é preencher um quadra- IS 9 6 E to 9 9 � L Z
do 9x9 com números de 1

::l L Z S t 9 6 9 to 8
a 9 sem repetir números _. 9 � V 8 L z S 9 6
em cada linha e cada col- O z E 8 6 � L v 9 S
una Também não se pode V\

t 9 6 9 v 8 8 Z L
repetir números em cada

v 9 L S Z 8 6 � 8
quadradode 3x3.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Fatura

Já
é de praxe e quem acaba pagando o pato, como sempre, somos

nós, os consumidores, clientes, usuários ou qualquer outro tiP?
de denominação que queiram nos dar. Estou falando da entre

ga das correspondências, uma atribuição monopolizada pelos
Correios no Brasil. Há alguns meses, a desculpa foi a greve dos cartei
ros, mas e agora, o que é? Todos os meses eu recebo, ao menos duas
faturas após o vencimento. Sei de muitas pessoas que as faturas só

chegam depois do pagamento. Para relaxar mesmo só tomando um

copo bem gelado do chopp Konigs Bier.

Mara Schneider
com a formanda

no Curso de

Administração
em Marketing

pela Unerj,
Alexandra da
Rosa, sábado
no Baependi

Geciane Roden foi a aniversariante
mais festejada de ontem

NAS RODAS
• Pelo meu e-mail fiquei sabendo que uma viúva
muito conhecida da urbe sorriso arrancou olhares
e elogios com um biquíni bacana que lhe caiu
muito bem - corpo em cima, no fim de semana em
Balneário Camboriú. Ela está ótima e em forma.

Código de
postura

Na Rua João Piccoli há me

ses está pra ser inaugurada uma

loja de móveis usados. Embora
a loja esteja fechada, mesmo as

sim, colocaram de exposição um
montinho de areia na calçada e

um sofá todo rasgado. Pasmem,
esse móvel é tão velho que nem

ladrão teve interesse de levá-lo.
Do outro lado por muito menos,
os fiscais de postura já notifica
ram vários comerciantes.

"
Liberdade não
é fazer o que se

quer, mas querer o
que se faz.

SARTRE

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Giovani
Marcos Sbardelatti. Ele é outro

amigo que lê a coluna todos os
dias para ficar por dentro das

novidades da r�gião.

Ambiente simples, mas com produtos de
qualidade e excelente atendimento.
Bola branca.

• Laércio Stoinski, o nosso querido Bispo, está
movimentando para o próximo dia 21 de abril,
uma esperta feijoada.• Adorei fazer compras no Mercado Muncipal.

• Para comemorar os 22 anos

daAssociação de Moradores
do Bairro São Luís, no
próximo dia 24 de abril, às 19
horas, acontece no Pavilhão
da Igreja Evangélica Luterana
PastorAlbert Schneider, um
delicioso Risota festivo.

Pegador!
o cara não é fraco. Depois de Lílian Cabral, Taís Araújo, Gio

vanna Antonelli e da mãe do Thiago Lacerda, o velho e bom José
Mayer vai pegar a filha do caseiro na novelaViver aVida. Fala sério!
Olha só como é a vida. Por muito menos o golfista Tiger Woods

procurou ajuda médica, né não?

o meu camarada
"Macarrão", o popular Maca, é
outro boa gente que faz parte
da equipe do comercial de O
Correio do Povo.

• A gatinha Flávia Laube,
filha do advogado Dr. Flávio
e Débora Laube, linda e cheia
de saúde, veio ao mundo dia
seis de abril.

Jaraguá está enlutada.

\

Primeira Princesa: Anna
Helena Bisewski, a

Rainha: Oaiane Mader,
e segunda princesa:

Rosana Harckbart, da 12a
Fecarroz, escolhidas no

último sábado

Morreu ontemDona
Sissi Krause, esposa do Sr.
Adalberto com quem.viveu
40 anos. Esposa, mãe) avó
exemplar, certamente, deixará
um vazio na família e em toda
a sociedade jaraguaense.

• Amanhã à noite a Criciúma
Construções recepciona
convidados e corretores de
imóveis para o lançamento
de dois empreendimentos
do grupo. O encontro será,
durante coquetel, às 20 horas,
naAABB.

Um homem não é outra
coisa senão o que faz de si
mesmo. (Sartre)

• Com essa, fui!

&ia c age
Que eleições que nada. O foco é outro. Todos os sites não fa

laram de outra coisa este fim de semana: a presidenciável Dilma
Rousseff anda com o sorriso de orelha a orelha. O motivo? Parece
ser um catarinense charmosón do primeiro escalão lulista. Putz!
Quem será o corajoso?
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PREVISÃO DO TEMPO

�
JOINVlllE
T •
17° 26°

TE PE T RA
T �

CANOINHAS
T •
13° 24°

SEVOCÊVAI PAAA.··

SAUDADES
o céu permanece .claro
durante todo o dia. O

dia promete ser quente,
com temperaturas
variando entre 16°C,

pela manhã, e 30·C
no

período da tarde.

(:}
JARAGUÁ 00 SUL

T •
16° 28°

Tempo firme com

nevoeiros ao amanhecer,
com sol e temperaturas
mais elevadas durante
o dia. Vento fraco a

moderado.

�
JOAÇABA
T •
14° 27°

t)
CHAPECÓ
T.
14° 26° (:}

BLUMENAU
T. �15°28°

�
FLORIANÓPOLIS

T Â
17° 26°

RIO DO SUL
T •
12° 24°

Jaraguá do Sul
e Região 80
HOJE

.1) Radiação sobe 1)MíN: 16°C
MÁX: 28°C •

mais uma vez Tempo firme LAGES
QUARTA

1)
T.

MíN: 17°C o calor promete se intensi- esta semana 11° 22°

MÁX: 28°C ficar - e com ele, os índices de

QUINTA
radiação solar. Por enquanto, a O vento, que varia de sul para leste-

MíN: 19°C Ç[;)
maior parte do Estado continua nordeste, fica mais fraco em todo o Esta-
alcançando oito pontos (em do, passando de 70 a 80 km/h para 30 a

MÁX: 29°C uma escala de um a 14), com 40 km/h. Durante esta semana o tempo
SEXTA

�
exceção do sul - que registra 7 deve ficar firme em Santa Catarina, com

MíN: 20°C pontos. Até o sábado, no entan-
.

nevoeiros ao amanhecer, predomínio de
MÁX: 28°C to, o índice volta a 10 pontos. sol e temperatura elevada durante o dia.

