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Reformade
escolaemanálise

Prefeitura de Guaramirim avalia projeto de melhorias
.

no prédio da Escola Estadual Lauro Zimmerinann.

Depois que o relatório for aprovado, SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional) vai orçar as obras.

o ,'..
•
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Médicos-fazem
.protesto

Profissionais suspendem consultas feitas através de

planos de saúde durante todo o dia de hoje. Objetivo é
reivindicarmelhorias no, sistema. Na região, atendimentos

de urgência e emergência serão mantidos ..

Página9

Câmara deveabrir
-

,... .,"'"
,

... s.comlssoes-apenas
. Vereadores de Guaramirim podem recuar e propor apenas três'CEls em vez

, das �ete que estavam previstas. Segundo o presidente Ósni Fortunato, a Casa
não tem estrutura j�rídica,para realizar tantas investigações ao mesm.o tempo.

Paralelamente, promotoria deve ingressar com ação civil pública para
investigar sumiço de ônibus do terreno do Parque de Exposições.

, Página 4

EDÚARDO MONTECINO
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G E
Interditado,pela Defesa Civil no início de março, pontilhão no bairro Rau está deixando os moradores preocupados.

Motoristas retiraram placas que bloqueavam a passagem e estão transitando pela estrutura, que corre
.

'risco de ceder. Prefeitura afirma que obra será substituída por uma galeria concretada. Página 11
,� .....

.

blush!
Mutirão do FGTS
está perto do fim
Em Jaraguá do Sul,
cadastramento para sacar

benefício acontece até 15
de abril. Em Guaramirifn,
prazo termina amanhã.

Página 10
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\,'-� SORTEIO'; ,

, �aiba como concorrer a

um par de ingressos para
curtir os shows deWander
Wildner,Fly-X eAtacama

; no sábado, no Espaço
.

do Oca. Pá�ina 8

BEATRIZ
SASSE

Deficiente mental:'
sofre estuporo
Jovem de 20 anos foi
atacada na tarde de terça
feira, em Corupá. quando
estava sozinha' em casa.

Página 19
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História do Esporte

JoséAu
MILTON ADOLAR'STANGE,

A Voz do Esporte ,

Rádio: Poderoso no passado ... Poderoso na atualidade. Ligue o

painel virtual de sua imaginação e entremos no túnel do tem

po. Estamos sintonizados a zYp-9. São 17 horas do dia.24 de
_

,

janeiro de 1959 ... O "speaker" MiltonAdolar narra o jogo com a '

. velocidade de urnametralhadora: -,"O Estádio doAmérica está lotado,
chove aos cântaros na Cidade dos Príncipes. O Baependi está escala
do: Gaulke,Horst, Schünke, Americano e Zico: Tião Ayroso.Taranto e

Hamilton; Guido Fischer, Ianot e Turíbio. O América vai para o tudo
ou nada corrrBosse, Antoninho, Beco, Cocada e Nilton; Ibraim, Eu
clides eMárcio; Octacílio, Didi e Alemão. Só avitóriamanterá um dos
times vivo no Campeonato Estadual... O relógio marca, 14 'minutos do
2° tempo da prorrogação, América OxO Baependi. É a última volta dos
ponteiros. Gaulke defende espetacularmente umarremate do centro
avante Didi. O goleirão arma o contra-ataque, aciona Tião Ayroso na
lntermedíária. O armadormata a bola no peito e vira o jogo para Zico
na esquerda; 9 craque baependiano da camisa número 6 toca para
Taranto, o mestre lança Hamilton na intermediária rubra. O lépido
atacante finta o zagueiro Beco, dribla Ibraim, engana Antoninho, vai
marcar... 'É derrubado por Nilton na entrada da grande área. O árbi
tro maraca a falta. Faz-se silêncio sepulcral no Estádio. Horst ajeita à

gorduchinha, o arqueiro Bosse orienta' a sua barreira. José Barbosa de
Lima trila o apito ... Horst corre em direção à esfera e manda à bomba,
o balão encharcado sai sangrando de seu pé, descreve uma trajetória'
sinistra e morre no fundo da rede do goleiro Bosse ... Gooool é gooool

. '
do Baependíl (o sonoplasta põe na agulha o vinil): Que bonito é - A

mulata requebrando - Os tambores repicando .; Uma escola desfi
lar"... É com esta emoção; que Milton Adolar transmitia para os lares
de Iaraguá e região os eventos esportivos pela ZYP-9 Rádio Iaraguá,

, nos anos 50, 60 e boa parte da década de 70.

redacao@ocorreiodopovo.com:br

.

Seleção Jaraguaense de Futsa11976/77 - Em pé: Dalbérgio,
,

Tati, Juquinha, Jorge Nagel e Milton Adolar (técnico) -

.

Agachadós: Arno Valle, Serginho, Alceu Simas e Roeder

Estudante e

üesportlsta
Fez seus estudos no Colégio

Marista São Luís. Primário, gina
sial e ensino médio. Lembra-se
dos professores: Luciano Demar
chi, Paulo Moretti e os Irmãos
Maristas: Maurício, Thomas,
Hipólito, Geraldino, Silvestre, '

Walter, Raul e Luís. Recorda-se
também de seus colegas'de aula:
Pedro Brugnago, Álido Bauer e

Mathias Zímmermann. Foi no
tempo de colégio que adentrou
nomundo dos esportes. Primeiro
suou a camisa no voleibol, bas
quete, futebol, futsal e ginástica
acrobática. Tornou-se também

radialista e dirigente esportivo .. '

• FUTEBOL - Milton foi um

goleiro arrojado,' lúcido e de boa

colocação. Orientava bem a defesa
e recolocava a bola em jogo com

'

sabedoria. Jogou no Baependi, nas
categorias de base, chegou ao time

principal. Contemporâneo das es

trelasGaulke e Cascudo teve poucas,
opqrtunidades no time' de cima.

Sagrou-se campeão pelo Baependi
elJl1958. Jogou também uma tem-

" '. poradapeloAcaraí.

.

A Famniâ
, Milton nasceu no dia 5 de agosto dté 1942 na cidade de Rio

Negro (PR). 'Traz no sangue o DNA de radialista. É filhodoWer
ner'e Herna Stange.O casal teve mais um filho, Douglas Con

.

rado. Em 1947 a família mudou-se para Iaragúá do Sul, o pai,
homem do rádio e elefrotécnico, veio fundai aprimeira rádio da
região.Milton casoú comNeusaSchulz; tem um filho, Alexandre
-Luís; duas netas, Geórgia e Isabela, �.

�

G.E. Bossa Nova - 1959 - Em pé: Ivo Kaufmann, Milton Adolar
e Taranto - Agachados: Horst, Dalmo Rocha e Hamilton Garcia

...

• FUTSAL - Nesta modalidade
teve a oportunidade de demonstrar
iodo o seu talento. Integrou uma

das equipes pioneiras do futsal em
nossa região, o BossaNova e sagrou
se catnpeão. Jogou também pelo
time do DeT. (Departamento de
Correios e Telégrafos). Dividiu com

RainerWiele a meta da Seleção Ia- .

raguaense,
.

nos Jogos Abertos dos
anos 60. Foi também técnico da se

leção jaraguaense de futsal

•ODIRIGENfE - Presidiu aLiga
Iaraguaense de Futebol no biênio
1968/69. Exerceu a presidência da'
CME_de Iaraguá do S� nos anos de
1971 e 1972.

