
-

Clube de Professoras Aposentadas completa 25 anos

e envolve 46 apaixonadas pela área da educação ,

,

Pintado há 10 dias, Centro Vida amanheceu riscado de
carvão. Atos de vandalismo são frequentes no local.

,

,.",

enao

etentos
Multa de R$ 10mil por dia pelo descumprimento do prazo para transferência demais

de 200 presos condenados não poderá ser cobrada até a decisão final da Justiça.
Página 19

ElElçOES
Gartóriojá
registra fila
de eleitores
Prazo para confecção,
regularização e transferência
do título eleitoral termina no
dia 5 de maio.Movimento
no Cartório Eleitoral já é
400% maior. Página 7

Dieterfala
sobremandato

em plenária
da Acijs.

Página 5

S úDE
Últimos dias

•

. para vacina
contra gripe A
Resta apenas esta semana

para grávidas, crianças de
seis meses a dois anos,
pessoas com doenças
crônicas e com idade entre
20 e 29 anos se protegerem
contra o vírus Hl Nl.

Página 9

FAMEG

(47) 3373·9800
www.fameg.edu.br
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2 História

1871
lei proíbe a
Ku-Klux-Klan

No dia 20 de abril de 1871, uma lei su
prime a sociedade secreta Ku - Klux - Klan
nos Estados Unidos, reconhecendo-a
como entidade terrorista e proibindo sua

existência. Na história americana, dois
grupos usaram o nome para se identifi
car: o primeiro, fundado em 1865, surgiu
da associação de um grupo de amigos na
cidade de Pulaski, Tennessee; e o segundo
foi criado em 1915, e chegou a ter quatro
milhões demembros na década de 1920.

A primeira organização tinha como

objetivo impedir a integração social dos
negros, que recém haviam sido libertados'
no país - o segundo grupo, no entanto, foi
o que tornou a sociedade famosa. Criado
como uma organização fraternal, lutou
pelo domínio dos brancos protestantes
sobre os negros, católicos, judeus e asiáti
cos, assim como outros imigrantes.

Os linchamentos e atividades vio
lentas contra seus "inimigos" acabaram
tornando o Ku-Klux-Klan conhecido, e

historiadores afirmam que grande par
te do grupo era formada por políticos.
A popularidade da sociedade cairia.du
rante a Grande Depressão e a Segunda
Guerra Mundial.

Apesar das tentativas de ressurreição,
que ocorreram principalmente em âmbi
to local, a organização não alcançou mais
o mesmo sucesso de antes da guerra. A
partir de 1950, quando foi promulgada a

lei contra a segregação racial nas escolas
públicas, alguns crimes voltaram a acon

tecer - durante protestos raciaist,29 pes
soas morreram de 1956 a 1963 -hoje, es
tima-se que três mil homens façam parte
da Ku - Klux-Klan.

SOCIEDADE BRÜDERTHAl
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Um dos mais importantes cineastas ita
lianos, Federico Fellini foi eternizado pela
poesia que permeava seus filmes mesmo

quando a intenção era criticar a sociedade.
Nascido em 20 de janeiro de 1920, Federico
tinha a peculiaridade de sempre deixar suas
próprias experiências e memórias transpa
recerem em suas obras - como acontece em
'Amarcord" (1973) e "Os BoasVidas" (1953).

Conhecido por fundir fantasia e ima

gens barrocas, ele é considerado uma das
maiores influências e um dos mais admira
dos diretores do século xx. Seu talento, no
entanto, não se resumia ao cinema: o italia
no era também cartunista e escritor.

Combinando memória, sonhos, fanta
sia e desejo, os filmes de Fellini têm uma

profunda visão pessoal da sociedade e fre

quentemente colocavam as pessoas em

situações bizarras. Cineastas como Woo

dy Allen, David Lynch, Pedro Almodóvar e
'Martin Scorsese já admitiram terem sido
influenciados pelo mundo cheio de fanta-
sia do italiano. Federico Fellini, o italiano que transformaria a história do cinema

As fantasias e os

sonhos de Fellini

PELO MUNDO

1889
Nasce Adolf Hitler

No dia 20 de abril de 1889, a cidade
austríaca de Braunnau ganhava mais
um habitante: Adolf Hitler, que anos

depois se tornaria o líder do Partido
Nacional-Socialista dos Trabalhado
res Alemães. Ele instituiria o nazismo
como a política nacional, e seus prin
cípios expansionistas acabariam pro
vocando a Segunda Guerra Mundial.

1987

Mud�ças genéticas
Nestemesmo dia, em 1987, a admi

nistração norte-americana autorizou
o registro de patentes sobre novas for
mas de vida obtidas por manipulação
genética. A partir do decreto, espécies
criadas em laboratórios com alteração
das características naturais teriam um

"dono". O processo acontece princi
palmente na agricultura.

'19

Arturo Pietri
No dia 20 de abril de 1990, o escri

tor venezuelano Arturo Uslar Pietri é

homenageado com o prêmio "Príncipe
de Astúrias das Letras", pelo conjunto
de sua obra. Até 2001, quando faleceu,
o autor recebeu dezesseis prêmios e

mais de vinte condecorações. Sua obra
mais conhecida é "O Caminho para El

_

Dorado", que virou filme em 2000.

Depois de várias conversas entre os amigos Theodoro Manske e Erich Morsh, a Sociedade
Esportiva Recreativa dos Atiradores Catarinenses de Brüderthal foi fundada no dia 18
de novembro de 1961. A primeira reunião foi realizada na Igreja Evangélica Luterana,
e o primeiro baile aconteceu no rancho de Henrique Franz, no dia 25 de dezembro do
mesmo ano. Em 1962 a sede social foi construída e inaugurada em um terreno doado por
Nelson Schmidlin. O resultado da competição de tiro, que acontecia após a busca de Rei,
era divulgado durante o baile, àmeia-noite. Primeiro o tiro era praticado fora da sede, o
que mudou em 1964 com a construção do stand de tiro. Neste mesmo ano, é fundado o

Clube das Irmãs Atiradoras - o Departamento Feminino seria criado só em 1985.

ARQUIVO HISTÓRICO

A EICK INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. CNPJ 77.886.950/0001-90 vem através deste informar a atividade de Condomínio Horizontal Unifamiliar, com fins
da obtenção da LEI. O LOTEAMENTO ALVORADA (em anexo), localizado à Rua Emilio Rech S/n - Schroeder-SC, com a LAP n0013/1 O e N" URB/11239/CRN.

_. I-------

14- --�------------------'

Serviços postais
o Brasil destaca-se na história dos serviços postais
por ter sido o segundo país do mundo a emitir selos.
O primeiro foi a Inglaterra, em 1840, com um selo
que trazia a efígie da RainhaVitória. O selo brasileiro
começou a circular dois anos depois, por determinação
do imperador Pedro II, com o nome de olho-de-boi.
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PONTO DE VISTA

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

do Sul
JorgeBrognoli, DurvalMarcatto, Edward deSá,
economista presidente daAdjs finandsta

Sobre o papel social da tecnologia

As instituições
que comandam
os processos
de inovação

tecnológica devem
desempenhar
um papel ativo
na formação da
sociedade no seu

caminho para o

desenvolvimento

Ocrescimento
da economia de mercado a nível

mundial, pôs a Ciência e a Tecnologia a ser

viço desta, a qual passou a ditar a orientação
da pesquisa tecnológica, relacionando seus

resultados em função da produção e do consumo.

Não é de estranhar que a internalização da economia
terminasse ampliando a interdependência entre os

sistemas econômicos nacionais, sensíveis em relação
às mudanças-das condições técnico-administrativas
dos países desenvolvidos, especialmente no que se

refere às novas tecnologias. Tal configuração provo
cou nestas últimas décadas uma tendência à cienti-

ficização da técnica e a instituciona

lização da inovação tecnológica nas

grandes empresas, sobretudo aquelas
de capital oligopolista.

A rápida expansão das empresas
transnacionais, melhor dotadas para
fazer uso das novas condições da eco
nomia global, criou uma série de no

vos desafios para as sociedades em

desenvolvimento, que aspiram um

espaço competitivo entre as potências
industrializadas. Recursos financeiros
de vulto, especialmente nos setores de
ponta, são, por um lado, necessários
para entrar num mercado competiti
vo, e, por outro, para suprir a demora
no processo de pesquisa e desenvol
vimento de novas tecnologias. Nesse
caso, os requisitos básicos para o êxito dos empreen
dimentos inovadores são a planificação e o compro
metimento de recursos a médio e longo prazo para
todo projeto que atenda às necessidades do país. Tal
argumentação está centrada na constatação de que,
na economia de mercado, a opção por novas tecno
logias não coincide necessariamente em suamotiva

ção com os objetivos e interesses do Estado ou, mais

ainda, com a política científico-tecnológica explícita
ou implícita de seu governo. Entretanto, é válido pre
sumir que as autoridades responsáveis pela política
econômica estão dispostas a promover a demanda

por tecnologias desenvolvidas no país, operacionali
zando a capacidade tecnológica e a tomada de deci
sões autônomas, principalmente aquelas emmatéria

de pesquisa e desenvolvimento.

o círculo vicioso ao qual o Brasil esteve condena
do durante tanto tempo, que frustrou suas metas e

diretrizes de uma política tecnológica visando a uma

maior autonomia nacional, foi resultado de uma

corrida ao conhecimento tecnológico produzido no

exterior, que provocou um processo de importação
descontrolada de licenças, marcas, patentes, além de

maquinário, que se manifestou na aquisição de "cai
xas pretas" ou "pacotes tecnológicos". Não vamos ser
ingênuos em pensar na reversão imediata dessa situ

ação, porém torna-se necessário fortalecer todo tipo
de mecanismos de regulamentação de transações

tecnológicas, por um lado, e a elabo

ração de programas de formação de
recursos humanos, preparados para
administração em pesquisa e desen

volvimento, como é o caso da Fínan
ciadora de Estudos e Projetos - Finep,
do Ministério de Ciência e Tecnologia
do governo Federal.

Por outro lado, a elaboração de

programas e projetos específicos em

matéria de política científico-tecnoló
gica deve estar aberta a todos os meios
da comunidade política nacional, não
apenas em função dos objetivos da
ciência e da tecnologia, mas sobre os

próprios valores e aspirações da popu
lação. Para isto se concretizar, as insti- .

tuições que comandam os processos
de inovação tecnológica devem desempenhar um
papel ativo na formação da sociedade no seu cami
nho para o desenvolvimento. Algumas indagações
são necessárias para se chegar a uma resposta: Quem
são os que devem formular os problemas e as priori
dades da pesquisa? As empresas ou o governo? Quem
decide sobre os resultados das mesmas?

Tal resposta estaria centrada no próprio cami
nho da ciência e da tecnologia, não como um sis
tema independente, com suas leis e sua própria
dinâmica, mas como uma atividade direcionada a

atender os apelos da sociedade. A criação de uma

tecnologia nacional apropriada - deve contemplar,
necessariamente, os aspectos sociais e políticos
que atuem como instrumentos de desenvolvimen
to e emancipação da sociedade.

"

"

CONTRATAÇÃO DE 25 PESSOAS COM CARRO
E 10 PESSOAS PARA TRABALHAR INTERNO

Para entrega domiciliar da Lista Telefônica Guia Fácil em JARAGUÁ DO

SUL, MASSARANDUBA, CORUPA, SCHROEDER e GUARAMIRIM.

Serviço temporário. Pagamos por lista entregue e mais ajuda no

combustível. Apresentar-se com comprovante de residência, carteira de

habilitação e 01 foto 3x4, às 9h do dia 22.4.2010, no endereço abaixo.

Para trabalho interno, nó manuseio da Lista Tel. Guia Fácil.

Serviço temporário. Apresentar-se com RG na Rua Jacob

Silva, 33 no mesmo Galpão da Cargo Brasil, na Rua do Parque
Aquático Krauser. No dia 22.4.2010 às 8h. quinta feira.
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-IMAGEM DO DIA
PIERO RAGAZZI

.I
rvore em frente à FundaçãoCultural foi
ortada no fim de semana. Segundo Jorge
ouza, presidente da Fundação, a árvore

estava condenada e como medida de segurança
foi cortada, já que alguns galhos grandes já haviam
caído inclusive na cabeça do próprio presidente.

Envie sua foto para o e-mail redacaogocorre.odopovo.corn.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

SERViÇO

ANIMA ÃO
Portal Gaúcho na

Sociedade Bracinho

AMBIENTE

Geólogo realiza
palestra no Sesc
A Fujama (Fundação Iaragua

ense de Meio Ambiente) promove
hoje palestra do geólogo e professor
universitário Iuarês José Aumond.

. O encontro acontece das 8 horas
às llh30, na sede do Sesc (Serviço
Social do Comércio), na rua Jorge
Czerniewicz, 633, e abordará temas
relacionados ao solo, como a influ
ência do clima sobre a formação
dos terrenos, agricultura brasileira,
papel da cobertura vegetal na pre
servação do solo e das funções dos
ecossistemas. O acesso é gratuito.

A Sociedade Bracinho, no

município de Schroeder, recebe
hoje, véspera do feriado de Tira
dentes, um baile animado pelo
grupo Portal Gaúcho. O evento

tem início às 23 horas. Ingres
sos antecipados no valor de R$
10, nos seguintes locais: Posto
Mime Matriz, Cabana do Weiss,
em Schroeder, Big Dog Lanches,
Casa Campeira e Smurfs Lanch
es, em Iaraguá do Sul. A Socie
dade Bracinho fica na rua Mare
chal Castelo Branco, n° 7.503.

NO USEU

Inscrições para la Mostra de Humor
Seguem até amanhã as inscrições para a 1 a Mostra deHumor de Iara

guá do Sul. O tema é l/Copa do Mundo" e envolve as categorias charge,
caricatura, história em quadrinhos e cartum. Os interessados devem se

inscrever pelo e-mail humorjaraguadosul@gmail.com. A abertura da
Mostra acontece dia 28 de abril, no Museu Emílio da Silva. O projeto
envolve ainda a realização de um workshop, dias 26 e 27 de abril. Infor

mações e inscrições no site http://humorjaraguadosul.wordpress.com.
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votação no dia 6
Comissão que revisou a lei concluiu ontem a redação final da proposta de emenda
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Primeira
JARAGUÁ DO SUL

A leitura da emenda de
revisão da LOM (Lei Orgânica
do MuniCípio) será feita no

dia 4 de maio. Dia 6 será
a primeira votação e a

segunda será no dia 18

AdefiniçãO
do calendário acon

teceu em reunião da comissão

responsável pela revisão da lei.
ontem à tarde. O grupo anali

sou as propostas apresentadas nos úl
timos 30 dias e concluiu a redação final
que será submetida ao plenário.

As principaismudanças em relação
ao texto apresentado no início de de
zembro foram nos artigos referentes
à escolaridade do secretariado e ao

tempo de residência dos comissio
nados. Ao invés de obrigar um curso

superior ou técnico na área, a LOM
. irá apenas sugerir que o primeiro e

segundo escalão da Prefeitura pos
sua qualificação acadêmica.