/

1)
SÃO JOAQUIM
T •
10° 21°

(:}
IMBITUBA
T •
21° 26°�

CRIGlÚMA
T •
18° 27°

60"
Pru'Gialmente Nublado' Instável

Nublado

CRESCENTEMINGUANTE

�6/4
NOVA CHEIA

028/4ChuvosoEnsolarado

J"A I A.MAIS DE 1.600KM
DE NOVAS ESTRADAS E UM Só DESTINO:

O DESENVOLVIMENTO.
Aqui no Estado, as cidades trabalham juntas: 95% dos municípios já
estão integrados através de novas pavimentações e reabilitações, que
vão levar mais oportunidades e alternativas de emprego para milhares
de pessoas. É Santa Catarina investindo em infraestrutura para crescer
cada vez mais. Outras informações em: www.sie.sc.gov.br

secretana de
Estado da
Intraesuutura SUTlCIIIIIINA
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AGRIGUlTURA

Produção'de soja
será recorde em se
Tecnologia e clima favorável seriam os responsáveis
Santa Catarina deve bater
o recorde nesta safra, com
1,2 milhão de toneladas de
soja - 28% a mais do que
no ano passado.

'A
produtividade de mi
lho também deve ser

a maior, com 5,9 mil

quilos por hectare

(quase 100 sacas por hectare).
De acordo com o analista do
Centro de Socieconomia e Pla

nejamento Agrícola da Epagri,
Julio Alberto Rodigheri, a pro-

dutividade de milho de SC é a

segunda melhor do país, per
dendo somente para o Distri
to Federal. A safra de milho
só não será recorde porque
houve uma redução de 11% na

.

'área plantada.
A boa safra seria resultado

do investimento em tecnologia
aliado ao clima favorável. Se

gundo o analista do Centro de
Socieconomia e Planejamento
Agrícola da Epagri, Julio Alber
to Rodigheri, nas culturas irri

gadas, como o arroz, há pouca
oscilação na produção. Já nas

lavouras de soja e milho, que

dependem da frequência de

chuva, a oscilação é grande.
A produção total de grãos no

Estado deve ficar em 6,3 milhões
de toneladas, entre arroz, feijão,
milho, soja e trigo. Mesmo com

os bons números, a previsão não
é de um recorde histórico. Em
2008, a produção de milho (4,1
milhões de toneladas) impulsio
nou a safra total, que alcançou
6,4 milhões de toneladas. O mo

tivo seria a redução na área de
milho, que chega a 200 sacas por
hectare em lavouras mais bem

equipadas, contra 70 a 80 sacas

nas lavouras de soja.
DIVULGAÇÃO

Gastos
extras com
transporte

A alta produtividade não trou
xe só benefícios ao Estado: os

gastos com o armazenamento de
cereais aumentou proporcional
mente. Nos portos, as filas para os

caminhões escoarem a produção
desafiam a paciência dos motoris
tas - o setor enfrenta dificuldades
nos portos de São Francisco co Sul
e Paranaguá (PR).

Em março, empresas como a

Copercampos tiveram que pagar
sete diárias para mais de 30 moto
ristas que foram obrigados a per
manecer parados no terminal do
Norte do Estado. Os custos com o

transporte estão agravando a crise

já provocada pela queda no preço, o
que consome uma parcelamaior da
renda do agricultor. A saída aponta
da aos produtores que tiverem con

dições de logística é estocar o grão e

esperar a retomada dos preços. Este ano, a produção de soja deve ser 28% maior que no ano passado

PLANO ACOMPANHA EM TEMPO REAL AS CONTAS DOS CANDIDATOS

TSE 'e' PF contra doações ilegais
BRASíLIA

Será' anunciado ainda este

mês um plano para combater as

doações ilegais nas eleições. As
contas de campanha dos candi
datos e partidos serão acompa
nhadas em tempo real pelo TSE

(Tribunal Superior Eleitoral) e

pela Polícia Federal. O· sistema

é o mesmo já utilizado contra o

crime organizado. ,

A medida vai rastrear even

tuais anomalias nas' movírnen
tações financeiras durante o pe
ríodo eleitoral e serão reduzidas
as brechas para atos ilícitos. Até

agora, as análises eram feitas so

mente após o pleito. O poderoso
instrumento será uma ferramen
ta que combate a lavagem de

dinheiro, já disponibilizada pelo
Ministério de Justiça.

Como o Tribunal também
tem convênio com a Receita Fe

deral, será possível cruzar os da
dos online e detectar se as contri
buições de empresas ou pessoas
físicas foram feitas dentro do li
mite legal. O acordo deve ser afir
mado no próximo dia 23 de abril.

LOTERIAS
MEGA-SENA

CONCURSO N° 1169

01 - 11 - 14 - 23 - 42 - 48

lOTOMANIA
·CONCURSO N° 1026
02 - 09 - 10 - 11 - 25
26 - 32 - 43 - 44 - 45
47 - 51 - 53 - 56 - 64
69 - 77 - 78 - 80 - 93

QUINA
CONCURSO N° 2267

18 - 24 - 29 - 66 -77

DUPLA SENA·
CONCURSO N° 851
Primeiro sorteio

03 - 07 - 10 - 27 - 29 ..:.. 50
Segundo sorteio

02 - 07 - 18 - 20 - 33 - 44

lOTERIA FeDERAL
CONCURSO N° 04440

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)
1° 07.056 1.000.000,00

2° 04.119 32.000,00
3° 02.425 21.000,00
4° 66.118 14.300,00
5à,� 81.953 12.720,00

Só 17% dos beneficiários
tem curso profissionalizante
Segundo pesquisa inédita

do instituto DataUFF (vincu
lado à Universidade Federal
Fluminense), muitos benefi
ciários 'do Bolsa Família de
monstram incerteza em rela

ção ao futuro. Essa incerteza
está presente até mesmo entre
os beneficiários que realiza
ram cursos preparatórios para
ingressar no mercado de tra

balho (17% dos que recebem o

benefício). O otimismo cresce,
no entanto, quando a pergun
ta se refere aos filhos. '

Apenas 17% daqueles
que recebem-c Bolsa
Família fizeram cursos

profissionalizantes

Cerca de 47% das famílias
dizem não saber por quanto
tempo vai continuar rece-

bendo o Bolsa Família, e 31%
acham que continuam por
mais de cinco anos ou até os

filhos se tornarem maiores
de idade. Para Salete Da Dalt,
coordenadora da pesquisa,
os dados indicam que é pre
ciso aperfeiçoar as estraté

gias de superação da pobreza
das famílias no programa.
"Tem que ter uma política de

acompanhamento e monito

ramento", defende.
Segundo gestores e coor

denadores do programa nos

municípios, os beneficiários
tem dificuldade em sonhar
com profissões além das

que já exercem. O principal
entrave, no entanto, seria a

baixa escolaridade. O soci
ólogo Simon Schwartzman,
ex-presidente do IBGE, acre
dita que o melhor é se dedi
car aos mais jovens.