• NO RÁDIO - Milton iniciou a

vida de radialista aos 14 anos. Foi

díscotecário, 'pI'Ogramador, sono

plasta e locutor esportivo. Viveu as

diversas fases do rádio: era do cris

tal, válvulas e o advento do transis
tor. Formou comOsório José Schrei
ner (comentarista), a dupla mais
dinâmica do rádio esportivo do
norte catarinense. Eles sucederam
os pioneiros, José de Castilho Pinto
e Aldo Prada que atuaram no iní
cio dos anos 50. Em qualquer lugar
onde houvesse um evento esporti- .

vo envolvendo algumamodalidade
representativa da região, lá estavam
Milton e Osório transmitindo as

.

emoções da disputa. Comandavam
também a, "Marcha dos Esportes"
de segunda à sexta-feira no horário
das 12h30 e as 19h30 em segunda
edição. Noticiavam as' principais
notícias esportivas dá. região, do

país e do mundo.

Acaraí. - A conquista do ciclismo

jaraguaense nos II JogosAbertosde
Santa Catarina em 1961. � Os jogos

. do', tíme de basquete jaraguaense.
nos Iasc de 1967 em Joaçaba. - A vi
tória e o recorde na prova de 800m

rasos, conquistados por um atleta
jaraguaense nos Iasc de Rio do Sul
em 1971 - Um lance espetacular do
jogo Iuventus ,de Rio do Sul x Bae-

,

pendi, pelo Campeonato Estadual

quando o goleiro baependiano Cas

cudo efetuou Uma defesa milagro-
'

sa, ao defenderum chute à queima
roupa de dentro da peque�a área

.

desferido pelo'ponteiro esquerdo
juventino Cará.

• INSTIGADO - Escalou a me

lhor seleção jaraguaense de sem

pre: Gaulke, Piazera, Schünke, Vino
Maba e Zíco Rocha, Tião Ayroso,
Walter Homburg e Taranto; Hamil
tonGarcia, Horst e Lili Fachiní.

• GRANDES MOMENTOS -

Votou no tempo e, com' olhos ma- • MILTON ADOIAR - receba a

rejados .Mílton foi "narrando": - A. homenagem de todos os jaragua
inauguração do campo do Baepen- . enses, do tempo em que equipes e

di (novo), transmitido diretamente - atletas campeões tornaram-se o or
do avião, do qual, os paraquedistas

,
gulhodeuma região e, você através

saltaram. - Os inesquecíveis jogos, do rádio, transmitiu todas as emo

AmérícaxBaependi, nomata-mata, ções destas conquistas no momen
de 1959. -rOs clássicos Baependí x to damagia.

,
.

Baependl
Pentacampeão 1958

- Em pé: Dietrich,
.

' João, Mahnke, Luiz
Ristow, Piazera,

Taranto, Americano,
Gaulke, Benedito
Mascaranha, Milton

.
Adolar e Aldo Prada
(técnico) -Agachados:

Lolo, Dalmo,
Chiquito, Horst,
Hamilton, Turíbio,

Ademar e Zico Rocha
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DurvalMarcatto,
presidentedaAcijs
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RomeoPiazera
Júnior, a�vogado

VictorDánich,
sociólogo

RaphaelRochaLope�
., professoreadvogado

PONTO DE VISTA,

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTÁ-FEIRA

Os números da seguridade social no Brasil

Nas
últimas semanas, durante as aulas' de Di-

,

reito Previdenciário, tive a oportuiridade de

conversar, com o Professor da mencionada

disciplina, sobrealguns números da Previdên
cia Social do Brasil.Porém, foi na sexta-feira da semana
passada quando ele disponibilizou Para os acadêmicos
umartigo com o título "OOrçamento daSeguridade So-

'

cial em 2010 - Superávit é de R$ 60 bilhões", que pude
constatar alguns números referentes ao assunto.

, É importante mencionar aqui que no início do
ano foi divulgado em diversos jornais, rádios emeios

de comunicação que as contas 'da Previdência Social
fecharam o ano de 2010, no vermelho,

'

com um déficit (saldo negativo) de R$
44 bilhões. E agora qual dos ,dois dados'
é o correto? Adiarito ao leitor que os

dois estão corretos. O leitor deve estar
, se perguntando, como isto é possível.
Então vamos aos fatos. Antesde qual
quer informação, é necessário lembrar
que todos os números apresentados
são provisórios, e que os definitivos se
rão publicados ainda ao longo do ano

pela ANFlp, na Análise da Seguridade
Social20 10.

Segundo tabela divulgada no referi
,do artigo acima mencionado, a Seguri
dade Social teve deArrecadaçãoTotal ao
'longo do ano de 2010 omontante de R$'
461,2 bilhões e as despesas totais atin

giram o montante de R$ 400,8 bilhões,
essa diferença é que faz com que che

guemos ao resultado de superávit(saldo
positivo) nas contas daPrevidência.

.

A arrecadação total pode ser divi-
dida da seguinte forma: R$ 212,00 bilhões são pro
venientes 'da Receita Previdenciária Liquída RGPS,
ou seja, as contribuições feitas ao longo do ano; R$
140,00 bilhões provenientes da Cofins; já a CSLL jun
to com o PIS/PASEP somam o montante de R$ 86,2
.bilhões, e o valor restante foi proveniente das Recei
tas dos Órgãos e entidades da Seguridade.:
.

Em relação às despesas totais, estas podem ser

divididas dessa maneira: R$ 254,9 bilhões foram uti-

lizados para pagamento dos benefícios previdenciá-
.

rios; os benefícios do FAT somam o montante de R$
29,2 bilhões; para. a Saúde foram utilizados R$ 61,2
Bilhões; para a Assistência Social o valor de, R$ 3,2
bilhões: para a Previdência Social R$ 6,5 bilhões; e o
valor restante foi utilizado para outros benefícios.

E como chegamos ao famoso déficit divulgado pela
mídia?Ocorre que para chegar a este resultado, somen-

,
te é contabilizado aReceita proveniente daReceita Pre
videnciáriaLíquidaRGPS (contribuições feitas ao longo
.do ano) que foi deR$ 212,00 bilhões comomencionado
acima, e se utílíza para Despesas somente o montante

utilizado para pagamento dos Benefí-
,

ciosPrevidenciários que no ano de 2010
foram de R$. 254,9 bilhões também já

'

mencionados acima. É a diferença entre
estes dois dados que faz com que che

guemos à informação do déficit de R$
42,9 bilhões divulgados no início do ano,
apenas lembrando que no início do ano
o valor informado era de R$ 44 bilhões
conformemencionado acima.

O que se pode concluir é que ape
sar de ao longo do ano as contribui

ções realizadas a título de RGPS não

serem suficientes para suprir as despe
sas com o pagamento dos benefícios

previdenciários, devemos Iembrar de

que as outras arrecadações realizadas
pela Previdência são necessárias para
a manutenção da mesma, e P?Ia, o
auxílio do pagamento-dos benefícios,

, bem como para com os outros custos

que a Previdência possui.
,

APrevidência Social conforme com-

,

((,
A pergunta
que fica para
nós, équal "

serão os
números que
a Previdência'
terá como

"

resultado
ao final do
ano de 2011,
e será que

serão bons ou
não serão os
esperadosê

. ,,-
provado com os dados acima tem apresentado resul
tados bons, principalmente por ter ocorrido um signi
ficativo aumento nas ocupações formais (a criação de
novos postos emuitos saindo da inforinalidade). Agora
a pergunta que fica para nós, é qual serão os números
que a Previdência terá como resultado ao final do ano.

de 2011, e será que serão bons ou não serão os espera
dos?Apergunta para esta resposta dependerá de vários
fatores e variáveis que irão ocorrer ao longo deste ano.

SERViÇO

o CORREIO DO POVO
Diretor: NelsonLuiz Pereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br
ProjetoGráfico eProgramaçãoVisual: Márcio Schalinskí

INGlU -O'

Biblioteca tem
livros em braile

A Biblioteca Pública Municipal de Iara
guá do Sul dispõe de livros em braile para
empréstimo.A informação é da supervisora

, da instituição, Dianne Katie Konell Chíodí

, ni, acrescentando que as obras também
estão disponíveis em áudio, com gravações,
em DVD e CD. Doado pela Fundação Dori
naNowill, de São Paulo, o acervo é compos-

-

'

to de88 títulos de diversos gêneros.

Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936

Plantão Redação: 9221-1268'· Comercial: 9107-6932
Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

• End�reço:.Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguá do Sul> SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

COMUNICADOAO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega, Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
2106 1936 ou email pesquisa@ocon-eiodopovo.com.br.

A Direção

IMAGEM DO DI,A

"

Toda
a semana o 30 ano dá Escola José Pasqualini

de Corupá se dedica ao "Momentp da Leitura",
quando a professora e alunos param as atividades

e fazem umaJeitura diferente. N,a semana que passou,
os estudantes tiveram como grande parceiro deste

c

momento o 'Correio do Pove KiCts.://Os alunos Ruderam
debater v�fio,s assuntos trâzidos Relojornal. A' c:

concentração e a capaCidade de sedesligar de tudo ao .

redor para acompanhar a leituraJOi surpreendente",
destacou a professora Carolina Neves de Souza

.

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

* telefone (* não serão publicados),

CONTRATA-SE

REPÓRTER FOTOGRÁFICO·
Interessados enviar currículo para

redacao@ocorreiodopovo.com.br
Indispensável terCNH.

NOITE ALEMÃ

Vila Nova·
,

.

,

. realizajantar
'

,

LíGIA'

Inscri'ções para
Agentes Temporários

eURSO,
,

Pré-vestibular
gratuit9 em se

A Associação de Moradores do Bairro
Vila Nova promove no sábado, dia 9 de
abril, às 20h, ala Noite Alemã da Amba

vin, na Sociedade Desportiva Acaraí, O

preço do ingresso é R$ 25, jantar e baile,
com animação do Grupo Tal's Buam. In-

. gressos com os membros da diretoria ou

Sérgio Zapella, presidente da associação,
contato pelo telefone (47) 3055-2474.

,

Estão abertas as inscrições para o concur
so deAgentes Temporários da Polícia Militar.

'

O candidato deve ter ensino médio comple
to, idade mínima de 18 anos e máxima de 23

anos incompletos. Os aprovados atenderão
ao público como telefonistas 'nas Centrais

Regionais de Emergências. Inscrições até 8 de
abril no 14°Batalhão de PM.A taxa é deR$ 40.
Informações no sitewww.pm.sc.gov.bt.

A Secretaria de Estado da Educação e

UP-SC realizam novamente o curso Pré-Ves- ,

. tibular, Totalmente gratuito, o curso está im- ,',

plantado em 28 cidades catarinenses, entre
elas, Jaraguá do Sul. As inscrições ocorrem.
de 21 demarço a 27 de abril, pormeio do síte

, www.prevestibular.ufsc.br. e as aulas iniciarão
no dia 16 demaio. As aulas serãoministradas
em escolas da rede pública estadual.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"DENÚ GI S NA CAM
.

De sete, devem ser três comissões
Sem estrutura para investigação, vereadores dabase aliada podem. recuar, ,prevê presidente

EDUARDO MONTECINO

GUARAMIRIM

Mesmo depois de o
, inquérito administrativo
da Controladoria Geral da

. Prefeitura ter apontado '

Ademir' Tank como o

responsável pelo sumiço
'

do ônibus, a Câmara
afirma que contlnaara
investigando o caso.

a expectativa é que a

base de apoio ao prefeito
Nilson,Bylaardt recue e

proponha apenas duas

investigações e nãomais seis.
A CEI (Comissão de Inquérito

Especial) com foco no sumiço do
,

ônibus será ser aberta na sessão de
.

,
.

-

hoje à noite. Para o vereador Jaime
de Ávila (PT),'um dos propositores
da abertura da comissão, é obriga
ção do Legislativo ouvir os envolvi
dos no caso. E o ex-secretário deDe-

, senvolvimento Econômico é a peça, ônibus agora. estão de acordo, com
chave para desvendar Q mistério do o que prevê o Regimento Interno da '

desaparecimento do ônibus. O me- , Casa. Desta vez o documento terá
cânico e o motorista do ônibus, além a assinatura dos vereadores Caubi
do controlador-geral, Onofre Araújo Pinheiro' (Plr]'), Diogo Iunckes (PR),
Süva-quecomandouoinquéríto ad- Iaíme deAvíla (PT), e da vereadora
mínístratívo -, também serão cha- Andrea Verbinem (PR). O mesmo'

, mados para depor naCâmara, pedido de instalação havia sido fei-
, Dentre os principais pontos a to na .sessão de segunda-feira, mas,

.
serem questionados pela comissão como sóteve amanifestação deÁvi
estão: se.o ex-secretário recebeu or- la, a proposta não foi aceita. ,

deris para retirar o ônibus do Parque Nartexplicaque as comissõesde
de Eventos oU se ele agiu por çonta inquérito são criadas mediante re

própria, paraonde foi levado o veí- querimento de 1/3 dos vereadores,
culo,descobrir se existe um suposto, sem precisarpassar pela aprovação
comprador do'carro, onde foi parar, do plenário. O prazo de apuração
a carcaçae quem entregou a parte é de 60' dias, podendo ser prorro-.
mecânica no pátio da Secretaria de gado por mais 45 dias. A escolha .

Infraestrutura na semana passada. dos integrantes da comissão cabe
O' trabalho .da comissão parlamen- .ao presidente da Câmara, além da
tar terá como base inicial o resulta- indicação dos líderes dos partidos,
do do inquérito administrativo' da respeitando, a representação pro
Prefeitura e as investigações da De-' porcional, O prazo é de cinco dias
legada de Polícia. :

-

'

para definir os integrantes da CEI.
Segundo o assessor jurídico da

Câmara, Paulo Alceu Nart, os re

quisitos básicos para abrir a CEI do '

1 '

I /

r
,d �. • &

Vereador Jaime de Ávila afirma que os requisitos básicos para abertura da CEI serão respeitados'I

\
1

EDUARDO MONTECINO
,

' '

S'umico do ônibus vai virar
.3, ,

r

"

'

.. alvo deação civil pública
Após a conclusão do inquérito' Dias, o ex-secretário Ademir Tank

policial que investiga o desapare- admitiu ter retirado o ônibus do
cimento'do ônibus da Prefeitura, o Parque de Eventos no último dia 18
Ministério Público deve denunciar e afirmou ter encaminhado o carro
o responsável pelo caso e abrir uma 'para'um sucateiro em Joinville. Ain-·

, ação civil pública. A promotora da da segundo o depoimentodo 'acu

'SegundaVara da Comarca de Gua - sado, o veículo foi desmontado, e as

ramirim, Maria Cristina Cavalganti peças em condições de uso seriam

Ribeiro, afirma que o culpado terá entregues ao Corpo de Bombeiros'
de devolver o prejuízo aomunicípio, Voluntários. O negócio feito por,

Ela prevê mais dez dias para Tank teria acontecido como uma

concluir o inquérito policial. Para troca de serviços: o sucateiro teria fi
,

acelerar o processo, a'promotora, cado corri os restos da lataria como
pediu a apreensão da parte me- 'pagamento damão de obra;

, cânica do ônibus para que a De-
_
O motor orígínal do ônibus tem

, legacia de Polícia providenciasse registro de furto em São Paulo. Um
uma perícia. Uobjetivo é saber se detalhe que pode ter passado des
as peças pertencem ao veículo da percebido pela Receita Federal ..em
Prefeitura. O resultado deve ser di- 2006, quando o órgão doou o carro

,
Promotoradiz que inquérito polkíal 'vulgado napróxima semana. para aPrefeitura. "Depois da perícia
deve ser concluído em dez dias ' Conforme o delegado Daniel vamos averiguar esse caso".

I
.

-

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

,

,
c��.rt�n:rt,\ !mrMi�1t f,. ,fi

.

• !1#tY�d,�ft

Rua José Theodoro Ribeiro, 954 � Ilha da Figueira": Jaraguá do Sul

conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253
.