O tempo de residência também foi
retirado. O comissionado continuará

precisando morar na cidade, mas pode
rá transferir o domicilio assim que assu

mir o cargo. Segundo o relator da comis
são, Amarildo Sarti (PV), as mudanças
foram feitas por questões legai . "Nossa

intenção era manter esses pontos, mas
é inconstitucional exigir isso", comenta.

A proibição ao nepotismo, outro

ponto polêmico na revisão, foi manti
da na redação final. O líder do governo,
Adernar Possamai (DEM), havia propos
·to a retirada do artigo, mas foi rejeitado
pelos demais membros da comissão. "O
artigo 27 da Constituição jámenciona o

combate a essa prática. Estamos apenas
especificando, deixando claro que não

queremos o nepotismo na cidade, algo
que a sociedade exige das autoridades

públicas", afirma a presidente da comis
são, Natália Petry (PSB).

Outras duas propostas de Possamai
foram rejeitadas pela comissão. A exten

são do prazo de 120 para 180 dias para
que as mudanças na LOM sejam aplica
das e o tempo para resposta dos pedidos
de informação, de 15 para 30 dias. A re

dação permanecerá como a atual.
A revisão da LOM começou a ser

trabalhada no início do ano passado e

deveria ter sido votada no começo de
dezembro. Porém, a pedido da base go
vernista, a votação foi adiada para que
os vereadores pudessem analisar o do
cumento e fazer sugestões.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Agende gratuitamente lII1l1orário,
c�m u,� de nosso.s assessores�diverSIfique seus Investimentos

'"
.

CÉSAR JUNKES

Comissão manteve artigo contra o nepotismo e retirou a exigência de pelo menos dois anos de residência na cidade para secretários

estava em Florianópolis?", provoca.
O vereador Justino da Luz (PT)

também se irritou com as declara

ções do ex-vereador. "Ele nem con

sultou a direção da empresa que
patrocina o time e saiu atacando.
Estamos fazendo o que ele não fez

como vereador, que é fiscalizar. Ele
. ficou quatro anos sem fazer nada

pela cidade e agora quer ganhar vi
sibilidade para a campanha de de

putado", ataca.

"Ele nem consultou a

direção da empresa
que patrocina o time
e saiu atacando"

JUSTINO DA LUZ (PT)rVEREADOR

Câmara rebate acusacões
.

�

de Carione Pavanello

I

Em 2009, a Câmara de Verea

dores aprovou todos os projetos de

repasse de recursos para entidades
do município, somando mais �e R$
2,3milhões. No entanto, a preSIden
te Natália Petry (PSB) defende�a
revisão dos critérios para aprovaçao.

"Deve ganhar dinheiro da Pre

feitura quem investe na sociedade.
É preciso que ocorra uma con�
partida social, uma análise mais

criteriosa. O problema é que a fisca

lização sempre é vista como perse
guição", comentaNatália

Autores: Amarildo Sarti (PV), Francisco Alves (PT), Isair Moser (PR), Jaime
Negherbon (PMDB), Jean Leutprecht (PC do B), Justino da Luz (PT) e Natália

Petry (PSB)

Atendendo ao disposto no inciso IX, do artigo 8° da Lei Orgânica Muni

cipal, bem como o disposto no inciso VIII, do artigo 46 do Regimento Interno

da Câmara de Jaraguá do Sul e artigo 31 da Constituição Federal; vimos, na
qualidade de vereadores com assento nesta Casa de Leis solicitar que sejam
encaminhadas as seguintes informações, a fim de se fazer cumprir as atri

buições e competências fiscalizadoras inerentes às funções legislativas, bem
como satisfazer os fundamentos de matéria legislativa (ref. Subvenção, auxílio
e/ou convênio):

JARAGUÁ DO SUL
(� declarações infundadas dos

jogadores da Malwee contra o le
gislativo só podem ser orientação
de alguém que quer jogar o povo
contra a Câmara de Vereadores". O
desabafo é da presidente da Casa,
Natália Petry (PSB), que reagiu às
críticas do ex-presidente da Fes
porte, Carione Pavanello (DEM), ao
anunciar o fim do time de futsal.

Para Natália, as críticas são uma
reação ao pedido de informação
aprovado semana passada na Câ
mara, que solicita a prestação de
contas das entidades que recebe
ram recursos públicos da Prefeitura
ano passado, inclusive aAssociação
dos Amigos do Esporte Amador,
que administra o time da Malwee.
"Os pedidos são os instrumentos
dos vereadores para a fiscalização.
Nós aprovamos 380 Ínil para à en
tidade ano passado. Só queremos
que eles, como outros beneficiados,
prestem contas", comenta

A presidente lembra, ainda, que
não é a primeira vez que Pavanello
critica a Câmara. "Ele já havia dito
que nós não ajudamos o Juventus. E
o que ele, como presidente da Fes
porte, fez pelo esporte amador? O
que fez por Jaraguá do Sul quando

• Qual o critério utilizado pela Prefeitura para liberação de subvenções,
auxãlos ou convênios para as entidades?

• Enviar cópia completa da documentaçâo inerente a Associação Amigos
do Esporte Amador, Icep ( Instituto de Cidadania e Estudos Públicos), Liga Ja

raguaense de Futebol, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e AJA (Associação
Jaraguaense de Aquicultores), com relação às subvenções, auxílios ou convê
nios firmados e entre a Prefeitura e as referidas associações, no período de

1/1/2009 até a presente dada;

• Cópia das prestações de contas da Associação Amigos do Esporte Ama
dor, ICEP (Instituto de Cidadania e Estudos Públicos), Liga Jaraguaense de

Futebol, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e AJA (Associação Jaraguaense
de Aquicultores) no perfodo de 1/1/2009 até a presente dada;

• Cópia dos empenhos pagos para Associação Amigos do Esporte Ama

dor, ICEP (Instituto de Cidadania e Estudos- Públicos), Liga Jaraguaense de

Futebol, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e AJA (Associação Jaraguaense
de Aquicultores) no período de 1/1/2009 até a presente data.

s
A Associação Amigos do Esporte Amador, que administra o time de futsal

da Malwee recebeu, em 2009, R$ 380 mil em dois projetos de lei.

• O primeiro foi apresentado em maio e foi aprovado por unanimidade
• O segundo foi apresentado em dezembro e foi aprovado por oito votos

T3voráveis e dois contrários, da bancada do PT.
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Carolina Tomaselli
Pleitos da região

j1JcijS
(Associação Empresarial de Iara

guá do Sul) abriu espaço na plenária
de ontem para o suplente de depu
ado Dieter Janssen (PP), que as

sume hoje vaga na Assembleia Legislativa. O
ex-vereador pediu espaço da entidade não só

para informar os pleitos da região que vai le
var a Florianópolis, mas também para ouvir os
anseios da classe empresarial de um dos mais

importantes pólos econômicos do Estado.
Janssen adiantou que vai brigar por antigas

reivindicações, principalmente nas áreas de
saúde, infraestrutura e segurança pública. A co-

brança de recursos para obras nos hospitais e as

especialidadesmédicas estão na pauta do depu
tado. Além da questão da superlotação do presídio
e anecessidade demais efetivos para apolícia civil,
o progressista chama atenção para os problemas
de consumo de drogas, sobretudo o craque, vi
síveis nas regiões centrais da cidade.

Repasses para os Bombeiros Voluntários,
melhorias nas rodovias estaduais e outras ob
ras de infraestrutura, como pavimentação e

pontes, também serão reivindicados. A posse
de Dieter Janssen acontece esta tarde, para
mandato de dois meses.

-

A defesa dos acusados, - a prefeita Ce
cília Konell, o ex-secretário Ivo Konell e o

ex-procuradorVolmir Elói - entregue à Co
missão Processante revela que a estratégia
é atacar a própria Câmara de Vereadores.
Tanto é que a defesa da prefeita requereu
documentos não apenas acerca da forma

lização da denúncia pelo ex-secretário Ro

naldo Raulino, mas também sobre toda a

tramitação do projeto que instituiu o Refis.

O Programa de Recuperação Fiscal foi
alvo de duas propostas encaminhadas à Câ
mara no ano passado. Primeiro, o governo
tentou acabar com o prazomáximo de cinco
anos para parcelamento,mas o projeto foi re
jeitado. Em julho, uma novaversão foi ao ple
nário, ampliando o prazo para quitação de
dívidas referentes à ISSQN em até 100 parce
las. Nos demais casos, ficou mantido o limite
de 60 parcelas.A aprovação foi unânime.

CÉSAR JUNKES

Se cada um destes nomes é uma referência
em gestão, imagine todos reunidos.

Eike Batista
Presidente do Grupo EBX

Palestra: O pensamento e a prática de um empreendedor
de sucesso - as lições do Grupo EBX

Edward Prescott
Prêmio Nobel de Economia em 2004

Palestra: O novo ciclo econômico mundial pós-crise

Jonathan ildenhall
Vice-Presidente Global de Marketing Estratégico
e Comunicação Criativa da Coca-Cola

Palestra: A estratégia criativa da marca mais valiosa
do mundo

Patrocfrno

TOTVS

ApoiO

ESTRUTURA

Promoção Comumcação Orqanização
da Feora

Michio Kaku
Físico especialista em tecnologias do. futuro
Palestra: Como a ciência e a tecnoloçia irão revolucionar nossa vida e nossos negócios

David Neeleman
Fundador da JetBlue Airways e da Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Palestra: Liderança empreendedora: decolando em mercados de alta competição

Luiz Seabra
Fundador da Natura
Palestra: Valores e principios - os 40 anos da cultura Natura

Christopher Meyer
Autor e especialista em tendências e futuro dos negócios
Palestra: Worknets - relacionamento como catalisador de inovações

Bolívar Lamounier
Sociólogo e cientista politico
Palestra: Decifrando a nova classe média - sociedade e consumo

Pedro Mandelli
Sócio-Diretor da Mandelli Consultores Associados
Palestra: As melhores prãticas da gestão de pessoas

Bradesco

Apoio de Mídia

'mor lm:ftD3

RealIZação e

Orqanrzaçáo

18 a 21 de Maio • Joinville • se

0800 606 4200OPERA

.v.. .. expogestao -::-c:r' �_:-r

é-c tu Asfalto
o prefeito Felipe Voigt (PP)

informa que hoje, às 14 horas, no
seu gabinete, vai entregar a or

dem de serviço que dará início as

obras de pavimentação asfáltica
da Rua Erich Froehner. Uma obra

importante para a cidade, já que
o endereço fica na área indus
trial contida no Plano Diretor, no
sentido Schroeder I. Em parceria
com o Estado, serão asfaltados

quatro quilômetros e meio.

CÉSAR JUNKES

o
O pedido de informação so

bre o concurso público, o último
pendente de resposta depois de
vencido o prazo, chegou semana
passada na Câmara. Na tribuna,
o líder de governo Adernar Pos
samai (DEM) justificou o atraso a

um acidente de percurso. Segun
do ele, após reunião na Câmara,
a documentação não voltou para
a Procuradoria. "Foi um erro no

procedimento, mas não falta de
vontade do Executivo", garantiu.

As subscrições para o registro
da pré-candidatura de Airton Su
dbrack a deputado federal foram

garantidas na reunião do diretório
estadual do PT, no último sába
do. Dos 57 membros titulares que
compõem a instância petista, 45

subscreveram à candidatura. O
número mínimo exigido pelo es

tatuto do partido é de um terço de
assinaturas (19). Dez integrantes
não compareceram à reunião.

FALA Aí!
Se não há nada
de errado não
há o que temer.
PRESIDENTE DA ARA,

NATALIA PETRY (PSB) EM RESPOSTA
AO EX-PRESIDENTE DA FESPORTE,

CARIONE PAVA ELlO

ti
A Sociedade Recreativa Vitó

ria, no Bairro Rio da Luz, recebe

hoje a primeira sessão itineran

te da Câmara este ano, a pedido
do vereador Jaime Negherbon
(PMDB). A sessão, que começa às
19 horas, vai homenagear Irineu
Hoffmann pelo destacado traba
lho comunitário. A próxima reu

nião fora da sede também já está
definida. Será na Ilha da Figueira,
homenageando a empresa Esto
fados Figueira.
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CHARGE

DOLEn-OR

Absurdos polfticos

No caso do vereador
f" ,

José de Avila (Zé da
Farmácia) vemos

algo extremamente -

grave para nossa

comunidade, pois
se trata de uma

acusação de crime
hediondo

Fico
indignado com tantos

absurdos que vejo no meio
político em nosso municí

pio. Tanto se fala em "voto
útil", para que tenhamos uma re

presentatividade forte a nível esta
dual e federal, e que
sem dúvida é o que
mais necessitamos

para nossa região.
Aí, vejam só o que
acontece aqui, sem
pretensão de ser o

dono da verdade e

muito menos con

denar ou absolver

alguém, só que no

caso do vereador
José de Ávila (Zé da
Farmácia) vemos

algo extremamente grave para
nossa comunidade, pois se trata

de uma acusação de crime he

diondo, e na medida em que ele
foi detido e indiciado, por si só de
veria tomar a atitude de se afastar
do cargo e assim esperar a conclu
são dos autos, lembrando que to
dos nós somos inocentes até que
se prove o contrário.

Aí vem o diretório do PT de Ia
raguá do Sul e divulga uma nota

oficial pedindo o afastamento de

Ávila, conforme publicação do

jornal O Correio do Povo, em 7 de

abril, fato esse que sou totalmen
te favorável, só que não posso
deixar de me indignar quando no

mesmo dia o vereador Justino da
Luz (PT) em entrevista a uma rá
dio da região disse o seguinte: "Se
o vereador Zé da Farmácia fosse

do PT estaria sendo massacrado,
mas como é do DEM nada é feito".
Na mesma edição do O Correio, o
vereador Lorival Demathê (PM)
sai em defesa de Ávila e diz o se

guinte: "Qualquer um de nós pode
atropelar alguém na

rua, estar embria

gado e responder
na Justiça". Vejamos:
um é acusado de
crime hediondo. O
outro se faz de víti
ma usando de sua

sigla partidária (PT),
como já é de praxe
com relação a este

partido. Outro ainda
é mais grave, pois,
a meu ver, faz apo

logia à embriaguez. Concluo que
esses dois últimos vereadores por
mim citados perderam a chance
de ficarem calados.

Diante desses fatos quero pa
rabenizar a jornalista Patrícia Mo
raes pela crônica "Carecemos de
bons exemplos", publicada no O
Correio do Povo. Confesso que não
sei fazer bem o uso das palavras
como na crônica citada, mas o que
escrevo é sem dúvida com o cora

ção de um eleitor indignado com

essas pessoas que escolhemos

para nos representar e que no en

tanto cometem tantos absurdos.
Parece que eles, os políticos, de
pois de eleitos, sentem-se acima
do bem e do mal. Pensem nisso! E

"

"
'

viva o "voto útil".