Acordo militar foi firmado
ontem 'entre Brasil e EUA

BRASíLIA
O acordo militar foi assinado

simultaneamente àCúpula de Se

gurança Nuclear, emWashington,
entre o Brasil e os EstadosUnidos.
O acordo contém uma cláusula
que garante o respeito aos princí
pios de Ii

igualdade soberana dos
-Estados, a integridade e a invio
labilidade territorial e a não inter
venção em assuntos internos de
outros Estados".

A parceria seria a de maior

abrangência já assinada entre os

dois países nos últimos 30 anos.

O documento não prevê a instala
ção de bases militares norte-ame-

ricanas em território brasileiro,
ao contrário do que foi noticiado
recentemente pela imprensa in
ternacional. A área deverá servir
exclusivamente para defesa e o

combate ao terrorismo.
O ministro da Defesa, Nelson

Jobim, foi o escolhido para repre
sentar o Brasil, enquanto o secre

tário da DefesaRobert Gates esta
va incumbido de assinar o acordo
em nome do governo americano.
Para fins de transparência, o acor
do militar entre os dois países foi
comunicado a todos os países
que compõe a União de Nações
Sul-Americanas.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Economia 19

Rã-bugiO na Record

F
oi ao ar na madrugada de domin
go, no 50 por 1 do apresentador
Álvaro Garnero, um programa
sobre Santa Catarina, com maté

rias produzidas'em Joinville, Blumenau,
Jaraguá do Sul e Praia do Rosa. Namaté
ria sobre produção decristais - filmado
na Strauss - pôde ser visto com desta

que a betoneira que mistura as matérias

primas, ostentando o nome Menegotti.
A matéria rodada na região rendeu bas
tante, pois além de mostrar a Reserva
Particular do Patrimônio Natural Santu
ário Rã-Bugio, os anfíbios deram um ver

dadeiro show, Os ambientalistas Elza e

Germano mais 'uma vez colocaram nos

sa cidade e região em destaque. Fala-se
bastante de desenvolver o turismo por
aqui, mas muitas das atrações que te

mos são minimizadas. Apresentadores
de TV poderiam, por exemplo, voar com
a equipe da Sol, fazer rafting nas cacho
eiras de Corupá. "Encontrar" animais em
nossas matas, mostrar a preparação do'
strudel, e outras comidas desconhecidas
no resto do país. Não faltam atrativos.

Bovespa lança curso on-line
A BM&FBovespa lançou em seu site o curso

on-líne gratuito sobre finanças pessoais e mer

cado de ações. Com duração de 14 horas, a ini
ciativa visa ajudar os participantes a organizar
melhor o orçamento pessoal e conhecer os con-

ceitos sobre o funcionamento do mercado de

ações, além dos tipos de investimento. No cur

so, além de aprender a administrar o dinheiro, os
participantes conhecem detalhes de funciona
mento da bolsa e sobre seus produtos.

Brasil alvo de montadoras
I

A visita de Mulally, presidente da Ford, vem
pouco depois da visita do presidente da Fiat,
que esteve no Brasil emmarço para inaugurar a
maior fabrica demáquinas agrícolas do mundo,

a Case NewHolland em Sorocaba. Esta semana
estará no Brasil o presidente da Renault - Nissan,
o brasileiro Carlos Ghosn, para lançar um novo

veículo damontadora em Salvador.

Panificadora
Nosso Pão

Em março, a Faculdade de

Tecnologia Senac entregou para
Panificadora Nosso Pão 'o selo
PAS - ProgramaAlimento Seguro
- proporcionando o reconheci
mento de que seus produtos 'se

guem uma série de requisitos de

segurança alimentar. Esta é uma

importante contribuição para a

sociedade que busca consumir
alimentos saudáveis. O PAS está
sendo coordenado pelas institui
ções do Sistema S (Sesc, Senai,
Sesi e Sebrae).

Belo Monte
continua gerando

problemas
Com a desistência de algumas

empresas em participar da licita
ção para a construção desta im

portante hidroelétrica, o governo
busca uma forma de garantir que
haja concorrência e que desta
forma os preços da energia gera
da sejam mais vantajosos.

Cresce renda
dos idosos

Com' dinheiro no bolso, tempo
livre e autonomia para gastá-lo, o
potencial de consumo dos brasi
leiros que já passaram dos 60 anos

começa a chamar atenção. Pesquisa
recém-concluída sobre o mercado
da terceira idade, do Instituto So

matório, revela que essa faixa etá
ria tem rendamensal de R$ 7,5 bi
lhões, que corresponde a 15% dos
rendimentos dos domicílios do

país. Quase a totalidade dessa po
pulação (93%) tem renda própria.
Ummercado que merece atenção.

Dalila no
•

cinema
Um dos clientes da Dalila

Têxtil, amarca Ometz foi escolhi
da para compor o figurino do fil
me "As melhores coisas do mun
do" da cineasta Laís Bodansky. A
marca veste os personagens dos
atores Caio Blat e Fiuk, revelação
da atual fase de Malhação. Mais
um produto da nossa terra ga
nhando espaço no mercado.