, ifl1fMJ�'@,I..���

� -_.. "

. .
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Perto de UIII deslecho
o tucano Lia Tironi esteve
muito perto de ser nomeado

para continuar à frente'da SDR
, (Secretaria deDesenvolvimento

Regional), na terça-feira. Mas
uni telefonema entre um porta
voz do governadorRaimundo
Colombo e a cúpula local do
DEM causou novo reeuo e levou
o assunto de volta para pasta
dosproblemas. A c01}versa
foi espinhosa, se falou até em
renúncia da prefeita Cecília

Konell, o que,' é Claro, não vai
acontecer. Depois disso, tudo
leva a crer que a indicação só
será oficializada após uma

�

reunião que deve acontecer
'entre a prefeita e o governador
na próxima semana em
Florianópolis, durante encontro,
nacional do partido. E porfalar

,

, nas regionais, Colombo divulgou
pelo Twitter ontem mais dois

nomes, Evandro Colle será o
'

titular de Videira e Gilberto.
-Comazzetto de Caçador. Com
isso, agora são quatro cadeiras
vazias. A indicação de Lio foi
feita em dezembro do ano

passado pelo senador Paulo
Bauer (PSDB). Aos aliados;
Colombo tem admitido que
não gostaria de contrariar o

.senadot; até pelo receio de perder
apoio dos deputados tucanos'
na aprouação da reforma
administrativa. A nomeação
seria, então, questão de tempo.
Todavia, quanto mais o calendário
avança maisfica complicada a
situação. Se Colombo tivessefeito
a indicação antes das declarações
de IvoKonell, o problema teria
solução mais simples. Agora, a
questão virou uma queda de braço
pessoal. Depois de tanto bate-boca
e ameaça, ninguém querficar com'
orgulho ferido publicamente,
nem um lado e nem outro.

Cara a'cara
o vereador Jean Leutprecht (PC do B), acompanhado do líder
de governo, Adernar Possamai-(DEM), vai se encontrar com o

presidente da Fundação Municipal de Esportes Márcio Feltrin, hoje.
Jean quer que o presidente explique as denúncias feitas sobre a pista
de atletismo e sobre o Programa Segundo Tempo e afirma que se os

documentos referentes à prestação de contas sumiram realmente
a responsabilidade é da atual gestão, que está no terceiro ano de
mandato. Enxerga nas investigações realizadas denuncismo com
objetivo de enfraquecê-lo politicamente e por isso pretende deixar

,

tudo em pratos limpos o mais rápido possível. ,

.

.'Ift!
• ,&111

\
,

O�pr�sidelltedo PT de
Corupã, Elísio ''Vedderhoff�
divulgou notaontem
para esclarecer que o
partido não tem nenhum

compromísso CDnIO
PN[DB d.o prf!feito Lua
Car',tm� I\antanud. }\1hnl3.
que o úníco acordo {ói
para eleição do presidente
da Câmara, João Carlos , ,

Gottardí, que recebeu
apoio dos govemístas,

-

candidato e nós também".

Reurbanizaqão-
Nilson Bylaardt esteve ontem em Florianópolis para levar o projeto
de pavimentação da Rua 28 de Agosto. O empréstimo, de R$ 4
milhões no total, já tinha sido assinado pelo Badesc no ano passado

- ,

e, se o projeto da obra for aprovado, o próximo passo é a abertura de '

concorrência pública:APrefeitura começa a pagar o financiamento
.em dezembro, com prazo de 24 meses e juros de 9% ao ano. A obra

'contempla pavimentação do-trevo de entrada até o Mercado Super 3,
sinalização, construção de calçada e drenagem.

'

padrinhado pelo senador Paulo Baüer (D} e aprovado'
pelo diretório regional do PSDB, "..ia iJ,rf:mi aguarda
convite do gove��ªf)r'Rr;Jimun�oCblomboopara as�u-··

'

,'.
ir oficialmente a S,DR. O senador já· avisQu que não

, substitui a indicação, mesmo com a pressão do DÊM de làraguã., .j'
•

. ,

tlilDuiç!JJBPnUill_JilJIIJJII_UIJ__m_mll1lJ!JlI1tl1l1ill1113l1J1RJ__I/IIlJIIliJiIIlJJll1l1JJHIJJJlUillIIWIJllllUillOlJiJHJlll IlJJlI1I1JJ_

Pedagio
O reajuste do pedágio nas

rodovias BR-101 e BR-376,
entre Florianópolis e Curitiba,
se transfórmou em Ação
Civil Pública proposta pelo '

Ministério Público Federal.
Em nota divulgada na tarde
de ontem, o MPFinformou
que tentará obter uma Iiminar

'

para anular a resolução que
permitiu o reajuste de 12,02%
do pedágio, por entender
que ele é ilegal. A ação foi
proposta pelo procurador da
República em Joinville, Mário
Sérgio Ghannagé Barbosa;
contra aAgência Nacional
de Transportes Terrestres
e aAutopista Litoral Sul.
Conforme o procurador, a
divisão do custo total alegado
pela concessionária para �
conservação e manutenção
das marginais (R$ 340
milhões) pela quantidade de

quilômetros a ser conservada
(81,9 km) daria um custo

de mais de R$ 4 milhões

por quilômetro, o que ele
considera um absurdo.A
tarifa passou de R$ 1,20 para
R$ 1,40 no dia 22 de fevereiro.

Dificuldades
o deputado MarcosViera
(PSDB) discursou na tribuna

, daAssembleia ontem, durante
audiência pública, é culpou o

.. governo federal pelos problemas
enfrentados pelos setores de
saúde e segurança no Estado .

. Lembrouque uma cesariana
custaR$1.519, enquanto o
SUS paga somente R$ 689 pelo
procedimento, Poruma consulta, o
médico recebe R$10. Difícil falarem
qualidade do atendimento comum

cenário tão caótico assim.

Estreia"
IINão 'confundo,agressividade
com firmeza, não confundo
adversário com ínímigo. Os que

,

ainda não me conhecem bem' e
acham que vão encontrar em

.

mim tolerância diante dos erros

praticados pelo governo vão se

decepcionar", trecho do discurso
do senador Aécio Neves (PSDB/
MG), na sua estreia na tribuna da

.

Casa, ontem. Aécio, que promete
ser a voz da oposição a Dilma '

Rousseff (PT), foi prestigiado
pelo colega de partido José Serra
e tecebeu elogios dos outros
parlamentares.

Política 5

Previdência
o senadorPaulo Bauer
(PSDB) citou anecessidade
de debater a relação de,
emprego para () trabalhador

,

brasileiro tanto na carreira
quanto na aposentadoria,
O alerta foi feitodurante a
reunião da Subcomissão

,

emDefesa doEmprego e da
Previdência Socíal, "lemos
queencontrar nessa comíssão

'

os pontos convergentes.
'

•dentro de cada segmento,
,

O dinheiro do trabalhador
não é do governo,mas sim
um direito conquistado ao

,
longo de toda umavida e
tem que ser admínístradc
em, seu beneficio.;J1 precisu
que aPrevidênciaSocíal

.' dêum tratamento justo
, ao trabalhador brasileiro",
discursou.

,�proximaçãó
O PPS do sindicalista Gildo
Alves também começou a se

organizar para as eleições do
próximo ano. O partido tem sido '

assediado pelo DEM,'mas ainda
não se definiu sobre alianças. O
presidente da sigla, Humberto
Grossl díz que está conversando
com todo mundo nesse primeiro

,

momento e que depois a decisão
caberá à diretoria e aos filiados.

, .

Na rede
O vereador Pier Gustavo Berri
(PMDB) anunciou que vai entrar
com uma ação solicitando que
o site desciclopedia retire do ar,
uma postagem falando sobre o

município deMassaranduba.
Entre outras coisas, o texto diz
que a cidade é insignificante,

,

,

constituída por habitantes
descerebrados, prejudicados
pelos agrotóxicos utilizados
nas plantações de arroz, e 'que
possui apenas uma rua.

j

___'_�"'__M,,", _
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CHARGE

"

CO<RE �ue E�í�S
NOS Q�11� MINUTOS
to z�rEMFO!