Edmílson Silva, profissional autônomo

Investimento nos hospitais
OinVeStimento

realizado nos hospitais São em R$ 26,7 milhões, dos quais R$ 5,5 mi foram re

José e Jaraguá nos Ultimas anos prova que passados pelo governo do Estado e R$ 4 mi foram
a solidariedade pode fazer a diferença. No doados por pessoas físicas e jurídicas. Segundo o

hospital São José, o projeto de ampliação presidente do conselho administrativo, Rodolfo
acontece desde 2004 e está orçado em R$ 52 mi- Hufenüssler, a expectativa é de que o atendimento
lhões. De acordo com o presidente do conselho na ala cirúrgica e naUTI adulto inicie no primeiro
deliberativo, Paulo Mattos, R$10mi vieram do go- ,

semestre de 2011. A previsão é de quea unidade
vemo do Estado, R$ 1,5mi daPrefeitura e o restan - seja concluída até o fim de 2011.

te foi arrecadado junto à classe empresarial. Até o Exemplos como estesmostram que o dinheiro,
momento, as verbas foram investi- '__,_._ se bem investido, pode resul.

das em 15 obras. tafem ações que beneficiem
Outros R$ 4,5 milhões ainda a qualidade de vida de toda a

estão sendo buscados para a cons- população. Se os três gover-

trução do Hospital Dia - ambiente nos empregassem de maneira
onde serão realizadas as cirurgias correta os recursos arrecada-
eletivas (não urgentes), o espaço dos, quem sabe teríamosmais
intermediário (semi-UTI) e a área postos de saúde e mais médi-
de espera da ala oncológica. Esta cos para atender a população.
última tem a finalidade de garantir mais conforto Os gestores públicos precisam ter consciência de
aos pacientes que fazem tratamento contra o cãn- que a falta de investimentos em saúde gerá prejuí
cer. A expectativa é de que os três espaços sejam zos humanos e econômicos.

concluídos no mês de agosto, marcando a entrega É preciso que o país invista urgente em po-
do projeto de ampliação em sua totalidade. líticas públicas para garantir a saúde de qua-

No Hospital Jaraguá, a luta é pela construção da lidade. Quem sai perdendo com a falta de es

ala cardiovascular. O prédio, que terá R$ 10,8 mil trutura médica é o próprio governo, que perde
metros quadrados, divididos em seis pavimentos, trabalhadores que teriam plenas condições de
tornará o município referência regional no trata- produzir se o acesso a esse direito constitucio
menta das doenças do coração. A obra está orçada nal fosse mais democrático.

NACIONAL

o crescimento alardeado
A ten.dência da econ?�ia brasileira que

se maugurou no último trimestre de
2009 confirmou-se nos três primeiros
meses deste ano, fechados em março,

apontando para uma perspectiva de crescimen
to econômico recorde em relação às décadas re
centes. As previsões mais otimistas são de que a

expansão do PIB brasileiro pode
chegar a incríveis 7%.

Tanto os números do cresci
mento da riqueza (o PIB avançou
2% no primeiro trimestre) quanto o
novo recorde de empregos formais
registrado nesse período, de 657mil
novas vagas, trazem perspectivas
positivas de que o país está afas
tando os últimos resquícios da crise
econômicamundial.

Mas alguns analistas já pe
dem cautela em falar das previ
sões de crescimento. O primei
ro motivo para 'isso é o atraso
enfrentado no Brasil quando se
trata de infraestrutura. Sem es

tradas, sem portos e até com fal
ta de mão de obra qualificada, o
país dificilmente conseguirá chegar a este pata
mar que está sendo alardeado.

Outra questão que chamou a atenção dos ana
listas foi a divulgação de um estudo da Fiesp (Fe-

deração das Indústrias de São Paulo) que índica
forte queda' no nível de ocupação da capacidade
instalada das empresas, que não foi mencionado
pela Fundação Getúlio Vargas, e entra em contra

dição com os indicadores do IBGE.
Os dados da Fiesp mostram que o índice caiu de

82,05% em novembro para 78,45% em fevereiro. Re

cuo de 3,6 pontos em três meses.Se

os dados se confirmarem, a capaci
dade ociosa voltou a níveis próxi
mos do auge da crise. Assim, sem

mais nemmenos.

Os economistas dizem que é

preciso esperar mais alguns me

ses para ver o que está acontecen

do. Mas esta discussão é muito

importante porque a utilização
da capacidade instalada é um

dos itens analisados pelo Banca

Central na definição dos juros. Se
a ociosidade está alta, é sinal de

que a indústria pode aumentar �
produção e segurar preços. Se es!a
baixa, mostra que a indústria nao

tem fôlego para acompanha: o

consumo. Prenúncio de inflaçao'.
Para garantir a arrancada de crescimento, o�rasil

precisa investirpesado em infraestrutura e qualificar
suamão de obra e ainda agir com cautela no que se

refere aos índices de crescimento.

"
Alguns analistas
já pedem cautela

em falar das
previsões de
crescimento. O·
primeiromotivo
para isso é o

atraso enfrentado
no Brasil quando

se trata de
infraestrutura

"
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TíTULO DE ELEITOR

Confecção vai até o dia 5
Durante as próximas semanas, órgão vai ampliar horário de atendimento

JARAGUÁ DO SUL

Emissão, regularização,
transferência. Quem
necessita de qualquer um
desses serviços deve se

preparar para enfrentar
filas ao procurar o
Cartório Eleitoral.

Isso
porque, o órgão já verifica

aumento de cerca de 400% no

número de atendimentos e,
conforme a chefeSimone Ladei

ra' a previsão � de que esse número

cresça ainda mais. Nos últimos três
dias antes do término do prazo esta
belecido, por exemplo, são espera
das 1,5mil pessoas, ou seja, volume
semelhante ao registrado ao longo .

de um mês e meio de trabalho em

anos não-eleitorais.

Mas, se você precisa solicitar a

confecção ou alguma alteração no

título tem também uma boa notí
cia. A partir da próxima segunda
feira, dia 26 de abril, o Cartório

amplia progressivamente o horário
de abertura. Até a sexta-feira, 30, os
funcionários atendem das l lh às
19h. Depois, no sábado, 1°, e no do
mingo, 2, o funcionamento vai das
14h às 18h. E, em 3,4 e 5 de maio, o
mutirão segue das 8h às 19h.

No caso dos jovens que solici
tam o documento pela primeira
vez, é exigida a apresentação da Ins
criçãoMilitar, alémde comprovante
de residência eRG. Essamodalidade
cabe aos cidadãos com 18 anos de
idade completos até 3 de outubro.

Já aos adolescentes com 16 anos, a

l=i

Cartório Eleitoral de Jaraguá do Sul atende cem pessoas por dia. Estimativa é que número chegue a 500

participação no pleito é facultativa,
assim como aos idosos que fazem
70 anos antes da data da votação.

Os eleitores interessados em

transferir o título devem atestar

que moram no local escolhido por,
no mínimo, três meses. Por fim, o
grupo que busca a segunda via é o
único livre do prazo de 5 de maio.
As regularizações por falta ou não

justificativa dela em eleições ante

riores custam R$ 3,50. O não com

parecimento gera dores de cabeça
como a não emissão de passaporte
e a impossibilidade de inscrição em
concursos públicos.

Convocação de mesários em julho
Nas eleições de outubro,

segundo Simone Ladeira, de
vem ser necessários 1,2 mil
mesários em Iaraguá do Sul
e Corupá. As cartas convoca
tórias chegam às residências
dos recrutados a partir de

julho. Os voluntários podem
entrar em contato com o Car
tório Eleitoral, na Avenida
Marechal Deodoro da Fonse-

ca, 1188, sala 103. Até ontem,
eram somente 250 interessa
dos espontâneos.'

De acordo com Simone,
no último balanço, no início
do mês, o órgão já registrava
10.403 eleitores em Corupá e

98.934 em Jaraguá do Sul. Os
moradores dos demais muni

cípios da microrregião devem

procurar os escritórios locais.

Puxada de cavalo vai parar na Justiça
POMERODE

As agressões a integrantes de

organizações não-governamen
tais de proteção aos animais, em
Pomerode, no último domingo,
geraram polêmica no Estado in
teiro neste início de semana.

Cerca de 20 pessoas, que prepa
ravam uma manifestação pacífi
ca de repúdio, foram expulsas a

pedradas dos arredores do terreno
no qual era promovida uma puxa
da de cavalo, na localidade de Ri
beirão Souto.

Eles fazem parte das associa

ções Ama Bichos, Ecosul, OBA Flo

ripa, Aprablu e WSPA Conforme a

PROVA MEDE FORÇA DO ANIMAL, QUE CARREGA ATÉ DOIS MIL QUILOS

voluntária HeikeWeege, os agresso
res premeditaram a ação, já que os

organizadores do evento também
utilizaram ovos podres no ataque.

manecem sob cuidadosmédicos.
Por causa da gravidade, o gru

po fez exames de corpo de delito,
ontem. A intenção é acionar os

responsáveis judicialmente, além
de fomentar a discussão acerca da

proibição das puxadas de cavalo.
"Essa barbárie não tem nada de tra

dição", afirma Heike.
No ano passado, o assunto já

havia rendido polêmica em Jaraguá
do Sul. A prática, durante da Festa
do Colono do Salão Centenário,
irritou a Ajapra (Associação Iara
guaense de Proteção aosAnimais),
que também semanifestou a favor
da interdição.

DIVULGAÇÃO

Manifestação acabou em violência

Geral 7

PIERO RAGAZZI

"0 osso se esfacelou
e entrou na corrente

sanguínea, o estado
dela é delicado"

HEIKE WEEGE, VOLUNTÁRIA

Grupo leva abaixo-assinado
para as principais ruas da
cidade no sábado

'Associação
coleta nomes
para ação
JARAGUÁ DO SUL

OS integrantes da As'"

sociação dos Usuários do

Transporte Coletivo de Iara
guá do Sul estãomobilizando
apopulação para reclamar as
condições do serviço pres
tado no município. No pró
ximo sábado, bem como no

fim de semana passado, eles
fazem a coleta de nomes nas

principais ruas do Centro da
cidade. O objetivo é anexar o
abaixo-assinado a uma ação
civil pública contra os decre
tos que regulamentam o sis
tema atualmente.

Além disso, segundo o

presidente do grupo, Má
rio Pappen, o manifesto
também deve ser entregue
à prefeita Cecília Konell
como forma de demons
trar o descontentamento de

quem utiliza os ônibus da

Viação Canarinho. "Muitos
nos relatam abusos quando
assinam o documento", co
menta Pappen.

Os associados são con

trários ao pagamento de
R$ 2,80 pela passagem por
quem não utiliza o cartão
oferecido pela concessioná
ria Outra queixa é quanto ao

reajuste do valor, de R$ 2,25
para R$ 2,50, aprovado pelo
Executivo no início de 2010.
Para completar, eles ainda

pedem o fim do monopólio
da concessão.

"
Número de
assinaturas é

elevado. Muitos
usuários nos relatam

abusos quando
assinam documento.

MÁRIO PAPPEN,
PRESIDENTE DA AUTC

"

Uma das atingidas, de 70 anos,
fraturou o fêmur. "O osso se esface
lou e entrou na corrente sanguínea,
o estado dela é delicado", comenta.
Já em outra mulher, a ação gerou
traumatismo craniano. Ambas per-
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Estreia filme com apoio daWeg
Diretora da produção nacional e atores que fazem parte da trama estiveram no lançamento

_�__
FOTOS CÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL

Os jaraguaenses que
forem ao cinema assistir
ao filme As Melhores
Coisas do Mundo vão se

deparar com uma marca

conhecida na região.
_/'

Eue
a produção nacional

em apoio de uma empresa
que nasceu em Jaraguá do
ul: aWeg. Na noite de on

tem, no cinema do Shopping Brei

thaupt, alunos do Centroweg, im
prensa e convidados conheceram
a história da trama que aborda dile
mas vividos durante a adolescência.

Os atores, Caio Blat e Gabrie
la Rocha, que participam da pro
dução, estiveram presentes no

evento que contou ainda com a

participação da diretora Laís Bo

danzky e do produtor, Fabiano
.

Gullane. "0 maior patrimônio
que o teatro e o cinema têm são

os seus patrocinadores", decla-

rou Blat elogiando a iniciativa
da empresa jaraguaense. "Uma

empresa, que trabalha de forma

objetiva, apostar em projetos de
arte como o nosso significa a rea

lização de nossos sonhos", acres
centou a diretora do filme, que
também assina o sucesso nacio
nal"O Bicho de Sete Cabeças".

Sobre a narrativa, que a cineas
ta define como leve e divertida, o
público pode esperar grandes sur
presas. O elenco é formado por jo
vens atores, muitos deles estrean
tes nas telonas. IIEu quis respeitar
o adolescente e mostrar como ele
realmente é, o mais próximo da
realidade possível", afirma.

A diretora diz ainda que apesar
da sutileza, o longa aborda temas

sérios, como o bullying, tipo de vio
lência física ou psicológica comum
entre adolescentes e crianças.

As Melhores Coisas do Mun
do estreou nas salas de cinema
de todo o país, no último dia 16 .

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Atores, diretora
....

e convidados
acompanharam
o lançamento do
filme, que tem
apoio da Weg

A Farmácia de Manipulação Ekilíbrio traz mais uma novidade pra você!

-

Se você é do tipo que vive de olho na balança, precisa se esforçar
muito para não cometer o pecado da gula, não resiste a um choco

late, então pode comemorar que vem novidade por aí! KOU
BO, sua mais nova arma contra o excesso de peso!

Extraído da cactácea Cereus sp. e conhecido como o "doce
do deserto" o KOUBO é uma fruta muito popular no agres
te brasileiro, utilizada amplamente na culinária do norte e

nordeste do país em preparações doces, como compotas
e geléias.
Estudos científicos constataram que o KOUBO possui
propriedades importantíssimas no processo de ema

grecimento, sendo um potente moderador de
apetite, que auxilia no processo de ema

grecimento estimulando o organismo
para liberar mais insulina à célula, sa
ciando a fome e, principalmente, di
minuindo a vontade de comer doces.

. Age também estimulando o organismo
a utilizar suas próprias reservas energé
ticas, auxiliando na queima de gordura.

Além disso o KOUBO contém Proteínas,
Fibras, Vitamina C, Omega 3, Omega 6 e

Aminoácidos.
Uma grande vantagem do KOUBO é a ausência

de efeitos colaterais, como a agitação, boca seca e

dependência, que os medicamentos sintéticos moderadores de apetite
causam.

O KOUBO não deve ser usado em diabéticos.