INDICADORES

SELIC 8,75% 9.DEZEMBRO.2009

TR 0,007% 9.ABRIL.2D1o

CUB 987,97 ABRIL.2D10

BOVESPA .. -1,12% 12.ABRIL.2D1o

POUPANÇA 0,5073 12.ABRIL.2D1o

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7570 1,7590 .. -0,79%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7200 1,8600 .. -0,58%
DÓLAR PARALELO (EM B$) 1,8700 19700 .1,08%
EURO (EM R$) 2,3819 2,3836 .. -0,92%

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MASSARANDUBA
Rua 11 de Novembro, 3514 - Centro - 89108-000 - Massaranduba - SC

Reconhecido pelo M.T.P.S. sob nO 305.975170
Fone/Fax: (Oxx47) 3379-1104 - CNPJ: 82.742.727/0001-09

E-mail: sitruma@brturbo.com.br
Pelo presente edital faço saber que no dia 15 demaio de 2010 no período das 8:00 as 17:00 horas, na
sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Massaranduba situado na ruall de Novembro 3514,
no salão da Igreja católica Sagrada Família situado na localidade de Braço Direito, no salão da Igreja
católica Santo Antonio situado no Primeiro Braço do Norte, na Escola Básica Felipe Manke situada
em Massarandubinha, e na Escola Padre Bruno Linden situada na localidade de Braço Campinas,
serão realizadas eleições para a diretoria do Sindicato dosTrabalhadores Rurais de Massaranduba,
conselho fiscal e suplentes, para o mandato de 22 de junho de 2010 a 22 de junho de 2013, ficando
aberto o prazo de 20(vinte) dias para registro de chapas, que ocorrerá a contar da publicação do
aviso resumido deste edital, nos termos do regime eleitoral, aprovado pela assembléia geral extrao
dinária. (_) requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro será diri

gido ao presidente da entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos, componentes
da chapa. A impugnação deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da publicação
do edital com a relação das chapas registradas. Caso não seja obtido o quorum em primeira con

vocação, será convocada nova eleição no prazo de 15 (quinze) dias sendo válida hipótese com a

presença de qualquer número de associados eleitores que dela participarem.
Massaranduba 13 de Abril de 2010

Lucio Stolf - Presidente
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linha de Fundo

j�i._ Julimar Pivatto
* GRÊMIO

julimar@ocorreiodopovo.com.br _

Gopinha vazia?

[]clUbeS
que já estão fora da disputa do Esta

ual começaram a fazer uma limpa em seus

lencos. Iuventus deve ir com o time forma
do em suamaioria por garotos (salvo se uma

nova diretoria resolver mexer os pauzinhos), o Im
bituba e o Atlético de Ibirama já se desfizeram de

grande parte do.plantel, E quem pode se beneficiar

com isso tudo é o Brusque, que vaimanter o elenco
(a exceção deViola, o que só melhora o time). Mas
os outros times (Chapecoense, Joinville, Criciúma,
Figueirense, Metropolitano e Avaí), que disputam
o Campeonato Brasileiro, prometem achar uma
brecha no calendário para priorizar também a Co

pinha, que vale vaga para a Copa do Brasil.
PIERO RAGAZZI

DOIS TOQUES
REUNIÃO. Hoje uma antiga
diretoria do Iuventus deve se

reunir para falar sobre o clube,
ver no que podem ajudar.
Cheiro de retorno?

PAUTA-As ínformações foram
postadas no twitterpelo repórter
JailsonAngeli, que já foi assessor
de imprensa do clube.

PAl'ROdNIO •Mas a principal
dúvida de todos os postulantes
à presidência é: será que
teremos patrocínio para a
Copinha?

XADREZ"Mayla Blõdom
conquistou o titulo da categoria
sub-18 no Festival Estadual
de Xadrez, disputado em São
Bento do Sul.

AMISTOSO. Jogando em casa

no fim de semana,.a equipe do
Internacional/Master ficou no
2x2 com o União de Joinville.

CURIOSIDADES DA COPA
o cartão vermelho só começou a ser

usado na Copa de 70, mas o primeiro
jogador a ser expulso foi o peruano De
Las Casas, logo em 1930 no Uruguai. Na
derrota do seu time para a Romênia,
por 3x1, o zagueiro empurrou o árbitro
e foi impedido de continuar em campo .

Mais um título
o piloto de Schroeder, Markolf Berchtold (centro), subiu

mais uma vez no lugar mais alto do pódio em uma competição
internacional. No domingo, ele conquistou o título do Pan-Ame
ricano de Down Hill, disputado na Cidade de Guatemala. Foi a
sexta vez que ele levou esse troféu. Na descida, Markolf fechou
com o tempo de 3min33seg05, apenas cinco centésimos a frente
do colombiano Marcelo Gutiérrez, que terminou em segundo.
Ioey Schusier, dos Estados Unidos, completou o pódio. O primo
de Markolf, Volkmar Berchtold, também competiu e terminou
em 18° com o tempo de 3min56seg85.

• Veja mais do esporte nos blogs Arquibancada e Firula de Salto Alto, no site www.ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

� GOL CONTRA
Clube dos 13. Fábio Koff

fez manobra e conseguiu
antecipar a eleição de no

vembro para abril, vencendo
o pleito. Já a CBF tentou de
todos os jeitos eleger Kléber
Leite. Sinal de como está a

nossa cartolagem.

Figueirense e Avaí, Fi
zeram por merecer e estão
na final do returno .: E como

é clássico, tudo pode acon

tecer. Como o Leão da Ilha

joga em casa podendo até

empatar, é o favorito. Mas

"só" por isso.

V·l O

Galácticos vence
, . .

e e o pnInelro
time classificado
Equipe venceu a Kiferro por IxO e

chegou a seis pontos no Grupo C
JARAGUÁ DO SUL sificado, os três outros times

brigam pela outra vaga. o, Noite
a Fora leva vantagem por estar
com dois pontos a mais que Ki
ferro e Fluminense.

Decorações Barrabaxo lide
ra o Grupo D, mas vê a posição
ameaçada por Néki e Atlético

Independente que, apesar de
ter três pontos cada, estão com

urna partida a menos. JJ Borda
dos e Garoto da Vila ainda não

pontuaram.

o Campeonato Varzeano
de Futebol - Troféu Raul
Valdir Rodrigues- chega
na segunda rodada e

os times começam a se

garantir na próxima fase
da competição.
_,

E
o caso dos Galácticos,
que com seis pontos, três
a mais que o segundo
colocado e com 100% de

aproveitamento, já está na próxi
ma fase do certame. Quem tam

bém estámuito perto de garantir
a classificação é a Decorações
Barrabaxo e o Confort Fine/Divi

pel, que também estão invictos,
masainda podem ser alcançados
pelos adversários.

Pelo Grupo A, o Operário tem
apenas um ponto a mais que o

BellArte e Bazar do Rau, Na Cha
ve B, o equilíbrio é aindamaior. A

liderança é dividida entre Galva

nização Batisti e Supermercado
Brandenburg/Dutra, com quatro
pontos cada.

Na C, com Galácticos já elas-

A próxima rodada do
Varzeano de Jaraguá
do Sul será no sábado,

17 de abril.