DOtEITOR
-

Quero 19 pelo preço de-11!
No dia 28 de março ocorreu a Porém, concordo que os ve-

,

tão' esperada audiência pública
'

readores muito ganham e,pouco
sobre o aumento do número de fazem, E possível sim dar conta

cadeiras no legislativo, da qual
'

do trabalho no legislativo com u
pude participar juntamente com' vereadores, até porque estes, lião
as outras -350 pessoas lá presen-, -trabalham sozinhos (isso se é que
tes, que representa trabalham). Deve-

aOP2�r4�imdadarilenlte , , md.nh0s
lembrar que o

, 'o a popu a- 1 eira que paga
. ção jaraguaense.

Se querem uma'
o salário dos' vereá-

h 'solução realmenteAc o cômi- dores (os mais de R$,
.
democrática

co pensarque em
, para um assunto

7 mil que cada um

,uma audiência pú- ganha) é de nossos
polêmico desse,'

blica,
.,

os vereado- f
' impostos, que tanto

açam um plebiscito"
rés reservaram, um assim estaremos reclamamos em ter'

auditório que
o

ca- vivenciando uma que pagar e, algumas
beria menos de 1% democracia, e não vezes, sonegamos.
da população. Será essa oligarquia Nessa discus-

'

que as expectativas -, com roupagem são, os vereadores

quanto à participa- democrática. defenderam o au-

ção da população
'

..,(,. menta dizendo' que
foram tão baixas? o dinheiro não gasto
Ou será que não havia Interesse volta para a prefeitura e que nin-

�-

em uma grande partícipaçãp? guém sabe para onde ele vai. Pois

Bom, entrando no debate bem, se ninguém sabe para onde

central, concordo quando dizem ',ele vai é 'porque nem mesmo os

que traria benefícios o 'aumen- vereadores estão fiscalizando isso,
to de vereadores; penso .que um. ou será que, eles querem mais ve
número maior de representan-' readores para nomear ruas?
tes, na teoria, reduziria o acú:- Por fim, se querem uma solu

mulo de trabalho e aumentaria ção realmente democrática para
a visibilidade das comunidades. um assunto polêmico desse, fa-:
Também, a Câmara' estaria me- çam um plebiscito, assim esta

nos sujeita aos jogos. de poder,· remos vivenciando uma demo

típicos da política brasileira, he- 'cracia, e não essa oligarquia com
rança essa que se arrasta ao lon -

"

roupagem democrática.

go de nossa história, um tipo de
"coronelísmo democrático". Javan Philippe Brüggmann, h{storiador

\ ,

EDrfORIAL

Segu·rança pública
Na

última segunda-feira, o Cónselho Co
munitário Penitenciário apresentou.
.um balanço sobre as ações realizadas
no Presídio Regional. Um dos projetos

'debatidos foi o Crer (Comitê de Reinserção do
Egresso Prisional Regional), que prevêvagas de
trabalho para ex-presidiários.

Na oportunidade, a juíza dá
, Vara Criminal, Cândida. Inês
Zoellner Brognolli, afirmou que
o Estado tem sido omisso em

'setores da área da segurança,
entre elas no sistema prisio-'
nal, e garantiu que em Iaraguá
do Sul a situação só não está

pior porque tem um Conselho.
Comunitário Penitenciário ativo e o envolvi
mento da sociedade e da Acijs. Para se ter uma

ideia, hoje o complexo abriga cerca de 330 de
tentos em um .espaço com capacidade para
128, sendo que boa parte da área foi ampliada
com recursos do conselho.

.

A magistrada reclamou também que a Co

marca, com rnaís de 140 mil habitantes, dispõe

de uma únicaVara Criminal, onde tramitam cin
có mil processos. Ela comentou que á estrutura
é pouca para dar conta de tanto trabalho e que
seria necessáriaa criação de mais uma vara para
agilizar os processos. Sem juízes e funcionários
suficientes, a tendência é que o trabalho se acu
mule, muitas vezes fazendo com que os detentos

que já cumpriram pena fiquem
, na prisão mais tempo do que o

necessário, contribuindo com a

superlotação.
Tudo isso'mostra que a

segurança pública só funcio
nará plenamente com a reor

ganização de todo o sistema. ,

É preciso sim. construir pre-
sídios e aumentar o efetivo e reaparelhar as

polícias Militar e Civil, mas também é preci
so atualizar a legislação pata que o país tenha
condições de acompanhar a demanda cres-.

cente de ações judiciais. Só assim será possí-'
vel reduzir a morosidade da Justiça que, com
maior oumenor gravidade, acaba respingando

-

em todos'nós.
'

DO LEITOR

Vera· Fischer ·-X Pobres

E para coroar
toda essa

lambança nos
aparece a tal Vera'

.

Xô-Pobre Fischer
. e vem ofender as,

pessoas de mais
baixa renda?

E
dezembro de 2010, na página 15 do jornal
Correio do Povo, foi publicada a seguinte

eclaJ;açã� da a�yera Fischer, em entrevis�
'.
a a columsta Mônica Bergamo da Folha de

I

São Paulo sobre seu livro: "Meus personagens não

são nunca pobres (: ..). Porque eu não gosto, não sei
escrever para gente pobre". Isso nos dá a chance de
devolver o troco para esta senhora
que se acha a tal sópor que trabalha
na Rede Globo!

Essa cidadã deveria manter-se
.

quietinha no seu canto, parqué
.
em 2006 ela se arrastou até Santa
Catarina e, com anuência de altas
autoridades da Secretaria de Cultu
ra e do Fundo Estadual de Cultura

garfou R$ 500 mil do contribuinte
catarinense (inclusive dos pobres -

.

que também pagam impostos - e

muitos}, para a realização de.uma
.

sofrível peça. teatral. (porcelana
.
Fina) no Rio de Janeiro/ com algu-
mas pouc� apresentações em Santa Catarina - por-

.

que o assunto vazou para -a imprensa 'local e criou
constrangimento e algumas saias justas no meio de
autoridades e bajuladores de plantão.

.

.

O processo de captação desses recursos via
Funcultural e renúncia fiscal de empresas reco
lhedoras de.ICMS em nosso Estado foi eivado de

irregularidades, começando com o fato de que
há 40, anos a senhora Vera Detesto-Pobre Fischer
não mora mais em Blumenau. sendo que um dos,

primeiros requisitos é que ,o proponente morasse

há pelo menos três anos no Estado. Ou seja, dona
,

.

(

Vera Odeio-Pobre Píscher deu um carteíraço na
. Secretaria de Cultura de SC, passando a perna
em lodos os. outros projetos culturais. E com um

, agravante inaceitável: após a divulgação da de
núncia na imprensa, o processo da Parcelaria Fina
simplesmente sumiu do site do Fundo Estadual
de Cultura. Isso porque, ficava evidente a queima

de etapas importantes para apre
ciação dos projetos culturais. Só
esse sumiço do' tal projeto do site

já configurou por, si uma gran
de irregularidade, o que' acabava
ainda por provar o pior: sem ele,
apreende-se que o dinheiro foi
destinado sem qualquer critério
à Vera Sai-Pobre Fischer,' que não'
precisou explicar- até hoje a nin

guém, nem ao Tribunal de Contas
de SC, nem ao Ministério Público
Estadual (que recebeu na época
denúncias, inclusive de Iaraguá

_

do Sul, solicitando uma investiga
ção a respeito). E ficou nisso até hoje, porque não
soubemos de nenhum tipo de providência que te� ,

.

nha sido tomada. E já se vão quatro anos!
'.