Benefícios do KOUBO

• Potente moderador Natural do Apetite.
• Diminui a vontade de comer doces
• Lipolítico (Queima gordura)
• Redutor de Medidas
• Diurético
• Antioxidante

Na FARMÁCIA EKILIBRIO você encontra esta e

outras fórmulas para emagrecer com saúde!
Conheça também nosso Sache de fibraVeetal, uma excelente

opção natural, para fazer seu intestino funcionar!
.
Faça-nos uma visita e consulte nossas farmacêuticas!!!

Fone 3371-8298/3371-6087 Rua João Picolli 110, Centro

ác
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eder, Corupá, Massaranduba e

Guaramirim. Segundo a respon
sável pelo setor de imunização
da Gerência de Saúde da SDR

(Secretaria de Desenvolvimen
to Regional), Claire Mara Bihr, o
cronograma de vacinação deve
fechar com 102.686 pessoas pro
tegidas contra a influenza H1Nl.

Meta é imunizar
102.686 pessoas na região

do Vale do Itapocu.
GERÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL

o medicamento é oferecido
nos postos de saúde com sala para
vacinação. A fase seguinte será de
dicada à 12a edição da Campanha
Nacional de Vacinação do Idoso
entre 24 de abril e 7 de maio. Nesse

período, todas as pessoas commais
de 60 anos de idade devem tomar a

vacina contra a gripe comum. Ido
sos portadores de doenças crônicas
vão receber, na mesma data, a dose
da vacina de combate à gripeA

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

ATENÇÃO

Vacinação entra na reta finai
Sexta-feira é o último dia da terceira fase da campanha de prevenção contra a gripe A

Mais
uma etapa da es

tratégia nacional de

vacinação de combate
a gripe A encerra nesta

sexta-feira (23). Estes grupos prio
ritários - considerados os mais
vulneráveis à doença - devem ficar
atentos ao prazo porque o Minis
tério da Saúde não tem previsão
de prorrogar o período de imu

nização. No entanto, as mulheres

que engravidarem após o fim des
ta fase ainda vão poder tomar o

medicamento. Não há necessida
de de apresentar atestado médico
para comprovar a gravidez.

Nesta terceira etapa, apenas
39% da meta de 40.835 pessoas
foram vacinadas nos cinco mu

nicípios - laraguá do Sul, Schro-

PIERO RAGAZZI

Riscos de
carvão no

Centro Vida
JARAGuÁ DO SUL

Nas paredes, marcas de atos

de vandalismo contra o patri
mônio público. A tinta nova da
fachada da Policlínica João Bi
ron - Centro Vida, que fica na

rua Amazonas, na área central
de Iaraguá do Sul, foi ofuscada
por riscos de carvão. IIFaz ape
nas dez dias que terminaram a

pintura", lamenta a gerente do
núcleo Marinês Zesuino.

Se não bastassem as picha
ções, a gerente ainda relata que,
durante a noite, pessoas sujam
o pátio do Centro Vida com gar
rafas de bebidas alcoólicas, en
tre outras embalagens. Mas des
ta vez Marinês vai recorrer aos

órgãos de segurança da cidade.
Na tarde de ontem, ela regis
trou um Boletim de Ocorrência.
"Estou preocupada porque isso
tem acontecido com bastante

frequência", enfatiza.

Etapa seguinte da vacinação'contra a influenza Hl Nl começa a partir do dia 24 e vai até 7 de maio

BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRA ATOS DE VANDALISMO
PIERO RAGAZZI Frente fria

prevista para
o norte de se
REGIÃO

Roupas de inverno vão aquecer
os moradores do norte do Estado
de Santa Catarina depois do feriado
de Tiradentes - 21 de abril. A queda
de temperatura mais forte deve ser

sentida nesta sexta-feira (24). Isso

porque uma nova frente fria alcan

çará o Sul do país. A instabilidade e

a nebulosidade do tempo se elevam
no decorrer desta semana.

A previsão climáticamostra que
o termômetro poderá marcar a mí
nima de 19°. Segundo a meteorolo

gista do Ciram (Centro de Recursos
Ambientais e de Hidrometeorolo

gia), de Florianópolis, Gilsânia Cruz,
também haverá condições de panca
das de chuvas durante a tarde e anoi
te. Entretanto, o cenário ainda poderá
alternar com períodos de sol.

No fim de semana, a instabilida
de ainda persiste e fica concentrada
na região Norte do Estado.Há previ
são de chuvapor causa da formação
de outra frente fria, na altura do li
toral de São Paulo.

/\

.��.�

Pichações e sujeira
na Policlínica
João Biron são

registradas com
frequência

JARAGUÁ DO SUL

Resta apenas esta semana
para grávidas, crianças
de seis meses a dois anos,
pessoas com doenças
crônicas e com idade entre
20 e 29 anos se protegerem
contra o vírus HlNl.

SAIBA MAIS
• SDR registra que 99% da

meta de 4.621 crianças dê seis

meses a dois anos receberam a

vacina na região.
• Do grupo de gestantes, Gerên

cia de Saúde Regional marca que
75% da meta de 2.593 tomaram o

medicamento nos cinco municípios
até agora.

• Ministério da Saúde adquiriu
113 milhões de doses para vacinar

91 milhões de pessoas contra gripe
H1N1.

• Meta do governo federal é imuni
zar, pelo menos, 80% do público-alvo.

• Recebem a vacina trabalhado
res de serviços de saúde, indígenas,
gestantes, pessoas com doenças
crônicas, crianças de seis meses a

menos de dois anos e adultos de 20

a 29 anos e de 30 a 39 anos.

• Neste ano, mulheres grávidas
representam uma em cada três mor

tes relacionadas à gripe A, além de

corresponderem a mais de 20% dos

casos graves.

• Independentemente do perío
do de gestação, as grávidas devem

tomar a vacina.

"Estou preocupada porque
isso tem acontecido com
bastante frequência".
GERENTE MARINÊS ZESUINO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL

Imagine uma escola onde
- os alunos se vestem de
palhaço, as meninas usam

trajes masculinos e os

meninos se equilibram em

um sapato de salto alto?
Esquisito? Não. Apenas
diferente.

Foi
o que aconteceu duran

te todo o dia de ontem, na
escola estadual Euclides da

Cunha, no bairro Nereu Ra
mos. O assessor de direção Pedro
de Castro explica que a iniciativa faz

parte de uma proposta pedagógica.
(10 aluno vem vestido diferente e

os professores têm de dar aulas di
ferentes. Isso tudo para estimular a
criatividade e para abrir a discussão
sobre a diversidade", destaca.

O Dia do Diferente, que tam

bém contou com oficinas espor
tivas, brincadeiras e jogos, en

volveu mais de 650 alunos. "Eu

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 20 de abril de 201 O

resolvi vir de palhaço para lem
bras as cores e as brincadeiras da
infância. É muito legal sair da ro
tina", diz Bruna Duarte, 11 anos.

/lEu vou respeitar mais
os outros. Se não fossem
as diferenças, o mundo
seria uma chatice"
TIAGO CHAVES, 13 ANOS

Já o aluno da oitava série, Vi
torWolf, 13 anos, preferiu home
nagear as diferenças culturais.
"Eu vim vestido de imigrante
italiano porque é importante a

gente conhecer e conviver com
novas culturas", revela.

Mas um dos alunos mais ousa
dos foi Tiago Chaves, 13 anos. Ele
encarou peruca, maquiagem, saia
e até salto alto para sentir na pele
como é sermulher. "Eu vou come

çar a respeitar mais os outros. Se
- não fossem as diferenças, o mun
do seria uma chatice", ensina.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

PREVISÃO DO TEMPO

EDUCAÇÃO .

Lição sobre a diversidade
Escola Euclides da Cunha estimula alunos a respeitar as diferenças

y/
CÉSAR JUNKES
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MAFRA
T ...
16° 27°FRENTE FRIA

TRAZ CHUVA
Muitas nuvens com

pancadas de chuva a

partir da tarde. Não
se descarta o risco
de temporal ísolade..
Temperatura elevada.

Jaraguã do Sul
e Região
HOJE

�MíN: 18°C
MÁX: 32°C

QUARTA

�MíN: 20°C
MÁX: 30°C

QUINTA

�MíN: 20°C
MÁX: 32°C

SEXTA

MíN: 17°C
MÁX: 22°C I,

CHUVAS

Risco de
temporal

No decorrer do dia, uma

frente fria avança pelo litoral
catarinense, provocando au

mento de nebulosidade e chu
va - começando pelo Oeste e

Sul do Estado e se estendendo

para as demais regiões entre a

tarde e noite. Por causa das al
tas temperaturas, aumenta o

risco de temporais.

-KJ60d
Ensolarada Parcialmente Hublado ll'Stável Chuvoso

u

- )

FASES DA lUA

CANOINHAS
.....
14° 27°

SEVO�VAI pARA.··

SANlA CEcíUA
Céu claro pela

manhã, com poucas
nuvens à taroe. �
temperaturas var�am
entre 11°C e 25 C,

com sensação térmica
máxima de 23°C. d

RIO DO SUl
T ...
17° 30°

ALERTA

Perigo de
elagamento d

SÃO lOAQUlM
T ...
13° 23°

Para o resto dessa semana, a previ
são é de que a instabilidade persista,
com ocorrência de chuvas frequentes
e acumulados mais significativos nas

áreas próximas ao Rio Grande do Sul.
Na região, onde os volumes de chuva
devem superar o esperado para o mês
inteiro, há chance de alagamentos.

-

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

6/4 • 14/4 21/4 28/4

LOTERIAS
MEGA-SENA

CONCURSO N° 1171
"03 - 10 - 13 - 30 - 41 - 57

LOTOMANIA
. CONCURSO N° 1028
01 - 06 - 08 - 15 - 19
20 - 29 - 35 - 40 - 44
56 - 62 - 66 - 72 - 74
75 - 76 - 81 - 82 - 95

QUINA
CONCURSO N° 2273

03 - 37 - 42 - 54 - 70

DUPLA SENA
CONCURSO N° 855
Primeiro sorteio

05 - 10 - 17 - 29 - 31 - 50
Segundo sorteio

01 - 04 - 11 - 15 - 21 - 50

LOTERIA FEDERAL
CONCURSO N° 04440

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)
1° 45.008 600.000,00
2° 73.901 31.500,00
3° 03.842 24.000,00
4° 71.260 15.390,00
5° 60.436 10.500,00

Alunos ousam
no figurino para
participar da proposta
pedagógica

-

d !
JOUNUtE -/T ...
20° 30°

JARAGuA DO SUl..
......
18° 32°

"

I

/

t'"
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Mercado Regional

Lourival Kàrsten

Economia 11

FEELING ESTOFADOS

Ebora
registrada em abril, comemora

mmaio 18 anos de fundação o sonho
Laércio Luiz Coelho e Gabriel Sch
tz. Os dois juntaram suas experiên

cias e inicialmente se dedicaram à reforma de

Sobre a
Lunender

COE.'gOO sua vez

De Ficar Bem
com a Moda

No rrerceoc têxtil desde 1981, ti lunender
eço,T� as tendências da moda para

procinlr roupas com qualidade, beleza e de

acordo CO(1'l as necessidades das pessces.

• Receba a revíste

Revista

urÕ""f!'
que trea dicas de

\I(x.'t:(r.' �?= '1-.' 1 �.l'lO\I'idMiese

ml'ida LWl' ;!J�; .

outras lmltérias

Lunender � I,
'.

,
vtteressentes.

I;:"'�' ",j PCç.'I a sua)
to' l' �

Lola
Virtual

"&Ora você pode ter
t.m prodJto lunender
sem setr de cese.

estofados em instalações alugadas. Apesar do
modesto início, o negócio prosperou e já dois
anos depois iniciavam a construção de sua

sede própria que se transformou em um par
que fabril de 5.000 m' de área construída que

abriga a Feeling e aOrbhes. Apostando na tec
nologia, qualidade e design de seus produtos,
hoje 30% de suas vendas se destinam ao rner

cada internacional e desfruta de sólidaposição
nomercado nacional.

Novo mercado
da cidade

Fique
Na Moda

Na terça-feira, dia 13 de abril,
O Correio do Povo publicou uma

matéria sobre o novo hipermerca
do que será aberto na cidade, com
criação de 200 vagas de emprego.
Recebi a informação não oficial

que se trata de urn empreendi
mento da Rede Compre Forte.

Começa alKlIMS cces de como usar

as rOt,4)llS li seu favor I \I�rl:zando o

QUe o seu corpo tem de meh:lr.

> SAlDA HAlS

- --
-- ------

Nossas Marcas:

Site Lunender
O site da Lunender está de

cara nova e traz diversos looks da

coleção inverno 2010. Também
está chegando aos consumidores
cadastrados damarca a 2a edição
da revistaVocê naModa.

Brics articulam
Por falta de uma agenda comum melhor,

os países do BRIC - Brasil, Rússia, Índia e Chi
na - adotaram como bandeira lutar contra a

tendência dos países mais industrializados de
abrandar as reformas do sistema bancário.

Trem bala
A China está emprenhada em vencer a dis

puta para construir o trem de alta velocidade
previsto para ligar Rio de Janeiro, São Paulo e

Campinas. Deverá ser objeto de discussões en
tre Lula e Hu Iintao.

Mercado paralelo
Enquanto a Apple oferece o IPad apenas no

mercado norte-americano, já é possível encon
trar o tablet em lojas da China e Hong Kong, a
preços 50% mais altos que os direto da fábrica.

ESCRITURA PUBLICA DE

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Na data de 16 de abril de 2010, foi revogado a procuração no

livro 110, folha 177, prot. 00004416, de Kenia Mafra Pinto

(RG 1.263.904/SESP-SC e CPF 474.894.809-49) e seu compan
heiro Aluizio Isaac Albuquerque (RG 3.688.741/SESP-SC e CPF

078.0S9.774-53), domiciliados na Rua Ricardo Hass, 166, bairro
Nova Brasilia, Jaraguá do Sul/SC, destituindo de plenos poderes
para o advogado Miguel D'Artagnam Buchmann, RG n!! 2R-

412238/SSI-SC, CPF 310.589.739-91, domiciliádo e residente
na Rua Maria Freiberger Pamplona, 93, Jaraguá do Sul - Se. A

revogação referida a partir desta data não terá mais nenhum
efeito em juízo ou fora dele e mais nenhum ato poderá ser prati
cado pelo ortogado(a) calçado no instrumento ora revogado.

Hypermarcas
consegue forte
capitalização

Depois de realizar aquisições em sene,

a Hypermarcas foi ao mercado em busca de

capital para apoiar seus planos e conseguiu
vender todas as ações que ofereceu ao pre

ço pretendido, incluindo a totalidade do lote

adicional. Do total captado de R$ 1,23 bilhão,
71,58% ficou com empresas estrangeiras.

Braskem realiza captação
A gigante do setor químico foi ao mercado e, embora

com alguma dificuldade, conseguiu captar R$ 2,85 bilhões
para apoiar seus planos futuros que deverão se elevar para
R$ 3,7 bilhões com subscrição de sobras de ações por parte
de seus controladores. Paralelamente, aBraskem anunciou

que realiza estudos para um investimento na Bolívia que

poderá ser de US$ 2 a 3 bilhões. O projeto está em fase de

discussões juntos às autoridades do país vizinho.