No Grupo E, o Confort FineI
Divipel _

está em primeiro, mas

tem um jogo a menos que o Rio
Molha. Uma das vagas pode ser

decidida na próxima rodada, já
que ambos se enfrentam. ACha
ve mais complicada é a F, onde a

Ponte Preta/Conti Elétrica tem

quatro pontos, seguido de Borra
charia Senem e Roma, com três.

Eletropoll e São Luís correm por
fora com um e zero, respectiva
mente. Mas São Luis e Roma têm
um jogo a menos que os demais.

CÉSAR JUNKES

Noite a Fora (azul) goleou o Fluminense por 5xl e está perto da vaga
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F TE Ol MA R

Vitóriagoleia e está na semifinal
Já o Flamengo não conseguiu reverter a vantagem e foi eliminado pelo Iuventus de Joinville
JARAGUÁ DO SUL

Flamengo e Vitória tinham
missões bastante distintas
nas Quartas-de-final da
7ª Copa Norte de Futebol
Amador.

O diretor de futebol do Vitória,

Carlos Ricardo, disse que o clube já
imaginava que se classificaria, por
jogar em casa e pelo nível técnico
do adversário. "Acreditávamos que
iríamos vencer fácil, a equipe de
les não apresentou problemas já
no primeiro jogo e com os desfal
ques no segundo ficou ainda mais
fácil", disse.

[]tíIIle
do Rio da Luz podia

.

erder enquanto que para a

quipe do Garibaldi só a vi

ária interessava. No entanto,
oAuriverde voltou a golear o Corín-

o thians, de São Bento do Sul, por 5xl
.

e se garantiu na semifinal da com
petição. O Rubro-Negro empatou
em lxl com o Iuventus do Iririú e

ficou pelo caminho. Agora oVitória
vai àJoinville no sábado, 17, enfren
tar o Tupy e no dia 2 de maio faz o

jogo de volta em casa.

"Estamos inconformados
com a arbitragem
que não usou os
mesmos critérios".
FOGUINHO, PRESIDENTE

DO FLAMENGO

o Flamengo esperava um re

sultado melhor dentro de casa. O

presidente Rubro-Negro, Foguinho,
disse que seu time foi prejudica
do pela falta de critério do árbitro.

DIVU LGAÇÃO/AVANTEESPORTES

Time jaraguaense {branco) é líder isolado no Estadual Sub-17 feminino

Basquete jaraguaense vence
todas partidas que dsputeu

JARAGUÁ DO SUL pam do certame.

Os times sub-I? feminino Os garotos da Unimed/FME
e masculino tiveram compro- jogaram em São Bento do Sul e

missos pelo Campeonato Ca - também iniciaram o Estadual

tarinense e venceram todos os com vitória. A equipe massacrou
jogos que disputaram. As me- a ASBB (Associação São-Benten

ninas do Jangada/FME estrea- se de Basquete) por 107x55.
rarn contra Itajaí e Navegantes, Os comandados de Milton

no Ginásio do Colégio Marista. . Mateus voltam a jogar pelo es

Na sexta-feira, as comandadas tadual nos dias 23 e 24 de abril,
de Júlio Patrício bateram o Sale- diante do Clube Concórdia, em

siano/Itajaí por 60x44. No sába- Porto União, e a ACOB, em Con

do, foi a vez de vencer o a Asden córdia. A estreia diante da torci

(Associação Social Desportiva da será apenas no dia 15 demaio,

Navegantes) por 88xll. quando recebe a AABJ /Ioinville.
Com as duas vitórias o time Estão na chave da equipe ja-

J�raguaense é líder da .competi- raguaense: Balneário Camboriú,
çao com quatro pontos. Criciú- Blumenau, Criciúma, Floriano

ma, ABF/Joinville, Navegantes, polis, Salesiano/ltajaí, Concór

Salesiano/Itajaí, Chapecó, Inde- dia, AABJ/Joinville, São Bento

pendente/São José e Vasto Ver- do Sul, Clube Concórdia/Porto

de/Blumenaú também partici- União e JBA/Joinville.

"Estamos inconformados porque
fomos prejudicados. Ele (juiz) não
usou os mesmos critérios para os

dois lados", reclamou Foguinho,
emendando que o time estuda não

participarmais da competição.
O outro confronto da semi

final da Copa Norte será entre

Arsiper, de São Bento do Sul, e

Juventus de Joinville.

SÊNIOR

O Campeonato de Futebol Sê
nior teve a quinta rodada no fim de
semana. No sábado, o Caxias supe
rou o líderVitória por2xl na casa do
adversário. No domingo, o Grêmio
Garibaldi também ganhou fora de
casa, aplicando 3xO no Botafogo. O
Noite a Fora venceu os Galácticos,
por 4xO, e com o tropeço do time
Auriverde assumiu a liderança. Vitória podia até perder, mas, em casa, voltou a golear o Corinthians

Malwee/Gimed tem dúvida
sobre adversário de sábado

devem confirmar entre amanhã

(hoje) e quarta-feira", avisou.
O ala Márcio disse que não

tem preferência por adversá
rio, já que uma hora ou outra

as equipes vão se encontrar.

"A única diferença é que nos

jogos fora de Iaraguã do Sul
temos o desgaste da viagem",
comentou.

O time segue treinando sem
o os jogadores da Seleção Brasileira,
que estão no desafio internacio
nal e enfrentam o Paraguai ama
nhã, em Gramado, às 19h. Chico,
Falcão, Tiago, Valdin e Lenísio .

voltam quarta-feira. O camisa 10

está lesionado. Além dele, Leco
também desfalca a Malwee por
que teve um estiramento no qua
dril no jogo de estreia e seu trata

mento deve durar 15 dias. Falcão e
Índio voltam ao time.

Marcio (esquerda) não tem preferência por adversário na 2a rodada

JARAGUÁ DO SUL
Mesmo sem saber se o pró

ximo adversário será mesmo· a

Copagril, aMalwee /Cimed segue
treinando forte para o segundo
jogo da Liga Futsal. A princípio
o jogo será sábado, às 20h, em
Marechal Cândido Rondon. Mas
a CBFS (Confederação Brasileira
de Futsal) ainda não homologou
a segunda rodada que, por isso,
pode ser alterada.

O técnico Fernando Ferret

ti disse que. está orientando os

treinos para encarar o time pa
ranaense fora de casa. Mas in

forma que se acontecer alguma
surpresa no calendário será o

adiantamento do confronto con

tra o Praia Clube dentro de casa.