E para coroar toda essa lambança nos aparece a
talVeraxoPODre Fischer e vem ofender as pessoas

.

demaisbaixa renda? Sendo que elamesmausufruiu
de um'montante expressivo do erário público de SC?
Cadê autoridade para se pronunciar a respeito? É' o
cúmulo! É uma desfaçatez semlímítes, Com a pala
vra, as devidas autoridades. Estamos no aguardo'

"

Raimundo WalterScfrwartz, administrador

, , .

. '

,I'
, ,
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forma do prédio seria entregue em
30 dias, mas o prazo acabou sendo
prorrogado para o próximo dia 13.

A Escola Estadual Lauro- Zim-
.

mermann foi interditada no dia 10
.

de fevereiro, depois que aVigilância
Sanitária constatou .irregularidades
na 'estrutura, que poderiam com

prometer a segurança dos estudan
tes. Além dos banheiros - hoje ape-

.

nas dois estão em condições de uso
-, outra situação grave foi constata
da na cozinha. Por isso, desde a in

terdição, amerenda dos estudantes
é composta somente por alimentos
secos, como iogurte e bolachas, que
não exigem preparo.

"
.
Vai virar uma
escola nova.

Estamos fazendo
todas as reformas.
L10 TIRONI, SECRETÁRIO

INTERINO DE
DESENVOLVIMENTO

REGIONAl

"
Na época, cerca de 360 estudan

tes foram transferidos para as esco

las . Alfredo Zimmermann e Almi
ranteTamandaré,mas parte deles já
voltou para a escola. Em cinco anos,
esta foi a terceira vez que a escola foi
fechada pelaVigilância Sanitária.

Em tr�ca, a pedreira recebe

�a o, terreno onde ficava a antiga

,

LA R ZI ER NN

PrefeituraanalisaprojetodaSDR'
- .

.

Avaliação do relatório deve. acontecer em até 30 dias; obras serão orçadas em seguida

• Alexandre Perger
redacao@ocorreiodopovo.com.br Piso danificado está entre os problemas registrados na Lauro Zimmermann.llistituição' ficou 17 dias interditada

EMPRESA DIZQUE CONCLUSÃO DE ESCOLA DEPENDE DE TRÂMITES BUROCRÁTICOS

"Responsabilidade em terminar obras é da'Prefeitura""
A responsabilidade em ter- faz em dois meses e já passaram

minar· as obras no novo prédio três prefeitos", criticaMárcio.
da Escola Roberto José Iunckes, A antiga escola, que ficava
no bairro Figueirinha, em Gua- próxima à pedreira, foi inter

ramirim, é da Prefeitura. A afir- ditada em 2006 por causa do

mação é do sócio da Pedreira excesso de ruído e risco de pe
Rio Branco, Márcio Mauro Mar- riculosidade na estrutura. A

catto. Mas, segundo ele, a obra partir de então, a pedreira ha
só será concluída depois que a via sido responsabilizada pela
Prefeitura averbar as medidas "construção da nova escola, a

do antigo prédio e registrar a
..

cerca de 500 metros dali, mas

p�rmuta em cartório. que até hoje não foi finalizada.
"Fizemos a nossa parte, cons

truímos parte do prédio, que
.

equivale ao preço do antigo", co
mentou o empresário, que diz já
ter procurado a Prefeitura várias

vezes, para tomar providências.
"Eles falam que.vão fazer e nunca

fazem, dizem que temmuita coisa

pata resolver. Isso é coisa que se

GUARAMIRIM

o projeto que prevê a

reforma completa da
Escola Lauro Zimmermann,
em Guaramirim, está sob.
a análise da Prefeitura
de Guaramirim.

....relatório com as melhorias
necessárias 'na instituição
foi entregue pela SDR (Se-.

_ cretaria de Desenvolvímen-
.

to Regional)' na tarde da última

terça-feira.Aadministraçãomuni
cipal deverá analisar o projeto em

um prazo de 20 a 30 dias. Se apro
vado, a SDR (Secretaria Regional
de . Desenvolvimento) vai orçar a
obra e daráum prazo para o início.

O projeto prevê a reforma dos

banheiros, construção de três no
vas salas, ginásio, troca do piso e,

se for necessário,'do telhado e das

janelas. "Vai virar uma nova esco

la", garante o secretário interino
de Desenvolvimento Regionàl, Lia
Tironi. A reconstrução do prédio,

.

que era solicitada pelos profes
sores, foi descartada pela SDR. A
escola tem cerca de 1,1 mil alunos

.

O promotor Belmiro Hanisch
também recebeu cópia do projeto.
Em fevereiro, ele assinou um TAC

(Termo de Ajustamento de Con

duta) junto com a SDR, onde ficou
estabelecido que o projeto de re-

EDUARDO MONTECINO

escola - já que o local onde a nova

.estava sendo edificada pertence
- ao proprietário da empresa.

Na edição de ontem de O Cor-
.

reio do Povo, o presidente da As-
.

sociação de Moradores do Bairro
Figueirinha, Aécio Gobbi, lem
brou que, não fosse o impasse,
a escola já poderia estar funcio-.
nando há cinco anos. Na época,
os 44 alunos foram transferidos

para a Escola Germano Laffin,
"

no bairro Ilha da Figueira. Até o

fechamento da edição, nenhum
representante da Secretaria Mu

nicipal de Educação foi encon
trado pata falar sobre o caso.

Prédio da Roberto Junckes
. começou há cinco anos,

mas não foi concluído
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Beatriz Sasse 47 8433 030,6

beatriz.sasse@terra.com.br
Também no .1111

o sempre atuante Clube Andarilho programa mais uma
caminhada. Desta vez será no dia 16 de abril, de Güamiranga
(Guaramirim) a Santa Cruz (São João de Itaperiú), num trajeto
plano e com baixo grau de dificuldade. Inscrições poderão ser

.. feitas àté dia 11 de abril, na loja Sport & Aventura (Marechal
Deodoro). Mais informações pelo andarílhoclubeesgmaíl.com. ,

Para quem não conhece ou quer ficar por dentro da
.

programação do Clube, podeacessar o Facebook, Orkut ou Q ,

blog littp:/ / clubeandarilho.wordpress.corn. Participe! É uma
ótima oportunidade de cuidar" da saúde e fazer amigas.

Típico elemãe
,

Associação dos Moradores do '

Bairro Vila Nova (Ambavin) está

promovendo a 1 a Noite Alemã da
Ambavin. Serádia9 de abril, apartir
das 20 horas, na SociedadeDespor
tiva Acarai. Além'do jantar típico,
haverá apresentação de grupo, de

dança alemã e baile animado pelo
grupo Tal's Buam. Os ingressos po
dem ser adquiridos a R$ 25 através
do marcosadisêyahoo.corn.br ou

. dos fones3370-7907 /9935-9024.

'Diogo Junckes e Vanessa Pessmatte
curtiram o Sarnbane]o na Seven Chope ria

Janaina Follrnann e Ricardo Machado na

Seven Choperia, em.Guaramirim
Na Seven Chope ria, Luana Schmitz eJessica

Wildert, em sexta de Sambane]o .

Alan Micheluzzi e Carla Krehnke fazem uma
.

pausa para o clique no Armazem Pub
Evertoo Duarte e Debora Pezzatti na Single

Celebration no Armazem Pub, em'Massaranduba
Bruna de Miranda círtulou pela Arena

Jaraguá, onde roloua balada Green' Beats

,
. .

.
"

.

dia8
MOVING.UP

-

'FestaMexicana com pagode do
grupo Os Kamaradas. sertanejo

'

com Elron & Fernando e .

», tequileiras e tequileiros. Tequilas
'e caipirinhas de graça para elas
até -23h30. Elas também entram
free àté mela noite. lnqressos
somente na hora a RS 15 eles e

RS 10 elas.