�ineração
O Bndes não está deixando asmineradoras namão e

continua liberando cada vez mais recursos para o setor.

O mercado deminério de ferro vive uma fase áurea

Algodão
Em 2002 quando Fernando

Henrique Cardoso se preparava
para deixar o poder, o então minis
tro Pedro Malan deu entrada em

urna ação junto à OMC contra os

subsídios do governo dos EUA aos

produtores de algodão. Oito anos

depois o Brasil iniciou as retaliações
a que teve direito em função deste
caso. Hoje, depois de diversos anos
em que foi sendo substituído gra
dativamente por fibras sintéticas,
o algodão está mundialmente com

urn consumomaior que aprodução
e seu preço disparou.

Salvo pelo iPad
impedido de retornar da Suí

ça por causa do caos aéreo, o pri
meiro-ministro da Noruega Iesn
Stoltenber utiliza seu iPad adqui
rido em NovaYork para governar
o seu país a distância. Se ele esti
vesse no Brasil, com a velocidade
de banda larga que temos, isso
teria pouca chance de funcionar.

Nova tacada de Eike
Com o anúncio de Eike Batista

de que a OGX poderá vender par-
.

te de seus blocos exploratórios, o
valor das ações dispararam. Pode
parecer incoerente, pois se você
tem algo de valor, é muito mais

vantajoso ficar com isto e explo
rar do que vender para outros

ficarem com o lucro. A lógica do
mercado de capitais, no entanto,
não é esta, pois ele busca resulta
dos no curto prazo.

INDICADORES

SELIC 8,75% 9.DEZEMBRo.2009

TR 0,027% 19.ABRIL.2010

CUB 987,97 ABRIL.2010

BoVESPA ... -0,47% 19.ABRIL.2D10

POUPANÇA 0,5077 19.ABRIL.2D10

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7530 1,7550 ... -0,4%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7100 1,8700 .. 1,79%

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8500 1,9500 0%

EURO (EM R$) 2,3625 2,3637 ... -0,37%

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna pú
blico pelo presente edital, que DELL'PRAD IMÓVEIS
LTDA, CNPJ n° 07.102.474/0001-93, estabelecida na

Rua 8-João Januario f:.yroso n° 2.633, sala 01, Bairro
Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, requer com base no

art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEM-

BRAMENTO, situado nas Ruas 1212-Silvino Leskowicz e 1215-Sem nome, Bair

ro Jaraguá 84, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado e

aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão

n° 36/2010, expedida em 12.02.2010, assinando como responsável técnico,
a engenheira civil Elisane Maria Bender de Freitas, CREA n° 36875-7, ART n°

3634299-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total

de 543,49m2, sendo constituído de 2(duas) parcelas.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data

da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito

perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 13 DE ABRIL DE 2010

A OFICIALA
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Nostalgia
Dia

desses caiu na minha caixa de e

mail um vídeo que me fez soltar al

gumas lágrimas. Sei que vocês vão
rir dessa minha bobagenzinha: era o

vídeo do Trem daAlegria, no Xou da Xuxa, lá
da década de 80. Eu era apaixonada por eles
e lembro que toda festinha de aniversário
tocava a música "Pra ver se cola". Iuninho
Bill era um amorzinho e eu super fã. Muitas
leitoras não devem saber do que estou falan
do e só quem viveu aquela época vai me en

tender. Aquilo sim era infância de verdade!
Enquanto isso, nossos filhos crescem ouvin
do músicas impróprias ... Saudade do "entre
borrachas e apontadoresmora o meu grande
amor. Colei seu nome com várias cores, no

livro que ela me emprestou ... ". Fofura!
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Universo TPM

Elijane Jung
.,..
...

DOS NOSSOS.DILEMAS:
Em se tratando de conquista, os homens

classificam as mulheres em "fáceis" e "difíceis".
Se você resolve, já no primeiro encontro, ir para
cama com o sujeito, você é muito "facinha' e

eles pensam que você faz isso o tempo todo com
qualquer um. Se você decide que não dormirá
com um estranho, já de primeira, eles pensam
que deve sermuito trabalhoso levar você para a

cama. Resumindo: fácil ou difícil, não se iluda.
Não é "dar ou não dar" no primeiro encontro

que vai fazer um homem se apaixonar por você.
Não tome a decisão por eles, mas por você. Ah,
você quer no primeiro encontrofÓtimo, vá lá,
aproveite e curta com responsabilidade. Ah,
você não quer? Diga, com todas as letras, sem
fazer joguinho. Em qualquer dos casos, prepare
se, para a possibilidade de nuncamais ver o fu
laninho ... A vida é assimmesmo!

OBA! SE JOGA!
Numa trancinha caprichada. Trança nunca sai

de moda e as variações são muitas. No cabelo todo
ou em parte, para o dia a dia, a caminhada, o tra

balho e ocasiões sociais, urna trança é sempre uma
ótima pedida, sem medo de errar. Entrelaça os fios
e se joga Rapunzel!

ÉCA! ABANDONA!
o pensamento de que você pode viver sem

protetor solar no inverno. Não pode, neném! Ros
to, colo, mãos e braços devem estar devidamente
protegidos, afinal, é com todo o cuidado do inver
no que a gente chega ao verão bem linda ... Aban
dona a ideia, não o protetor!

BISCOITO
DA SORTE

Tire·o sapato para
continuar dançando .

LORD CAFA RESPONDE:
. Lord, me separei há dois anos e meu ex me deixou

com muitas dívidas e os juros são muito altos. Agora
resolvi que vou procurar um homem com muito dinhei
ro. Cansei de ser boba. Você acha que as pessoas vão
me julgar mal?

Cara amiga, existem vários conselhos clichês que
dão conta que você não deve ligar para o que os outros

pensam. Se é certo ou errado, isso vai da moral e cons

ciência de cada um. E como última dica, coloque um

anúncio no jornal. Quero dizer, se é que você tem alguns
trocos para isso, claro! Porque nada nessa vida é de gra
ça, muito menos um homem rico ...

CTRL C + CTRL V
Eles ficarammais exigentes emenos românticos.

Nós apenas entramos na onda deles!

AAAAAAAHHHH!MINHA
CHAPINHA! MINHA

CHAPIN ...

Um beijo na chuva,
meu amor?

Ai, que
romântico ...

1959 2009
�------------------���

(do tiranas.blogspot.com)

mais exercícios que façam,
sentem-se aquém do que
julgam bonito e recorrem aos

suplementos alimentares e

dietas malucas. Eles sofrem
t b

/ .

'2am em, VIU.

• Quem diria! Amargarina
Soya foi uma das escolhidas
da Revista Pro Teste, como
a de menos gordura total,
inclusive entre as versões

light's. E chega a custar um

real nos supermercados!
Quem disse que o que é
barato não é bom?

• Incrível Martha Medeiros:
"

...Viver tem que ser

perturbador, é preciso que
nossos anjos e demônios
sejam despertados, e com
eles súa raiva, seu orgulho,
seu asco, sua adoração ou

seu desprezo. O que não faz
você mover um músculo, o
que não faz você estremecer,
suar, desatinar, não merece

fazer parte da sua biografia."

TRICOTANDO
• Desde 1984, quando o

Fiat Uno chegou ao Brasil,
até agora poucas foram
as mudanças. Mas o novo

Uno, que deve ser lançado
por aqui já no próximo
mês, veio mais redondinho
e surpreendeu. Bonito,
econômico e barato? Eu

quero um!

• Hoje no Brasil é
comemorado o Dia do Disco.
Nada de CD ou aparelhinhos
ultra modernos. É o disco de
vinil mesmo, aquele antigão.
E aos que se interessam
achei uma galeria 'de fotos
interessantes no fickr.
Acessa flickr.com/groups/
sleeveface /pool/

• O nome pode até ser

desconhecido, mas não
sua definição:Vigorexia:
um distúrbio alimentar
masculino. Quando eles se
olham no espelho e, por mais
músculos que tenham, por
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Abrindo aspas

Posso
ter d:feitos, viver ansi�so e �car, irritado algumas ve

zes, mas nao esqueço que mmha VIda e a maior empresa do
mundo. E queposso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é re
conhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios,

incompreensões. e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima
dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar
desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito
de sua alma ... É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida.
Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si
mesmo. É ter coragem de ouvir um não. É ter segurança para receber
uma crítica - mesmo que injusta! Pedras no caminho? Guardo todas.

Buxixo·
A boca miúda fiquei sabendo que um conhecido casal da socie

dade guramirense está separado, depois de um longo casamento.

Causou surpresa na família e entre amigos. Ele andou encantado por
outra e os desentendimentos começaram. Aquele apê da Beira Mar
ficou em chamas. Fzer o quê? O melhor de tudo é tomar um copo
bem gelado do chopp Kõnigs Bier para alivar o calor.

Quebrou a cara
Na semana passada José Ro

berto Arruda, saiu das grades e

Salvatore Cacciola tentou seguir
as pegadas do ex-governador, lhas
o STF negou-lhe habeas-corpus.
Agora cá entre nós, vamos combi
nar que, para os padrões brasilei
ros, o ex-banqueiro já pagou mais
do que devia, né não?

NAS RODAS
• Quem a esqueceu está em .

tempo de desculpar-se: Marlene
Isidoro da Costa foi a mais
querida aniversariante da
cidade, domingo. E vai adorar
saber que foi lembrada

• A loiraMara Schroeder, agora
sempre bem acompanhada em
nossos melhores eventos, com
seu love, o joinvillense Pedrinho.
Beleza!

• Tenho ouvido comentários
nas boas rodas da urbe sobre o

trabalho que vem sendo realizado
porCaio Mandolesi. Ele está se

revelando um expert no assunto,
ponderado, eficiente e dinâmico,
na Comunicação Institucional
daWeg. Bola branca.

Murilo, Anderson. Ana
Bisoni, Tami, Maga e Maiara

na festa de formatura do
Curso .Gestão de Recursos

Humanos - Fatej
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Moa Gonçalves

No batente

.�j}J!?,O__�Tsa
Troféus e Medalhas
3275-4044

O boa gente Amauri Fernan
des Filho, o "Nando', como grande
trabalhador que é, está em viagem
pela China, dando um duro da
nado para ganhar o seu sustento.

A única coisa ruim é que essa via

gem deixou tristinha de saudades
a sua Paula Aguiar. Calma garota,
ele volta rapidinho.

A gerente da CCAA, Dani,
com Letícia Gesser, ganhadora
da Viagem para Nova Iorque
oferecida pela escola

• O grupo Gats de teatro é

presença hoje à noite, a partir
das 21 horas, na Estação do
Tempo.

O meu amigo Ninho
Demarchi está amil com os

preparativos para o 29° Rodeio
Crioulo, que acontece dias
14, 1S-e 16 de maio, no CTG

, Laço Jaraguaense. E este ano

promete, com a presença de

Chiquito & Bordoneio, Grupo
Rodeio e Grupo Farrancho.

• Repercutiumuito
positivamente a notícia que
dei de primeiro mão na coluna
de sábado, sobre a possível
candidatura de Dieter Ianssen,
a Deputado Federal. Além de
Cacá Pvanello (DEM), pessoas
ligadas ao PSDB teriam achado

que o atual deputado estadual
deu um tiro certo.

A colunista da revista Nossa
e herdeira do grupoWeg, Clica
Voigt, já recebeu o convite e

deve ser uma das madrinhas
da 3a Festa do Champanhe
que acontece dia 25 maio, na
Estação Armazém.

Social 13

Denise Rocha brindou seu

níver com seu marido Alberto
Correia, na Adega Airoso
Meneses, sexta-feira

Onde comer bem
em Jaraguá

Subway. o melhor lanche na
tural da cidade.

"
Por maior que seja o

buraco em que você se

encontra, pense que, por
enquanto, ainda não há

terra em cima.

.

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o competente

empresário de Guaramirim,
Sídio Muller. Ele é outro amigo que
lê a coluna todos os dias para ficar

por dentro do que acontece de
melhor em nossa região.

• Laércio Stoinski, o popular
Bispo, pilota amanhã, grande
feijoada de confraternização.

Quarta - feira, na
Confraria do Churrasco,
em comemoração ao Dia
de Tiradentes, tem comida
rnmeira.

• O refúgio de alguns
políticos de Iaraguã, depois
do expediente, é o Prensadão
Beira Rio. O dinâmico
secretário de serviços, Valdir
Bordim, bate o cartão .

Ontem o meu amigo José
Moacir Garcia, o Moa garcia,
foi o grande aniverariante do
dia. Parabésn. O meu desejo é

que sejas plenamente feliz.

• O dupla Ismar Lombardi e
Ivo dos Anjos está mais feliz
que ganso novo na lagoa. Toda
a felicidade da dupla é pela
conquista do Campeonato
Carioca do time do coração,
Botafogo. Ainda por cima ..

pelos pés de um "loco",

Com essa, fui!
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CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

CINEMA

mesmo haver esgoto, em alguns lugares) e

lixo (não é írônicot), nas famigeradas áreas
condenadas.

E quanto a tirarem as pessoas dos locais
de risco, se tirarem antes que todas elas sejam
vítimas do pouco caso e da desumanidade

daqueles em quem votamos, essas pessoas
devem ser colocadas em local seguro, e não

largadas na rua, sem ter para onde ir.
Mas a eleição está aí. Será que vamos

saber votar, sacando fora
esses administradores in

competentes que aí estão?
O problema, um gran

de problema, é saber que
há a probabilidade de não
termos candidatos decen-

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Chico Xavier (Dub) (14h20, 16h40, 19h,
21h20 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
· ° Livro de Eli (Leg) (19hl0, 21h30 - todos os dias)
• Lembranças (Leg) (17h - todos os dias)
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(15h - todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• As Melhores Coisas do Mundo (Dub)
(14h40, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

PatríciaMoraes, Kelfy Erdmann, CharlesZimmennann, Carlos Ijenrique
jornalista jornalista esaitor 5chroeder, escritor

o crime da omissão

Mas a eleição está aí. Será
que vamos saber votar,
sacando fora esses

administradores
incompetentes que aí estão?

Vejo
as matérias sobre a tragédia no

Rio de Janeiro, assim como a crô
nica da Ruth de Aquino, e todos di
zem a mesma coisa que eu já vinha

dizendo na minha crônica "O poder público
e as áreas de risco", publicada no blog Crô
nica do Dia - http://luizcarlosamorim.blo
gspot.com, no dia 8: foi crime.

O que aconteceu foi crime, do mais gra
ve, perpetrado por administradores das nos
sas cidades, e não é só de
Niterói, do Rio. É o mesmo

de muitos outros governos
também, que não fizeram
seu trabalho mais básico,
que é prevenir tragédias
que podem vitimar a popu
lação. A omissão e o desca-
so foram as armas do crime.