"Estamos trabalhando dentro do

que nos foi informado no come

ço da competição, eles (CBFS)

Sub-17 masculino
termina fase em

1 o lugar no futsal
JARAGuÁ DO SUL

O time de futsal sub-I? mas

culino CEJ/Afort/Color Quími
ca/Luterprev/Gráfica Régis/FME
iniciou com pé direito o Campe
onato Catarinense da modalida
de. A equipe encerrou na lide

rança a primeira fase (que servia

para formar os grupos para a se

gunda). Assim, o time tem a van

tagem de ser cabeça de chave na

próxima etapa.

Equipe goleou
os estreantes do

Tradição de São Bento
do Sul por 23x1

Os comandados de Augusti
nho Ferrari venceram o primei
ro confronto contra os estrean

tes do Tradição de São Bento do
Sul por incríveis 23xl. O jogo
mais esperado do fim de sema

na, contra Krona/Ioinville, foi
vencido com facilidade pelos
jaraguaenses, que golearam os

rivais por gxl. No último con

fronto a equipe estava vencen

do o Tuper, de São Bento do Sul,
por 3x2, mas faltando cerca de
um minuto para o fim os visi
tantes arrancaram o empate e o

jogo terminou em 3x3.
A tabela da segunda fase será

divulgada amanhã pela FCFS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 13 de abril de 2010

RETA FINAL

Contusões 113,Ubelctadores
Quatro brasileiros que jogam no meio de semana sofrem com os desfalques
DA REDAÇÃO
Flamengo, Corinthians,
Cruzeiro e Internacional
entram em campo no

meio dessa semana para
as disputas da Taça
libertadores.

E
todos com desfalques im
portantes por contusão
nessa reta final da primei
ra fase. Já o São Paulo terá

a semana de folga e promete se

empenhar para reverter a vanta
gem do Santos na semifinal do

Campeonato Paulista.
No Flamengo, o problema é

o mesmo do último domingo.
Adriano, com uma lombalgia,
até treinou com bola ontem,
mas foi vetado e não vai nem

viajar para o Chile, onde o time
enfrenta o Universidad Católi
ca, amanhã às 21h50.

Também não será dessa
vez que os corintianos verão o

goleiro Felipe no time titular.
A comissão técnica disse que
ele ainda não está totalmente

recuperado da lesão muscu

lar na coxa direita e, por isso,
Rafael Santos segue na equipe.
O Timão enfrenta o Racing do

Uruguai, amanhã em Montevi

déu, também às 21h50.
O ataque preocupa o time do

Cruzeiro. O Gladiador Kléber so
freu um estiramento de grau um
na coxa direita e deve desfalcar
a equipe por dez dias. Três joga
dores brigam pela vaga no jogo
desta quinta-feira, às 21h50
fora de casa contra o Colo Colo
- Wellington Paulista, Eliandro e

Guerrón.
Por fim, a dúvida no Inter

nacional é o zagueiro Índio.
Ele sofreu uma entorse no joe
lho direito, mas mesmo assim

viaja para o Equador, onde o

clube enfrenta o Emelec nesta

quarta-feira. O jogador fará tra
tamento intensivo para ver se

terá condições de jogo.

DIVULGAÇÃOjVlPCOMM

Adriano até treinou ontem, ·mas foi vetado pelo departamento médico

MENINAS TERMINAM EM QUARTO E HOMENS EM QUINTO NOGERAL

Atletismo conquista 11 medalhas
JARAGUÁ DO SUL

A equipe de atletismo da Facul
dade Jangada/FME conquistou 11

medalhas no Campeonato Estadual
Adulto de Atletismo, realizado no

fim de semana na pista do Sesi, em
Blumenau. Foram cinco de ouro,
duas de prata e quatro de bronze,
fazendo com que a equipe feminina
terminasse em quarto lugar na clas
sificação geral. Os homens ficaram
em quinto, em uma disputa muito
equilibrada de pontos.

O grande destaque foi a atleta

Simone Ponte Ferraz, que venceu as

três provas que disputou - 3milme
tros com obstáculos, 5 mil metros
rasos e 1,5 mil metros rasos. Nesta
última, ela alcançou Índice para o

TroféuBrasil deAtletismo, ao anotar
o tempo de 4min49. Quem tam

bém atingiu marca para a principal
competição nacional foi Mirielly
dos Santos, vencendo as provas dos
100m com barreiras e do salto com
vara, além de garantir uma prata
nos 400m com barreiras.

Maico Angst foi o destaque en-

.

tre os homens com dois pódios - se

gundo lugar no salto triplo e tercei
ro no salto em distância As outras
medalhas vieram com Ângela Mer
tens (bronze nos 400m rasos), Ola
vo Reali (bronze no lançamento de
martelo) e o revezamento 4x100m
rasos (bronze com Fernando Mat

tile, Maico Angst, Carlos Marques e

Diego Peiter).
.

Os próximos compromissos da

equipe são o Torneio Paulista de
Menores e Mirim, dia 24, e o Cata
rinense Juvenil, dias 10 e 2 demaio.

DIVULGAÇÃO

Simone Ponte Ferraz levou três medalhas de ouro, uma delas nos 3 mil metros com obstáculo

Natação volta .

com bagagem
cheia de medalhas
JARAGUÁ DO' SUL

OS nadadores jaraguaenses não
cansaram de subir em pódio no

Campeonato Estadual Mirim Petiz.
A etapa aconteceu no fim de sema
na emPortoUnião, reunidomais de
200 atletas de 18 clubes catarinen-

. ses. No total, foram 29 medalhas.
sendo oito de ouro, nove de prata e

12 de bronze.

JonathanWitkoski foi
O destaque com quatro
medalhas de ouro - 800m
livre, 200m costas, 100m
livre e 100m costas.

O destaque da equipe jaragua
ense foi Jonathan Witkoski, com

quatro primeiros lugares - 800m

livre, 200m costas, 100m livre e

100m costas. Quem também subiu

.quatro vezes no pódio foi Ana Be
atrizWeller, com ouros nos 200m e

100m costas, prata nos 400m livre e

bronze nos 200m livre. Bruna Picco
li trouxe três medalhas - prata nos

200mmedley e 100m costas e bron
ze nos 100m borboleta.

A comissão técnica afirmou que
o nível aumenta a cada ano.