, 1,0N�ON PUB
Uma viagem sonora pelo pop e

rock das décadas de 70 a 90 com
a banda Metrópole. Ingressos

.sornente na hora: RS 5 feminino
e RS 15 masculino.

SEVEN CHOPERIA
.

.

Show com o,grupo Simbora,
do hit "Saia e.Bíckletlnha", Hojé
tem sorteio de uma mesa e duas'
entradas masculinas pelo www'-
twitter.com/Sevênchoperia.

ARMAZÉM PUB
Balada "Ah, se eu te pego" com
show de'Leo Lima e maisDJ '

William Colle. Ingressos R$ 15
eles e elas free até 23h30.

,

'
,

ESPAÇO DO OCA
Show com as bandas Rock
Nobilis e Rordak tocando

clássicos do rock. Entrada a RS 5.

, TEATRO SESCJARAGUÃ
Confira á programação cultural

, para: este fim desemana.
.

Sexta -,15h e 20h -'- Esticandoas
Canelas (Iiteratura).- 10 anos.

Sábàdo - 20h Dois PerdidosNuma
Noite Suja (Cinema) - 16 anos.

Domingo - 20h -Marco
(teatro) - 16 anos ..

CONTATOS eOUTRASOPÇÓES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.êom.br

BIERHAUS· 3275-486619198-0515
.

SACRAMENTUMPUS. 337(}l 727 e>u 8832-� 524

A�RIBA • 3371-1160 I alribamexic8Abar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA- 3055'-:3058 .'

-
....

,.
.

--

KANTAN LOUNGE �33711584

ZUM SCHLÁUCH � 3376-4822
, MOVING UPMUSICCLUB � 8856-8389

SEV.EN éHOPERIA .. 9951-4497 ou 9106-9982
MR. BEEF • 3275-2230 I @nirbeefjar '

, ESPAÇOÓOOCA-337Q,-9160 •

ADEGAAIRÓSOMENEZES.· 3370-0220
, LlCORERIÀBAR. 3275-1327

" , ,

ARMAZ�MPUB. 9214-7449
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-129Q.
CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3371-8942
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JARAGUÁ DO SUL

Justamente no Dia Mundial
da Saúde, os atendimentos
eletivos estarão
comprometidos em todo
o país. Hoje, médicos irão
suspender as consultas
através de planos de saúde
como forma de reivindicar
melhorias no sistema.

Ainiciativa
é daAssociação

Médica Brasileira, junta
mente com o Conselho
Federal de Medicina e

Federação Nacional dos Médicos.
Na região, os profissionais tam

bém vão aderir ao movimento.

Parte das consultas que seriam
realizadas hoje nos consultórios
foram remarcadas. Mas casos de

urgência, emergência e atendi
mentos na rede municipal ocor
rem normalmente. A mobiliza-

.
ção tem o objetivo de chamar a

atenção das empresas de plano
de saúde e também dos próprios
pacientes, sobre a necessidade
de melhorias no setor. 1i0 pro
testo é contra os valores que os

convênios repassam para os mé
dicos. E apesar de aqui na região,

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 7 de abril de 2011

nós termos um bom diálogo com
as empresas de planos de saúde,
com uma realidade próxima do
ideal, ainda há uma certa defasa
gem. O que queremos é chamar a

atenção para conscientizar a po
pulação sobre esta situação", co
menta o diretor do Departamen
to de Convênios da Associação
Médica de Jaraguá do Sul e região,
Iober Bastos.

Segundo ele, os reajustes nos

preços dos convênios não foram

repassados para os consultórios.
Nos últimos 10 anos, conforme

pesquisa da Associação Médica

Brasileira, o preço dos planos de
saúde subiu em 130%, enquanto
que os valores pagos aos médicos
foi reajustado em 60%.

A classe também pede mais
flexibilidade no atendimento aos

pacientes que possuem plano.
liAs empresas restringem o nú
mero de exames, de consultas e '

isso prejudica o tratamento do

paciente. Por isso, estamos fa
zendo este alerta", acrescenta .

Ainda nesta quinta-feira, os

médicos se reúnem no CPL (Cen
tro de Profissionais Liberais) para
discutir questões da categoria.

,

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Geral 9

,-

Mesmo com a mobilização da classemédica, atendimentos de urgência e emergência serãomantidos

POSTOS DE SAÚDE REALIZAM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

PR T'E T'

Médicos realizam paralisação
Profissionais suspendem consultas feitas através de planos de saúde nesta quinta-feira

Acões lembram Dia Mundial da Saúde
�

Casos de botulismo são
confirmados no Estado

A secretaria municipal de

Saúde realiza atividades físicas,
palestras e orientações nos pos
tos de saúde, em comemoração

• Posto de Santo Estevão
• 9h - no salão da Igreja Evangélica
de Gafibaldi

Palestra sobre os direitos da mu
lher em parceria com o Conselho

Municipal dos Direitos da Mulher.
Haverá sorteio de brindes aos

participantes.
'

• Posto da Vila Lenzi
• 14 h - no próprio posto'de saúde
Palestra sobre vida saudável e aula
demonstrativa de alongamento.

ao Dia Mundial da Saúde, cele
brado hoje. Sete unidades pre
pararam atividades especiais
de incentivo a uma vida saudá-

vel. As atividades são gratuitas
e basta comparecer no posto
para participar. Confira a pro-
gramação:

AAgência Nacional deVigilân
cia Sanitária (Anvisa) confirmaum
surto de botulismo ocorrido em

SantaCatarina, emmarço de2011.
No total, foram sete casos suspei
tos, seis em Araquari e um em

Guaramirim. Em Araquari, Benta
Ianaína Lamego; morreu no dia 7

de março. A suspeita de caso de
botulismo em uma paciente que
entrou em óbito em Massaran

dubatambém foi descartada.
'i

I

-o de pclnftêtos
com dicas de saúde.

Aulão de ginástica com uma

estudante de Educação Física para
, todos os pacientes que estiverem

'

no posto e também para a comu

nidade. O objetivo é sensibilizar
as pessoas sobre a importância
da atividade física. Durantetodo o

dia, as agentes de saúde vão servir
chás medicinais e/orientar sobre
como prepará-los.

• Posto de São Luís (Caie)
• 8h - no próprio posto de saúde
Atividade educativa sobre mudan

ça de estilo qévida - alimentação
saudável e atividade física. Verifica

ção de pressão arterial e medição

de glice'n:li'á1eápilar,tuoo'tlb perícdo'
'

''-;

da manhã. O programa voltado a

hipertensos e diabéticos (Hiperdia)
fornecerádicas e informações e

oferece�â!ümalopção âe íanehe
saudável e apropriado para diabéti-
cos e hipertensos.

.'Posto de saúüe de Santa Luzia
• 7h30 - no próprio posto de saúde
Atividade educativa sobre o uso

indiscriminado de medicamen-

tos e a importância de seguir a
recomendação médica. Será feita
uma dinâmica sobre a importância
da higiene pessoal para evitar a

disseminação de doenças.

Conforme a Secretaria de
Estado da Saúde, seis casos fo
ram confirmados e um deles, em

! Araquari, foi descartado. Confor
me a nota, ao serem notificadas
'da suspeita de casos, imediata

mente, as equipes de vigilância
epidemiológica e sanitária das
Secretarias de Estado da Saúde
de Santa Catarina e Rio Grande
do Sul realizaram investigação
e interditaram, como forma de

precaução, o alimento suspeito
disponível no comércio. Trata-se

• Posto de saúde de João Pessoa
• Manhã - no salão da igreja, ao
lado do posto de saúde

Orientações ao grupo de hiperten-
sos e diabéticos.

.

da mortadela com toucinho da

,marca Pena Branca, fabricada
em 17 de fevereiro de 20 II, com
validade até 18 de abril de 2011.

A empresa recolheu o pro
duto dos pontos de venda, que
estavam restritos aos estados de
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Após as medidas de interdi

ção e recolhimento do produto,
nenhum novo caso suspeito de
botulismo por esse alimento foi
identificado.