,

Os dirigentes de nossas cidades dizem

que não conseguem remover as pessoas que
invadem as áreas de risco. Pois não deve
riam ter autorizado, desde o início, a ocu

pação de qualquer área sabidamente con

denada, como as que estão 'deslizando. A
função do poder público é essa. E não digam
que não autorizaram, pois há luz, água, te
lefone, cobrança de IPTU, esgoto (sem nem

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Chico Xavier (Dub)
(14h, 16h20, 18h40, 21h - todos os dias)
• Cine Cidade 2
· ° Livro de Eli (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Uma Noite Fora de Série (teg)
(14h, 16h; 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30 - todos os dias)
· ° Livro de' Eli (l.eg) (19h30, 21h50 - todos os dias)

• Cine Muelier 3
• Chico Xavier (Dub)
(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - 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)
(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30 - todos os dias)
• Um Sonho Possível (Leg)
(19h30, 21h55 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Caso 39 (Leg)
(161hO, 21hl0 - todos os dias)
• Dupla Implacável (Leg)
(13h50, 19h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Entre Irmãos (l.eg)
(14h20, 16h30, 19h20, 21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6

Caçador de Recompensas (Leg)
(13h40, 16h15, 18h50, 21h20 - todos os dias)

NOVELAStes em quem votar. Aí sobra
uma uruca alternativa, a de anular o voto

para que percebam que não estamos satis
feitos com o atual estado inaceitável de nos
sa administração pública.

Porque as coisas têm que mudar neste
nosso país. É urgente. Senão, muito mais

pessoas morrerão, vítimas de tragédias pro
vocadas, armadas, anunciadas.

ESCRITO NAS ESTRELAS
Gilmar sai de casa e VitóriajViviane relaxa

para conversar com Leninha. Ricardo pede para
retomar seu relacionamento com Jane. Gilmar
leva Viviane ao shopping. Mariana sente uma

câimbra e Tadeu avisa ao pai que a moça está
se afogando. Guilherme salva Mariana, que fica
confusa ao ver o médico próximo a ela. Gilda
vai à mansão de Ricardo para tentar recuperar
a carta de Daniel. Ricardo leva Jane em casa e

Vanessa ameaça deixar a casa da mãe por cau
sa do médico. Suely vai até a casa de Gilmar.
Viviane faz uma prece pedindo ajuda a Daniel e
se assusta ao sentir sua presença.• http://www.prosapoesiaecia.xpg.com.br)

TEMPOS MODERNOS
Renato pede Nelinha em namoro e ela

aceita. Zeca mostra a prova do convite de
casamento para Nara, que fica encantada.
Deodora diz a Portinha que só vai embora
da marcenaria se ele a expulsar. Ditta vê
Ramón e Bárbara juntos e fica arrasada.
lolanda decide se mudar do Titã e Miranda
pede que ela não tome essa atitude sem

pensar. Lindolfo conta para Leal que rece

beu uma moça em sua casa, mas não pode
afirmar que era Regeane. Leal chega ao seu

escritório e se depara com Niemann em sua

cadeira. Niemann revela a Leal que é o novo

comandante de suas empresas.

LANÇAMENTOS

Contatos de 4o Grau
o filme é ambientado em uma pequena ci

dade do Alasca, onde misteriosamente desde
a década de 60 todos os anos são registra
dos um grande número de desaparecimen
tos. Apesar das investigações, a verdade
nunca foi revelada. Quando uma psicóloga
começa a gravar suas sessões com pacien
tes traumatizados acaba descobrindo per
turbadoras evidências de abduções aliení

genas, jamais reveladas ao público. Veja os

fatos documentados por filmagens reais e

tire suas conclusões.

EXISTEM QUATRO
GRAUS DE COIITATO

1&. VIsAo
2' EYIDEUCIA
3'. ENCONTRO

4" ABDUÇAO

VIVER A VIDA
Soraia conta a Dora que esteve com Mar

cos. Edite incentiva Helena a abandonar Bru
no. Luciana confidencia a Ricardo que pensou
em acabar com sua vida. Dora se desentende
novamente com Soraia e reclama com Garcia.
Felipe apresenta Renata a Silvia durante um
jantar. Silvia consola Bruno. Luciana e Miguel
reúnem a família para contar os detalhes so

bre o casamento. Jean busca Tereza na casa

amarela e Marcos fica incomodado. Myrna vi
sita Jorge no escritório. Miguel conta para a

mãe o que foi resolvido sobre seu casamento,
mas íngrlc faz comentários agressivos que o

deixam irritado.

BELA A FEIA
Valentina agradece os favores de Dinorá

e diz que está em busca de uma nova secre

tária. Cíntia debocha do valor pago para recu

perar Verônica e Ricardo se irrita. Max tenta

argumentar com Nati, que se irrita e diz não
que não quer mais namorar. Max diz amá
Ia e a pede em casamento. Nati fica feliz e

confusa ao mesmo tempo. Valentina chega
à produtora. Rodrigo e Bela finalmente se

beijam apaixonados. Ele serve coxinhas e

suco de goiaba para a amada, que fica em

êxtase. Bela promete ainda acertar os salá
rios atrasados da Mais Brasil.

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

CllC DO LEITOR

40·, d�, sim. e 81.
A mulher de 40 anos de hoje é bem diferen

te da de antigamente. Mesmo com a maturida
de que a idade proporciona e com o acesso a

muitas informações, fazer 40 anos ainda re

presenta um período de muitas dúvidas para
a mulher. A autora ensina como lidar com

alterações físicas e emocionais', saúde, be

leza, sexualidade, menopausa, maternidade,
alimentação, carreira, entre outros assuntos,
tudo com uma linguagem simples e direta.

Essa coisinha fofa é o Valente, brincando no pátio.
Ele é o amor do Felipe e da Julia Thum Marin!

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIE5
(20/3 a 20/4)

.

Alguém da família pode ser de gran-
de ajuda em algum projeto. Os astros

enviam proteção para área afetiva. É bom ter

estímulo para a realização das suas tarefas,

mas não gaste energia de forma antecipada.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Você perceberá de maneira acen

tuada suas qualidades e os fatos

que o tornam uma pessoa singular.
As coisas caminham de dentro para fora e

uma decisão importante vai depender do seu

jeito de agir.

®GÊMEOS(21/5 a 20/06)
Ao ajudar as pessoas, você vai

atrair generosidade e conseguirá
multiplicar seus ganhos sentimentais. Com a

Lua em Câncer, é melhor não cobrar perfei

ção demais de você nem das pessoas com

quem convive.

@CÃNCER(21/6 a 21/7)
Os amigos podem exercer um pa

pei importante no decorrer deste dia.

Nos assuntos do coração, viagem ou encon

tro promete satisfação. Em seus progressos,
leve junto as pessoas que dependem de você.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Atente-se às oportunidades que

poderão surgir. Na vida amorosa, a

discrição pode fazer a diferença. Se
souber enxergar as situações sob outras

perspectivas, perceberá os presentes que a

vida lhe oferece.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Bom dia para viajar e ampliar os
seus horizontes. A fase é de entu

siasmo e renovação no romance. Terá a opor
tunidade de organizar a sua vida e obter um

melhor rendimento em todas as suas tarefas.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
É um bom dia para refletir. O perí
odo favorece os contatos de traba-

lho. O convívio com seu par ganha
estímulos. Revele seus talentos, reconheça
suas qualidades e valorize-se, senão, nin

guém mais o fará.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Deixe a individualidade de lado. As

parcerias contam com boas vibra-

ções, do ponto de vista profissional
ou afetivo. Procure dentro de você as res

postas para suas dúvidas, elas chegarão de
forma inesperada.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
É hora de avaliar o que é importan-

te, definir ou corrigir suas priorida
des. A vida sentimental ganha novos estímu
los! Nós somos responsáveis pela nossa vida
e o seu destino depende de suas atitudes.

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Qualquer tipo de parceria será
muito bem-vindo. No romance, um

encontro pode ser estimulante. A calma é
a postura que você deve assumir nas ho
ras de crise ou nos momentos de decisões
importantes.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Talvez você valorize mais os vín-

culos familiares. No romance, a

fase é estável e há sinal de muita confian
ça. Temos que aprender a aceitar as pes
soas com seus defeitos e qualidades, não
seja tão orgulhoso.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Terá sucesso ao se expressar de

forma criativa e o prazer de fazer o
que gosta deve marcar o dia. É hora de voltar
se mais para dentro de si e refletir sobre a

estrutura que sustenta a sua vida.
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Rita Cadillac no
próximo BBB?

A ex-chacrete Rita Cadillac pretende mostrar
sua intimidade para o Brasil: ela afirmou ao jor
nal "Folha de São Paulo" que vai se inscrever no

reality show Big Brother Brasil. Recentemente, um
documentário sobre sua vida, intitulado "Rita Ca
dillac - A Lady do Povo", foi lançado nos cinemas.
O filme traz cenas clássicas de apresentações
como a do presídio Carandiru.

lia e Kadu aos
beüos em show

Os ex-BBB Lia e Kadu negaram que ha
viam se beijado em cima do trio elétrico de
Ivete sangato em um show que aconteceu no

sábado, no Rio de Janeiro. Uma foto do casal

aos beijos estava circulando pela internet,

ma� os dois negaram afirmando que a mão

de Kadu estava na frente e o beijo não ha

via acontecido. Uma nova foto caiu na rede, e

agora não dá para negar.

luciana Mello
ganha programa

Depois de apresentar uma série especial sobre

educação no trânsito na TV Cultura e passar uma

temporada na MTV, Luciana Mello volta à tevê para

apresentar o "Almanaque Brasil", a partir de maio. O
programa, transmitido pela TV Cultura, trata da cul

tura e da memória brasileira, abordando perfil, bio

grafias e curiosidades da história do país. "A cultura

brasileira é muito rica, é a raiz de tudo o que temos

hoje. Estou muito feliz" falou a cantora.

Maitê Proença
fala sobre drogas

Roberto
Carlos
de luto

Ontem, dia do aniversário de

69 anos de Roberto Carlos, foi a
mesma data em que o Rei enter
rou sua mãe, Laura Braga. A mãe
do cantor faleceu no sábado, 17 de
abril, por causa de uma infecção
pulmonar. O enterro, antes previsto
para acontecer em São Paulo, foi
realizado no cemitério Jardim da

Saudade, em Sulacap, Zona Oeste

do Rio de Janeiro. Não houve veló
rio por vontade do artista.

Em entrevista ao "Jornal da Tarde", Maitê Proença
admitiu ter usado drogas, mas falou que essa fase já
passou. "As drogas são uma questão da minha gera
ção. Era uma busca do ser, entendeu? Quem diz que

não foi drogado ou está mentindo ou era pouco curio

so. Aquilo fazia parte de um movimento pela liberda

de", explicou a atriz, afirmando que as drogas tinham
uma "aura" mais interessante do que hoje. Ela diz que
a experiência foi importante para seu amadurecimento.

AN IVERSARIANTES
19/4
Amélia Laguna
Andressa S. Maiochi

Angelica Marquardt
Anne C. Viebrantz
Bemadete Ewald
Carin Herrmann
Carlos D. Ferreira Jr
Cidenil Deles
Cirlei Marquardt
Claus Ruediger
Daiane Lourenço
Daniela Fagundes
Denise Satler
Edson da S. Santos
Elcio Kiatkoski
Elfrida Jantz
Elis M. Bertholdi
Elmiro Marquardt
Ermes Hansen
Gerson Walz
Herwarth Siebert
lliane S. Chewinski
Iria V. Wolter
Isabel Fachini
Joao P. Oldiges
Joao V. Comlombo
Joice Pereira
Julia Corrêa
Karolini G.De Souza
Larissa H. Rosa
lenirMass
Lucia Deleti
Luciene R Franco
Maria E. Kleis
Mariana F. Schwartz
Mariano Zafanelli
Marlene W. da Cruz
Mauricio Piske
Moacir L Maser

Naydson F. da Silva
Odete M. G. Lennert
Paulina Malenowski
Paulo Ro Giasela

Regina S. Muller
RodolfoWackerhagen
Veronica Germann

20/4
Alair Petri
Alexandre M. loz
Antonio S. Gaspar
Avelino pavanello
Cesário Alves
Dalcidio Menel
Daniele Rahn
Dilan Neckel
Edelmir Ehlke
Edemir R Coelho
Eduardo Reckziegel
Elma F. Gonçalves
Emily Marcnio
Fabiana Bemer
Geanise F. Fucknen
Irani Baruffi de Souza
José A. Dias
Jussuelen P.llibio

Kamilly C. Grandra
Kauã E. O. Bógido
Laercio Sevegnani
Leonia C. Knechtel
Luiz C. Azevedo
Manfred Millnitz
Mareio J. Segundo
Mario A. Silva
Milena C. Franzner
Moacir J. Malgann
Moisés Alves
Monica C.dosSantos
Norberto Piazera
Parailho De Paula
Renato Demathê
Ricardo ReckziegeI
Ricardo R.Neto
Rudemar Baesso
RuiWainer
Tatiane Voltoline
Thiago S. Tavares
Vanderleia I. Euzébio

VrtcxHugo

DIVIRTA-SE

Telepatia no quartel
o major recebe a visita de um amigo que mora

em uma cidade distante. Como precisa trabalhar, o

amigo o acompanha em sua ronda diária. Os dois

passam pelas ruas da cidade pequena, sed� �o �e
gimento. Cada vez que um recruta faz oontinencta,

o major diz:
- O mesmo pra você.

Depois de muitas vezes, o amigo lhe pergunta,

intrigado: .

- Por que você diz sempre isso?
_ Já fui recruta. Sei o que eles desejam mental

mente quando batem em continência!

Myrna espera
filho de Jorge

Em "Viver a Vida", o romance de Jorge e Ariane ti

nha tudo para dar certo - os planos, inclusive, eram
de casamento. Mas a felicidade da futura família é

abalada com a volta de Myrna; que ainda por cima

está grávida do arquiteto e disposta a subir com ele

ao altar. Apesar de estar envolvido com Ariane, Jor

ge ficará balançado ao saber que ela espera o filho

que ele sempre quis ter. A disputa deve ser grande,
já que Ariane não ficará de braços cruzados.

SUDOKU
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SOBRE O JOGO v � g ç 9 Z 6 � L

Z 9 L E 6 � B ç v
t 6 ç v g L Z � 9

9 � v B � 9 L 6 Z
B 9 l L v 6 � 9 E
6L�l�9vgg
L g t 9 9 v � ZI6
E l 9 6 L B 9 v t
9 v 6 t l � 9 L B

É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

1

2

4
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Torcida quer
entenderpara

•

se pronunciar
Empresa se manifesta e garante que
continua apoiando até fim de 2011
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Malwee

Diretor
da Malwee/Cimed,

Cacá Pavanello, esbrave
jou contra os vereadores.
Os atletas também sen

tem a tal falta de apoio do poder
público no time. No desabafo

publicado. na edição de sábado,
na coluna da Carolina Toma

selli, Pavanello falou até no fim
da equipe. Foi o estopim para a

torcida se manifestar, tanto em

nossos e-mails, como nas redes
sociais da internet (twitter e

orkut). Claro que todos são con

tra o fim da equipe.