Esporte 22

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO GAÚCHO
• SEMIFINAL RETURNO
RESULTADOS
Intemacional 2x0 Ypiranga
São José (2) 1xl (4) Pelotas
FINAL RETURNO
DOMINGO v

•

16h - Internacional x Pelotas

• CAMPEONATO CATARINENSE
• SEMIFINAL RETURNO
RESULTADOS
Avaí4x3 Brusque
Figueirense OxO Joinville
FINAL RETURNO
DOMINGO
16h . Avaí x Figueirense

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 5" RODADA - 2" FASE
RESULTADOS
Atlético-PR 1x0 Paranavaí

Iraty 1x0 Corinthians-PR
Coritiba 2x0 Operária
Paraná 1x0 Cascavel
6a RODADA.- 2" FASE

- DOMINGO
Cascavel x Corinthians-PR
Coritiba x Atlético-PR
Operária x Paranavaí
lraty x Paraná
CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 17, Atlético-PR 16,
lraty 10, Paraná 9, Paranavaí 4, Operária 2,
Corinthians-PR 1 e Cascavell.

• CAMPEONATO PAUUSTA
• SEMIFINAL-JOGOS DE IDA
RESULTADOS
São Paulo 2x3 Santos
Grêmio Prudente 1x2 Santo André
JOGOS DE VOLTA
DOMINGO
16h - Santos x São Paulo
18h30 • Santo André x Prudente

• CAMPEONATO CARIOCA
• SEMIFINAL TAÇA RIO

Botafogo 3d Fluminense

Flamengo 2xl Vasco
FINAL TAÇA RIO
DOMINGO
16h - Flamengo x Vasco

• CAMPEONATOMINEIRO
• SEMIFINAL-JOGOS DE'IDA
Atlético-MG 2xl Democrata

lpatinga OxO Cruzeiro
SEMIFINAL - JOGOS DE VOLTA
SÁBADO
18h30 - Democrata x Atlético-MG
DOMINGO
16h . Cruzeiro x lpatinga

• CAMPEONATO BAIANO
• SEMIFINAL· JOGOS DE IDA
RESULTADOS
Camaçari 2x2 Vrtória
Bahia de Feira OxO Bahia
SEMIFINAL· JOGOS DE VOLTA
DOMINGO
16h - Bahia x Bahia de Feira
17h - Vitória x Camaçari

• CAMPEONATO GOIANO
• SEMIFINAL-JOGOS DE IDA
RESULTADOS
Goiás OxO Atlético-GO
Vila Nova 1x3 Santa Helena
SEMIFINAL - JOGOS DE VOLTA
SÁBADO
16h - Santa Helena x Vila Nova
DOMINGO
16h . Atlético-GO x Goiás

• VARZEANO JARAGUÁ DO SUL
• 2" RODADA - RESULTADOS

BrandenburglDutra 1x0 Arnizade/Boelng
Operária 1xl Bazar do Rau/Lav, Master
Barrabaxo 3xO JJ Bordados
Momfort 1x8 Rio Molha
Noite a Fora 5xl Flurninense/B, das Rores
Bor. Senem 8x4 São Luís
Galácticos 1x0 Kiferro
Garotos da Vila 1x6 Ati. Independente
Galv. Batisti 3xl João Pessoa
Confort Fine/Divipel 2x0 Box 7
Vid. Vieira 2x2 Bell Arte
Ponte Preta/Conti Elét 1xl Eletropoll

.COPANORTE
• QUARTAS-DE-FIN�L - JOGOS DE VOLTA
RESULTADOS
Beira Rio 4x2 Arsiper
Tupy 1x125 de Dezembro
Vitória 5xl Corinthians
Flamengo 1xlJuventus

• CAMPEONATO SÊNIOR
• 5a RODADA
RESULTADOS
Vrtória 1x2 Caxias

Botafogo Ox3 Grêmio Garibaldi
Galácticos Ox4 Noite a Fora

CLASSIFICAÇÃO: Noite a Fora 12, Vrtória 9,
Caxias 9, Galácticos 7, Grêmio Garibaldi 7,
Vila Lenzi O e Botafogo O.
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SUPERl Ã

Estado recebe a intimação
Deap te/fi prazo de três dias para transferir 182 detentos do presídio

CÉSAR JUNKES

.., - � �
-, ,.

Unidade prisional, que já foi modelo no Estado, está superlotada com 266 presos. Local já foi palco de rebelião e fuga nos últimos três meses

JARAGUÁ DO SUL

A Ação Civil Pública aberta
pelo promotor Gi,lberto
PolIi no final de fevereiro,
com o objetivo de reduzir
a superlotação, começa a
dar os primeiros passos.

té quinta-feira, o Estado
deve transferir para peni
tenciárias os presos que
.

á foram condenados pela
Justiça. A determinação da juíza

, Eliane Luiz foi recebida pelo procu
rador-geral do Estado, Sadi lima, no

, dia 31 demarço. Caso não seja cum
prida, o governo deverá pagar uma
multa R$ 10 mil mensais pelo tem
po que os detentos permanecerem
na unidade.

-

Na intimação, a juíza destaca
que o complexo foi projetado paia
abrigar 76 detentos, mas 266 estão
detidos. Desse total, 182 já foram
julgados e deveriam estar cum

prindo pena em penitenciárias.
, Ontem, o diretor interino do Deap
(Departamento de Administração
PriSional), Alexandre Brum, afir
mava não ter conhecimento sobre
o recebimento da intimação.

Para tentar sanar o problema de
forma definitiva, no texto da ação a

juíza também impede que sejam le
vados para o presídio detentos que
não são doVale do Itapocu.Ao acei
tar a abertura da ação movida pelo

Ministério Público, Eliane entendeu
que o Estado está fugindo de suas

obrigações com sistema prisional
da cidade. "A superlotação impede
que os detentos cumpram a sua

pena com dignidade, sem que seus

direitos humanos sejam desres

peitados", disse na época em que a

ação foi ajuizada.

.' A superlotação
impede que os

detentos cumpram a

pená com dignidade
JUiZA ELIANE LUIZ

o excesso de presos e o núme

ro reduzido de agentes prisionais
foi um dos motivos que resultou

na fuga de 23 detentos pela porta
da frente da unidade no dia 21 de

março. Desses, 18 foram recaptu
rados e a Polícia Militar ainda tra

balha na recaptura dos cinco que

permanecem foragidos.
Amaior fuga da história de Ia

raguá do Sul motivou a vinda de

uma equipe do Deap para avaliar
a situação do presídio, há cerca

de�20 dias. Em dezembro do ano

passado, o complexo também foi

palco de uma rebelião que teve

a participação de 80 detentos.