CURIOSIDADES OlíMPICAS

1/�.

A estreia do badminton nas

Olimpíadas foi em 1992 em Barcelona.
Os vencedores nas duplas mistas, os
indonésios Allan Budi Kusuna e Susi
Susanti, desceram do lugar mais
alto do pódio e, duas horas depois,
estavam no altar, se casando.

DOIS TOQUES
Joceli dos Santos,

ex-Imbituba, ia para o
Metropolitano, mas acabou
desembarcando em Brusque,
onde substituirá Hélio Vieira.

As meninas da
Raumak/Postos Mime /FME

perderam os três jogos pelo
Estadual Adulto de Futsal
Feminino.

ARQUIVO aCP/CÉSAR JUNKES

Manifestação
Integrantes daTIM'(Torcida IndependenteMalwee) e daBarra

Malwee já planejam um ato pacífico para tentar sensibilizar os ve
readores, para que continuem apoiando a equipe, no caso, apro
vando os repasses públicos. Por outro lado, torcedores que entra
ram em contato com a gente se mostram favoráveis aos repasses,
mas são contra ao fato, por exemplo, do time mandar os jogos do
Estadual em Brusque. Todos já veem o time como parte da cidade
e não imaginam Iaraguá do Sul sem futsal e, consequentemente,
sem aMalwee. É preciso haver urn consenso entre todos os envol-
"vidos. O time de futsal da Malwee/Cimed trouxe só alegrias para
a nossa cidade, tanto que é o clube que mais troféus ergueu na
história damodalidade no país.

Edson Selinger
e Rosita do Nascimento, da

Acorjs, subiram no pódio na

Corrida de Rua de Araquari,
no fim de semana.

o cr Falcão, jogando
em casa, goleou São José por
6xO e assumiu a liderança
isolada no Estadual Sub-Ll
de futeboL

Edson ficou
em quarto lugar no geral dos
cinco quilômetros e Rosita
foi a campeã na categoria
40/44 anos.

o Avaí acertou
ontem com o volante Rivaldo,
do Oeste, e o Criciúma
apresentou o goleiro Agenor e o
volante Chicão.

DIVULGAÇÃO/SANTOSFC

Estaduais
Meus pitacos dos Estaduais. Em Santa Cata

rina, deu a lógica e o Avaí chega como favorito
na final por termelhor elenco. No Rio Grande do

sul, urn clássico previsível, mas com o Inter se

classificando na bacia das almas. No Paraná, o

ressurgimento da fênix verde e branca. Em São

Paulo, a consolidação do futebol bonito, para
calar a boca de muito treinador que ainda prio
riza só o resultado. E no Rio de Janeiro, urna vi
tória para quem mostrou que realmente queria
vencer. E derrota daqueles que ainda acreditam
em privilégios no futebol profissional.

JARAGUÁ DO SUL

OS integrantes da TIM
(Torcida Organizada
Malwee) ainda estão sem

entender direito o que
está acontecendo com a

Malwee/Gimed.

Entendemos que essa situação
não diz respeito a eles e acha
mos que isso tem mais a ver

com política do que com o es

porte", opinou,
Por isso, a torcida, após se

inteirar do assunto, deverá fazer
uma manifestação em frente a

Câmara de Vereadores.
"O que não pode é o time da

Malwee ter prejuízo para jogar em
Jaraguá do Sul. Nós pagamos sete

mil reais para jogar naArena. A pre
feitura nos passou R$ 200 mil e nós
gastamos R$ 370 mil para jogar lá.
Não dá para entender afinal o quê
que a Câmara está fazendo pelo
município", afirmou Cacá. O diri

gente comentou ainda que a equípe
já recebeu propostas de outras cida
des' mas ficar em Jaraguá do Sul faz

parte das ações sociais da empresa.

Pelo
menos é o que de

clara o presidente da

TIM, Marcelo Heide
mann. '� cidade está

carente de esporte e no que de

pender de nós, vamos lutar para
a Malwee continuar", declarou
Heidemann. Sobre manifesta

ções, ele disse que a TIM não vai
fazer nenhuma ação que atinja
os jogadores em quadra. "Nos
so objetivo é apoiar os atletas.

O JORNAL O CORREIO DO POVO ENTROU EM CONTATO
COM A EMPRESA. EM NOTA, O ADMINISTRADOR GUILHERME

WEEGE SE PRONUNCIOU E PUBLICAMOS NA ÍNTEGRA.
Antes de mais nada temos que esclarecer que somos apenas patrocinadores do

time de Futsal.
Patrocinamos o time desde 2001 e, quando fomos procurados na época, sabía

mos que haveria a disposição domunicípio de Iaraguá do Sul de ser co-patrocinador
do time, ou seja, haveria participação financeira do município e pelo que sabemos
existe um valor repassado anualmente para aAssociação de Amigos do Esporte.

A análise que fazemos é que valeu a pena investir neste patrocínio, pois hoje em
qualquer lugar que se chega neste país, aMalwee e a cidade de Iaraguá são conheci
das emuito se deve à este time.

Além da visibilidade namídia em nível nacional, também pensamos sempre em

patrocinar alguma modalidade que ficasse próximo aos habitantes de nossa cida
de e região. Antes do futsal já patrocinamos outras modalidades esportivas, sempre
algo muito próximo dos nossos parceiros.

Se olharmos somente pela mídia, deveríamos patrocinar alguma modalidade

esportiva em centros maiores, e convite é que não faltou para fazer a transferência
do time, mas como ficaria a nossa região?

Temos poucas opções de lazer e nós acreditamos que o time de futsal, por nós
patrocinado, é uma opção de lazer e orgulho, Não podemos deixar de mencionar a
construção daArena Iaraguã, O futsal teve grande importância nesta obra.

Se o time mudar de cidade, vamos analisar todo o contexto e aí definirmos se va
mos continuar o patrocínio ou não. Esta é uma questão que precisa ser revista já que
o nosso planejamento estratégico (que prevê sempre os investimentos dos próximos
dois anos), inclui o patrocínio do time de cara até o final de 2011.

A continuação ou não do patrocínio a partir de 2012 dependerá mais de questões
estratégicas internas (o que acontece a cada revisão do plano estratégico) do que da de
cisão que for tomada nestemomento pelas entidades envolvidas.O que queremos é que
a cidade não perca e que os jaraguaenses possam continuar a se orgulhar do seu time de
futsal, independente de quem for o seu patrocinador no futuro.

Na verdade temos quatro realidades bem distintas:

1) O timemuda de cidade e nós continuamos a patrocinar.
2) O time muda de cidade e nós não patrocinaremos mais.
3) Continua tudo como está e a continuação ou não do patrocínio
dependerá da avaliação estratégica interna da Malwee.
4) O time continua na cidade e no futuro terá outro patrocinador.
Algumas destas opções dependem de nós daMalwee, e outras não nos diz respeito,

o que vamos sim avaliar é se fará sentido ou não de acordo com nossa estratégia
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alwee SÓ empata naArena
Mesmo com o resultado de 2x2 equipe continua na liderança provisória da competição
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee/Cimed recebeu
ontem o Umuarama e sentiu a

forte marcação paranaense.
Por todas as circunstâncias,
o 2x2 foi comemorado pelos
.

aguaenses.

A
equipe esteve duas ve

zes atrás no marcador
e teve que buscar o re

sultado. Isso mostra a

dificuldade que a Malwee teve
em se encontrar no primeiro
tempo. O Umuarama encontrou

o gol aos 9min40, com JorgeAlex.
A primeira etapa teve até um gol

CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS
SÁBADO

CoLTlmes P J V E D GP GC SG Apr. Atlântico 3x2 Praia Clube

1° Malwee/Clmed 7 3 2 1 O 12 6 6 77,7ff'1o Rorianópolis 6x4 Unisul

, 6 2 2 O O 5· 1 4 100% Krona 1x2 Anápolis
2° � Cortiana 4x4 Minas

3° Umuarama 5 3 1 2 O 7 5 2 55.56% Ca.scavel 3x2 Macaé
---

7 5 2 66,67% Foz 3x3 RCG/Garça4° Minas 4 2 1 1 O
- -- ----

Copagril 2x3 Malwee
5° Petrópolis 4 2 1 1 O 3 2 1 66,67%

--- --------- Assoeva 2xO Corinthians

6° Atlântico 4 2 1 1 O 3 2 1 66,67% Umuarama 1xl Petrópolis
--- -

r Intelli 3 1 1 O O 4 2 2 100%
- --

ONTEM
8° Krona/Joinville 3 2 1 O 1 '3 2 1 50%

-
---_ Malwee 2x2 Umuarama

9° Anápolis 3 1 1 O O 2 1 1 100%

10° Rorianópolis 3 2 1 O 1 6 6 O 50% HOJE
- - -

19h15 - Minas x Intelli
11° Copagril 3 2 1 O 1 3 3 O 50%

- 19h15 - Petrópolis x Carlos Barbosa
12° Cascavel 3 2 1 O 1 3 3 O 50%

19h15 - Macaé x Foz

13° RCG/Garça 2 2 O 2 O 6 6 O 33,33% 20h - Praia Clube x Assoeva

14° São Paulo 1 1 O 1 O 3 3 O 33,33% 20h - RCG/Garça x Atlântico
- 20h 10 - Anápolis x Copagril

15° Canos Barbosa 1 1 O 1 O O O O 33,33% 20h15 - Unisul x Cascavel
-

-

16° Foz Futsal 1 2 O 1 1 5 7 -2 16,67% 20h30 - São Paulo xCortiana

17" Cortiana 1 2 O i- i 5 7 -2 16,67%
18° Macaé O 2 O O 2 3 5 -2 0% Legenda: P = Pontos. J = Jogos,

- V = Vitórias, E = Empates, D =

19° Praia Clube ·0 2 O O 2 3 6 -3 0% Derrotas, GP = Gols Pró, GC =

-
-

Gols Contra, SG = Saldo de Gols20 ° Corinthians O 2 O O 2 2 6 -4 0%
-

e Apr. = Aproveitamento21" Unisul O 2 O O 2 6 13 -7 0%

anulado de Falcão. O camisa 12

chutou rasteiro, mas a juíza Gi
selli Torri apitou uma falta antes

mesmo de a bola entrar. Falcão

não desistiu até marcar o seu. Fal
tando 54 segundos para o fim do

primeiro tempo ele colocou no

canto esquerdo do goleiro Gian.
Na volta dos vestiários a

Malwee entroumelhor.Mas foram
os paranaenses que marcaram:

Augusto, aos 4rnin24, recebeu
um lançamento e tocou na saída
de Tiago. O empate foi de pênal
ti. Fernando tocou a bola com o

braço, aos 7min54. Falcão cobrou
com firmeza e deixou tudo igual.

No fim do jogo o goleiro Tiago
elogiou a postura da equipe pa
ranaense. "Eles vieram com uma

proposta de marcação e a gente
não soube sair dela. Mas isso já é

passado agora é pensar do Carlos

Barbosa", disse. O time gaúcho e a

Malwee vão reviver a final da Liga.
2009 no sábado 24, às 9h30, no Rio
Grande do Sul.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERQ RAGAZZI

Malwee, do fixo índio, não se encontrou no primeiro tempo de jogo

-�.�':!
l) L)
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FUTEBOL AMADOR·

Vitóriavolta com empate
Auriverde precisa de uma vitória simples para conquistar vaga na final
JARAGUÁ DO SUL

O único representante
jaraguaense que segue firme
na Copa Norte, o Vitória,
arrancou um empate sem
gols contra o Tupy, no
sábado, fora de casa.

I]to
de não ter perdido agra

ou o dirigente do time, Car
osRicardo.Mas ele não ficou
otalmente satisfeito, já que

qualquer empate com gols deixa o

Tupy na final da competição.
Ricardo disse que o placar de

0x0 não refletiu o que foi o jogo.
I� duas equipes buscaram o gola
tempo todo. Vamos decidir a classi

ficação para a final em casa o que é

bom, mas o lado num é que se em

patar com gols a vaga é deles.Vai ser
urn jogo indigesto", lamentou. Se
os times mais urna vez empatarem
sem gols a decisão será nos pênaltis.

Na outra semifinal a Arsiper,
de São Bento do Sul, fez o dever de
casa e venceu o Iuventus, por 4xl e

pode perder por até dois gols de di
ferença. OVitória decide a vaga em
casa com oTupyno dia 2 demaio. Já
Iuventus e Arsiper se enfrentam no

domingo, 25, às 15h30, em Joinville.

SÊNIOR
Pelo Campeonato Jaraguaense

de Futebol Sênior aconteceu a pe
núltima rodada da primeira fase.
Noite a Fora e Caxias se garantiram
nas semifinais da competição. O

Alvinegro do Bairro Santa Luzia
venceu aVila Lenzi por 5x2 e o Noi
te a Fora bateu o Grêmio Garibaldi

por 2xO. As outras duas vagas serão
decididas entre Vitória, Galácticos
e Grêmio Garibaldi. O Vitória tem

nove pontos, podendo chegar a 15 -

ainda joga duas vezes. Os Galácticos
somam sete e também tem mais
duas partidas pela frente. O Grêmio
Garibaldi tem os mesmos sete pon
tos,mas só pode chegar a dez, já que
tem apenas urnapartida.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br Equipe jaraguaense aguentou a pressão e saiu com empate em Joinville

SEIS TIMES DO VARZEANO SE GARANTEM NA PRÓXIMA FASE

Varzeano comeca a se definir
.3

JARAGUÁ DO SUL
Pelo Campeonato Varzeano de

Futebol- Troféu RaulValdir Rodri

guesmais seis times se garantiram
na próxima fase da competição.
Além dos Galácticos, Bell Art, Ki
ferro, Supermercado Branden

burg/Dutra, Vidraçarias Vieira e

Galvanização Batisti carimbaram
o passaporte para a próxima fase
da competição.

Apenas os Grupos D, Ee F não
foram definidos, uma vez que as

chaves possuem cinco times e

ainda tem mais duas rodadas. O

Grupo D é o mais embolado de to
dos, onde Néki, Atlético Indepen
dente e Decorações Barrabaxo es

tão empatados na liderança com

seis pontos cada. Neki e Barrabaxo
terão confronto direto pela vaga.
Garotos da Vila e JJ Bordados não
têm mais chances de classificação
porque ainda não pontuaram.