Em janeiro, o secretário de Segu-
. rança Pública, Ronaldo Benedet,

garantiu que 50 presos seriam

transferidos, .0 que não ocorreu.
-

-

• Cristiane Alvez
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

Eliane determina que presos de fora da região não fiquem no complexo

Denúncias '(ão para Corregedoria
o ex- diretor interino do presídio, Antônio Salomão Ferreira, apre

sentou à Corregedoria Geral da Polícia Civil as denúncias contra os

agentes do Deap na sexta-feira passada. Segundo ele, alguns presos
foram humilhados e agredidos fisicamente pelos funcionários após
a vinda da equipe que avaliou a situação do complexo. "Eu já fui

ouvido, apresentei as provas que tinha e espero que isso sirva para
melhorar a situação no presídio", declara Ferreira. Na semana pas
sada, ele pediu licença prêmio de 30 dias e se afastou da direção do
presídio. O agente de segurança do Oeap, Cleverson Henrique Ore

chsler, fica no comando da unidade provisoriamente, até que seja
escolhido um novo diretor.

Segurança 23

Continuam as

investigações
sobre pedófilo
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Civil continua

investigando a denúncia de

pedofilia, apresentada pelo
Conselho Tutelar, contra o

desempregado Ierri Adriani
Gonçalves, 39 anos. Gonçal
ves foi preso na sexta-feira,
dia 9, acusado de ter abusado
sexualmente de seis crian

ças -com idade entre quatro
e doze anos. No depoimento
ele negou todas as acusações.

. De acordo com infor

mações da polícia, quatro
vítimas foram confirmadas e

duas são suspeitas. "Confír
mamas os casos ouvindo os

relatos das crianças que eram
bastante detalhistas e convin
centes", explica o delegado
que cuida do caso Adriano

Spolaor. Duas crianças são
sobrinhos do criminoso e

uma delas é portadora de sÍTI-
. drome de Down, o restante

das vítimas são vizinhas do

pedófilo no bairro Três Rios
do Norte.

Diante dos depoimentos
das vítimas, o delegado pediu
a prisão preventiva de Gon

çalves. Ele foi encaminhado

para o Presídio Regional e

caso seja condenado pode
pegar de oito a quinze anos

por cada crime.

"
Confirmamos os
casos ouvindo os
relatos das crianças
que eram bastante

detalhistas e

convincentes.
DELEGADO

ADRIANO SPOLAOR

"
Levantamento do Con

selho Tutelar aponta que, em
2009, foram 80 casos de abu
sos contra crianças e adoles
centes ocorridas na região.
Nesse ano já há 30 denúncias
registradas. "Eu acredito que
os números não estão au

mentando, o que acontece é

que está havendo mais de
núncias", esclarece o conse

lheiroValdemarMannes.
Mannes alerta para que

pais e familiares estejam
atentos para as mudanças de
comportamento das crian

ças. "Uma criança abusada
sofre em silêncio" pontua
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Canhotinho trabalhou na primeira sapataria
da cidade e continua no ofício até hoje
Antigamente, o sapateiro era
aquele que fabricava calçados.
Mas, esse perfil mudou com o

passar dos anos. Hoje, o sapateiro
é aquele que faz reparos.

'HJaraguá
do Sul, essa arte é muito

- bem repr�sentada pelo profissional
oão Adriano, conhecido como Ca

otinho, que hámais de 50 anos faz
esse tipo de trabalho.

Canhotinho começou no ofício com

apenas 12 anos, em Indaial, e acompanhou
todas as mudanças da profissão. "Quando
eu iniciei, a gente fabricava muitos sapatos
com produtos bons. Com o passar dos anos,
muitas fábricas foram surgindo, a qualidade
dosmateriais caiu e a procura por consertos
foi aumentando. Assim, a gente não tinha
mais tempo paraproduzir", explica.

Em 1965, quando completou 18 anos, o

patrão dele se mudou para Jaraguá e João

Adriano veio junto para trabalhar na pri
meira sapataria da cidade, que ficava na

Epitácio Pessoa. Depois de cinco anos na

cidade, ele recebeu uma proposta para tra
balhar em uma empresa e aceitou.Traba
lhou na indústria até 1981, quando 'com
prou o comércio do antigo chefe e voltou

para a arte dos calçados. "Enquanto fiquei
longe, eu senti falta. Cresci ao redor disso.
Parece que algo sempre me puxa para os

calçados, acho que é o destino", acredita.
Desde lá, Canhotinho e mais um sócio

administram a sapataria e fazem todos os tra

balhos manuais. Eles contam com a ajuda de
duas máquinas antigas, que têm quase, 100
anos. IISão verdadeiras relíquias e eu não troco
elas por nada Essas máquinas aqui fazem o

trabalho bem feito, que qualqueroutramoder
na não faz"A sapataria do Canhotinho fica na
ruaJoãoMarcatto, n° 265, sala sete.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

"
.

Parece que algo
sempre me puxa
para os calçados,
.achoqueéo
destino.

JOÃO ADRlAN'O,
SAPATEIRO

"
Canhotinho conta com.ajuda de
máquinas manuais centenárias

para fazer os consertos

Música'fez O apelido surgir
o apelido Canhotinho surgiu por

outra paixão do sapateiro: a música.
Logo quando chegou em Jaraguá,
João' montou um grupo musical e

eles se apresentavam em uma rádio
da cidade. Como João era canhoto e

também tocava o instrumento com a

mão esquerda, surgiu o apelido.
Amúsica fez o menino de Indaial fi

rar conhecido na cidade. Quando com
prou a sapataria, a escolha do nome foi
inevitável. "Quase ninguém me chama-

va de João e até hoje poucas pessoas sa
bem que esse é o meu nome", garante.

A paixão pela música foi algo que
sempre caminhou com Canhotinho,
mas que foi deixada em segundo pla
no por causa da profissão. No ano

passado, o artista investiu quase 40
mil reais em aparelhagem para mon
tar uma banda. Depois das aquisi
ções, Canhotinho formou o Musical

Gaitaço, que se apresenta em diver
sos eventos pela região.
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Grupo Auto Elit 40 anos de c dibilidade. BANCO VOUCSWAGEN

Promoções válldas até 13f0412010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para verceos básicos com pínttJrCondições sujeitas a alterações Sem aV1SO Pf"&no. Financiamento sujeito a aprovação de cadastro.
Garantia de motor e caixa VALIDO PARA VEICULOS A PARTIR DE 2006/2006 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 6O.01lOKM.

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança
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