Na Chave E, o Confort Fine/

Divipel lidera com nove pontos,
cinco a mais que o segundo colo
cado o Tigre, que tem urn jogo a

menos. Rio Molha também está
vivo na luta pela classificação com

três pontos. Box 7 tem apenas urn

ponto, mas ainda fará dois jogos.
Mornfort, sem pontuar e com três

partidas, deu adeus aoVarzeano.
Tudo pode acontecer na Cha

ve E Ponte Preta/Conti Elétrica
tem três jogos e lidera com sete.

Em seguida vem Roma com seis
e Borracharia Senem com três.

Eletropoll, com um, e São Luís,
com dois pontos, mas ambos
com apenas dois jogos, também
têm chances. A próxima rodada
do Varzeano acontece no sába
do,24.

PIERO RAGAZZI

Galácticos comemorou a goleada de 5x1 em cima do Fluminense e a classificação para a segunda fase

Elian/FME
volta com
duas vitórias
JARAGUÁ DO SUL

A equipe sub-15 de basquete fe
minino, Elian/FME, esteve em Cri
ciúma eAraranguá no fim de sema
na, para a estreia do Campeonato
Catarinense damodalidade.A equi
pe voltou com dois resultados posi
tivos: um 83x40, contra o Criciúma,
e urn 86xl3, contra oAraranguá.

Unimed/FME teve
sua estreia no sub-l 5
masculino transferida
para essa semana

As duas vitórias deram a lide

rança ao time comandado por Julio
Patrício. A ABF /Joinville também
está em primeiro com duas vitórias
em dois jogos.Aequipe jaraguaense
está na Chave litoral ao lado de Cri
ciúma, Joinville, Balneário Piçarras,
Araranguá e São José. A Elian/FME
volta a quadra pelo Estadual nos
dias 28 e 29 de abril, para receberPi
çarras e São José.

Os garotos da Unimed/FME
deveriam ter estrado pelo Cata

rinense, mas a partida foi trans
ferida a pedido dos adversários.

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO GAÚCHO
• FINAL RETURNO
RESULTADO
Intemacional 3x2 Pelotas
DECISÃO· JOGO DE IDA
DOMINGO
16h . Intemacional x Grêmio

(Jogos de ida e volta, sem vantagem para
ninguém. Gol fora de casa vale como critério
de desempate)

• CAMPEONATO CATARINENSE
• FINAL RETURNO
RESULTADO
Avaí l.xl Figueirense
DECISÃO· JOGO DE IDA

- DOMINGO
16h . Joinville x Avaí

(Avaí tem a vantagem de jogar por dois
resultados iguais)

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 6" RODADA· 2" FASE
RESULTADOS

Operário 1.x0 Paranavaí
Cascavel 4xl Corinthians-PR
Iraty l.xl Paraná
Coritiba 2x0 Atlético-PR
7" RODADA
DOMINGO
15h50 . Coritiba x Cascavel
15h50 . Atlético-PR x Iraty
15h50· Paraná x Operário
15h50· Paranavaí x Corinthians-PR
CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 20, Atlético-PR 16,
Iraty 11, Paraná 10, Operário 5, Cascavel 4,
Paranavaí 4 e Corinthlans-Pk 1.

(Coritiba já é campeão estadual)

• CAMPEONATO PAUUSTA
• SEMIFINAL· JOGOS DE VOLTA
RESULTADOS
Santos 3xO São Paulo
Santo André 1x2 Prudente
FINAL·JOGO DE IDA
DOMINGO
16h - Santo André x Santos
(Santos tem a vantagem de
dois resultados iguais)

• CAMPEONATO CARIOCA
• FINAL TAÇA RIO· JOGO ÚNICO
RESULTADO

Flamengo 1x2 Botafogo
(Botafogo é campeão estadual, já que venceu
também a Taça Guanabara)

• CAMPEONATO MINEIRO
• SEMIFINAL· JOGOS DE VOLTA
RESULTADOS
Democrata OxO Atlético-MG
Cruzeiro 1.x3 Ipatinga (OxO)
FINAL-JOGO DE IDA
DOMINGO
16h -Ipatinga x Atlético-MG
(Atlético tem a vantagem de jogar por dois
resultados iguais)

• CAMPEONATO BAIANO
• SEMIFINAL· JOGOS DE VOLTA
RESULTADOS
Bahia l.xl Bahia de Feira
Vitória l.xl Camaçari
FINAL·JOGO DE IDA
DOMINGO
16h . Bahia x Vitória
(Vitória joga por dois resultados iguais)

• CAMPEONATO GOIANO
• SEMIFINAL· JOGOS DE VOLTA
RESULTADOS
Santa Helena 4x2 Vila Nova
Atlético-GO 4x2 Goiás
FINAL-JOGO DE IDA
DOMINGO
16h - Atlético-GO x Santa Helena

(Santa Helena joga por dois resultados iguais)

• VARZEANO JARAGUÁ DO SUL
• 3" RODADA - SÁBADO
RESULTADOS
Atlético Independente 3xl Decorações
Barrabaxo
Bell Arte 2xl Operário
São Luís 1.x7 Ponte PretajConti Elétrica
Bazar do Rau/Lav, Master 3x4 Vid. Vieira
Néki 3xl Garotos da Vila

Amizade/Móv Boeing 2x2 Galv. Batisti

Tigre Mat. Const 14xl Momfort
Galácticos 5xl Fluminense/B. das Flores
Rio Molha 1x2 Confort Fine/Divipel
João Pessoa 1.x8 Bradenburg/Dutra
Roma 2xl Borracharia Senem
Kiferro 3x2 Noite a Fora

.COPANORTE
• SEMIFINAL - JOGOS DE IDA
RESULTADOS

Arsiper4xl Juventus (Jlle)
Tupy OxO Vitória

• CAMPEONATO SÊNIOR
• 6" RODADA
RESULTADOS
Caxias 5x2 Vila Lenzi
Noite a Fora 2x0 Grêmio Garibaldi (Ramengo)
AMANHÃ
15h30· Galácticos x Vitória
CLASSIRCA.ÇÃO: Noite a Fora 15, Caxias 12.
Vitória 9, Galácticos 7, Grêmio Garibaldi 7,
Vila Lenzi O e Botafogo O.
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Unidade prisional já foi palco de rebelião e fuga nos últimos três meses

PRESíDIO REGIONAL

Estado não faz
a transferência
dospresidiários
efesa suspendemulta diária de
$ lamil até sair a decisão final

\_

ntem foi o último dia para
Estado remover cerca
e 200 presos condenados
a penitenciárias. A

eterminação é dajuíza da
ara da Fazenda, Eliane Luiz.

as, como o governo
entrou com recurso

na sexta-feira passa
da, a multa de R$ 10

.

por dia que deveria ser paga
o município está suspensa até a

ecisão definitiva. "Protocolei no
órum de Blumenau duas defe
as diferentes contra a liminar",
menta Marcelo Mendes, pro
ador-geral do Estado da Co

arca de Blumenau. A determi

a��o de que apenas presos da
gtao sejam encaminhados ao

esídío Regional também não

�cisa ser cumprida até a que
.

a a sentença do STJ (Superior
bunal de Justiça).
Como o processo tem caráter
ergencial, a expectativa da Vara
Fazenda é de que o julgamento

da ação aconteça em breve, porém
não existe umprazo estipulado para

�

que isso ocorra. Até ontem a juíza
Eliane não havia recebido nenhu
ma notificação sobre o recurso im

petrado pelo Estado.

Complexo abriga mais
de 300 detentos, mas
tem capacidade para
apenas 76 presos

A principal alegação da de

fesa é de que não existem vagas

disponíveis nas penitenciárias
do Estado. Hoje, o presídio tem

mais de 300 detentos, sendo que
cerca de 200 presos já foram con

denados pela Justiça e deveriam

estar cumprindo pena em peni
tenciárias. A unidade prisional,
construída em 1997, tem capaci
dade para apenas 76 presidiários.

AAção Civil Pública foi aberta

pelo promotor Gilberto Polli no

final de fevereiro, com o objetivo
de tentar reduzir a superlotação
do presídio.

• Cristiane Alves
cristiane@�VO.COIR.br

"
Protocolei
no Fórum de

Blumenau duas
defesas diferentes
contra a liminar
MARCELO MENDES,

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO
DA COMARCA DE BLUMENAU

"

Deap removeu
21 detentos

Nas últimas semanas

o Deap (Departamento de

Administração Prisional), o

Deap transferiu 2J detentos

para penitenciárias do Esta
do. Na semana passada, seis
presos julgados pela Justi
ça foram transferidos para
Curitibanos e Rio do Sul e,
há cerca de 15 dias, outros
15 foram para Joinville. Em
janeiro, 20 presos foram
transferidos para Palhoça
e São Pedro de Alcântara,
em Florianópolis. O diretor
do Deap, Alexandre Brum,
nega que as remoções sejam
para cumprir parte da de

terminação judicial.
ARQUIVO OCP/PIERO RAGAZZI

Brum diz que remoções são
procedimentos internos

Trânsito causa três mortes
nas rodovias da microrregião

JARAGUÁ DO SUL/MASSARANDUBA
As rodovias estaduais que cor

tam a região viraram cenário de
três 'mortes neste fim de semana. A

primeira colisão aconteceu às 19h
de domingo na SC-416, na Barra
do Rio Cerro (perto da Chocoleite),
e resultou namorte do motociclista
Marcos Antonio Nunes, 24 anos, e

da carona Cleide Aparecida Flores,
50. Com a força da colisão, a perna
esquerda de Nunes foi amputada.
Os corpos foram levados para o Pa

raná' onde serão enterrados.
Ségundo a Polícia Rodoviária

Estadual, o veículo foi atingido de

pois que um Escort com placas de

Iaraguá do Sul, conduzido por Ivan
Grutzmacher, 46 anos, e um Escort

importado, também com placas do
município, dirigido por Américo
Nicoletto, 55, bateram de frente. Os
motoristas sofreram apenas feri
mentos leves. A PRE espera a con-
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clusão de um laudo para apurar as
causas do acidente.

Pouco depois, por volta das 20h,
o motociclista Cleiton Rafael Wan
Zuit, 26, morreu ao ser atingido por
um caminhão na SC-416, em Mas
saranduba. De acordo com infor
mações da PRE, omotociclista esta
ria tentando atravessar a rua e não
teria visto o Mercedes Benz com

placas de Rio do Sul, dirigido por
Hermínio Teles, 51. Com o impacto,
amoto pegou fogo.

COLISÃO NO TREVO

Por volta das 18h30 de ontem, o

choque entre uma Biz e uma carre

ta na BR-280, próximo ao trevo de
Guaramirim, deixou a motociclista
ferida. Ela foi levada ao Hospital São
José com fraturasnapernaesquerda
e suspeita de traumatismo crania
no. O nome dela não foi divulgado.

Acidente nas proximidades da Chocoleite deixou duas vítimas fatais

-

,

Homem que matou enteada
é agredido dentro do presídio
JARAGUÁ DO SUL

O metalúrgico Tiago Carnar

go, 25 anos, que foi preso na se

mana passada pelo assassinato
da enteada Sarah Strelo Fialho,
16, foi agredido pelos compa
nheiros de cela no domingo à
tarde. Ele sofreu queimaduras
de primeiro grau causadas por
água quente. O detento também
levoi� socos e chutes e acabou
sofrendo um corte na cabeça na
grade da cela quando caiu.

Camargo estava preso na cha
mada "ala do seguro" onde ficam
os detentos que correm o risco de
serem agredidos pelos outros pre
sos. "Nesse espaço ficam cerca de
20 presidiários, não temos como
colocar um em cada cela", explica
o chefe de segurança do presídio,
SidneiAndreatta

Camargo foi levado ao pron
to-socorro para fazer curativos
e retomou a unidade. Agora ele
foi colocado em uma ala com

outros presos que também co

meteram agressão contra mu

lheres. Segundo Andreatta, na

semana passada não havia vaga
para ele neste espaço.

"Nesse espaço ficam
cerca de 20 presidiários,
não temos como colocar

um em cada cela".
SIDNEI ANDREAnA,

CHEFE DE SEGURANÇA
�-

O metalúrgico assassinou a

enteada com uma tijolada na

cabeça e 36 facadas. Se con

denado, pode pegar de 12 a

30 anos por homicídio dupla
mente qualificado.
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[untasna
profissão
eforadela
Clube de Professoras

Aposentadas completa
25 anos de atividades

Em maio de 1985, um grupo mulheres
resolveu fundar, em Jaraguá do Sul, o
Clube de Professoras Aposentadas. Elas já
não trabalhavam mais na profissão e ainda
queriam manter contato, foi quando
surgiu a ideia de criar o grupo.

No
começo, eram 16 participantes. Daquela épo

ca, só quatro ainda estão vivas e ainda partici
pam do clube. Maria da Graça Fischer, de 87

anos, além de ser a integrante mais velha, é uma
das participantes que está desde o início do grupo. I'A nos
sa ideia primeiro era fazer só um bingo, às vezes, para se

encontrar e bater papo. Hoje nós temos muito mais ativi
dades e não vivo sem isso aqui", acrescenta.

A ex-professora Fidélia Dias conta como foi difícil para
o clube se manter. "Primeiro a gente não conseguiu um lu

gar para fazer os encontros. Uma dasmulheres cedeu a casa
dela para podermos continuar. Foi difícil, mas nossa ami
zade fez as coisas irem para frente e estamos aqui até hoje",
declara. Prestes a completar 25 anos de existência, o Clube
de ProfessorasAposentadasmudou com o passar dos anos.
Muito mais atividades foram incorporadas para as mulhe
res. "Fazemos pelo menos uma viagem para alguma cidade
que aindanão visitamos.Além disso, nossos encontros aconte
cem a cada 15 dias e lá nós batemos papo, tomamos café. jo
gamos bingo, cantamos, oramos. Émuito bom rever amigas
de tanto tempo", afuma a atual presidente IsmeraldaVegini.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

lembranças são
temas de debate

Essas professoras estiveram rodeadas de alunos e

de ensino durante muito tempo de suas vidas. E esse é
umdos assuntosmais comentadosdurante as reuniões.
I� gente falamuito de como é o ensino hoje e como era

antigamente. Isso gera muita polêmica. Umas acham
melhor, outraspior.Mas o que importaéque essaéuma
formademanternossas lembranças vivas': garanteMa
ria ,E a saudade não para por aí. O tempo lecionan
do é algo que também não será esquecido. IICom
alguns alunos ainda tenho contato. Já são adultos
e com profissões. Esses dias encontrei um que não
via hámais de 40 anos", afirma Fidélia. Atualmente,
são 46 mulheres participando. O Clube de Professoras

Aposentadas está aberto a todas as ex-professoras da ci
dade, indiferente da instituição que atuaram. Quem ti

ver interesseemparticipar, podeentraremcontato com

apresidente Ismeralda, pelo telefone (47) 3372-34-94.
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Masoque
importa é

que essa é
uma forma de
manter nossas

lembranças
vivas.
MAR'ADA

GRAÇA FISCHER,
EX-PROFESSORA

No começo, eram apenas 16, hoje são 46 ex-professoras participando do clube
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