É importante salientar que
esse tipo de produto deve ser

acondicionado de acordo com

as orientações constantes no ró

tulo, bem como manipulado e

consumido dentro de condições
higiênico-sanitárias adequadas,
caso contrário pode haver risco
à saúde humana. A orientação é

para que quem possua este pro
duto em casa, ou no comércio.c,
descarte, já que foi considerado

impróprio pelo consumo. ::'.
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Ultímos dias para se cadastrar
Atendimento em Jaraguá vai até 15 de abril; em' Guaramirim, prazo termina amanhã

SIÃO

O mutirão de
adastramento das duas
últimas cidades do Vale
do ltapocu está quase
chegando ao fim.

...... m Guaramirim, onde são
distribuídas diariamente
550 senhas, os moradores

...... atingidos que ainda não
tiverem ido ao Ginásio Prefeito
Rodolfo Iahn precisam se apres
sar, já que amanhã é o último dia
e serão atendidos apenas aqueles
que chegaram cedo, tendo aces

so às senhas, e continuaram es

perando sua vez.

Paralelamente, em Jaraguá do
Sul já estão sendo distribuídas se

nhas para segunda e terça-feira da

próxima semana, com a intenção
de agilizar o processo. Por enquan
to, então sendo atendidos aqueles
que haviam retirado a senha. O

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 7 de abril de 2011

atendimento é de cerca de mil pes
soas por dia - número que só não
é exato porque, emmuitos casos, o

trabalhador precisa voltar em outro

horário por falta de documentação
ou das respectivas cópias. "Essa é
nossa capacidade máxima por dia,
e precisamos atender até o dia 15
deste mês para que o trabalho in
terno possa ser feito, liberando o

dinheiro para os cadastrados", ex
plica. o secretário do Desenvolvi
mento Econômico e Turismo, Cé
lio Bayer. Após o cadastro, o Fundo
vai para a conta do solicitante em

um prazo de 15 a 20 dias.

"Essa é nossa capacidade
máxima por dia, e precisamos
atender até o dia 15 deste mês
para que o trabalho interno
possa ser feito, liberando o

dinheiro para,os cadastrados" ..

CJ!UOBAViR, SECRUARiO'
00 DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E TURISMO

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

No ginásio Arthur Müller, cerca de mil moradores são atendidos todos
os dias. Saque pode ser feito de 15 a 20 dias após o cadastramento

9,7 mil trabalhadores
. pagos em Jaraguá

Em Jaraguá do Sul, a libera

ção do Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço já chegou a R$
13,4 milhões, distribuídos entre

9,7 mil trabalhadores. Já o mon

tante liberado, que está pronto
para ser sacado, contempla 21,5
mil solicitantes e chega a um to

tal de'R$ 30 milhões. Segundo
Donaldo Kobus, gerente geral da
Caixa Econômica Federal, o nú
mero de atendidos deve chegar a
30 mil e serão liberados, aproxi
madamente, R$ 50 milhões.

. ;;. ....... ; •• $; ...... ; ..... ;: .... ;:.;.
.

Juntos, osmunicípios de Guara
mirim, Schroeder e Massaranduba
- todos sob a responsabilidade da
CEF da primeira cidade - somam

um total de 12 mil processos. Em
Massaranduba, são 2,7 mil solici

tações, somadas com 2,5 mil de
Schroeder e o restante de Guarami
rim. O total de verba liberada ainda
não foi calculado, já que o repasse
acontece gradativamente em Mas
saranduba e Schroeder, atendidas
primeiro, e deve começar em breve
emGuaramirim .

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Procura pelo benefício continua grande no ginásio de esportes Prefeito Rodolfo Jahn, em Guaramirim

CERCA DE 800/0 DAS PESSOAS TRAZEM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Desinformação atrapalha o processo
Em Guaramirim, são cerca de

duas ou três senhas canceladas

por dia, por causa da ausência do
solicitante. O principal problema
na cidade, no entanto, é a quali
dade das fotocópias levadas para o
cadastramento. "Precisamos que
as pessoas prestem atenção no

tipo. de xerox que estão trazendo,
porque temos muitas dificuldades
com a qualidade, principalmente
da foto da carteira de identidade. É
preciso que todas as informações

estejam visíveis - por enquanto,
ainda temos que pedir que cerca

de 80% das pessoas voltem nova -

.

mente, com cópias mais legíveis",
relata a gerente geral da CEF de
Guaramirirn e coordenadora do
cadastramento, Brunilde Grasel.

Em Jaraguá a situação se re

pete - mas não por problemas na
identificação das informações, e

sim por falta delas. ''Ainda temos

muitos problemas com documen

tação incompleta e falta de có-

pias", lamenta Célio Bayer.
Após o fim do cadastramento,

os funcionários da Caixa Econômi
ca Federal nas duas cidades devem
fazer um mutirão à noite e durante
os finais de semana para atualizar
todos os cadastros. Quem tem con

ta na Caixa recebe o dinheiro dire
tamente. Já aqueles que utilizam
outros bancos, em Guaramirim, se
rão informados das datas de atendi
mento diferenciado na agênciapara
viabilizar a transferência.

• DOCUMENTOS NECESSÁRIOS • OBSERVAÇÕES • Não serão aceitos como prova
de endereço contratos de
aluguel ou declarações de

p�pprietMios d6 irr9vel.
• Quem já sacou' 0 FGTS em menos

de um ano por motivo de
calamidade pública não

poderá sacar novamente.

(originais e cópias) • São válldos somente
comprovantes de residência

fil!,_ I

er:nitid,OS riO perí?dod� 19 qe ,
.

outubro de 201:0 a 19 de janei'tro
.

de 2011 - ou de 14 de outubro de
2010 a 14 de janeiro de 2011,
em Guaramirim

• Se o comprovante de residência
estiver em nome da esposa ou do

.�,
! ,

' j ,n,:

marí 'será necessário apresen
,..

• CRONOGRAMA

· .. ·············.···i··············:··· .. ,··············., .. , - , .

a) Declaração da Defesa Civíl- ':

/." emitido no local;',r. . ' "I
. i 6).RG (Identidade) ou Gar eira de

Motorista; e CPF;
c) Cartão PIS ou Cartão Cidadão;
d) Um comprova,nte de residência em

nome do trabalhador: conta de
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JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura já bloqueou
três vezes um pontilhão
que está com a estrutura
comprometida, localizado
entre os bairros Três Rios
do Norte e Rau.

AObra,
que foi interdita

da no início de março
por causa- dos estragos
provocados pelas chu

vas. Segundo os moradores, a ca
beceira está sofrendo erosão e a

estrutura em madeira pode não

aguentar o peso dos veículos. No

entanto, motoristas têm retirado
a sinalização de alerta e ignorado
o risco de passar pelo local. Na
tentativa de impedir o fluxo de
veículos, a secretaria de obras
fechou a passagem com barro na
manhã de ontem.

''A ponte está precária e o pro
blema é visível, mas tem gente
que mesmo assim tira as placas

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 7 de abril de 2011 GerallTempe 11

f
J
\

para passar por aí", comentou o

bombeiro Valdecir Gracias, que
mora rias proximidades. Ele teme
que a ponte caia caso a passagem
não seja bloqueada em definiti
vo. "Ontem (terça-feira) alguns
moradores pediram para a Pre
feitura que ou reforçassem a ca

beceira para aguentar mais um

pouco ou bloqueassem o ponti-
.

lhão com barro", disse.

O aposentado NelsonValenti
ni reclama do descaso dos moto
ristas. "Passa carro, micro ônibus,
até caminhão. E se alguém cair
no rio e morrer?". O autônomo
Odori MarquesVieira, vizinho ao

pontilhão, afirma que as tentati
vas de bloquear a ponte duram

pouco. "Eu já preguei um pau ali,
botei cavaletes, não duraram um

dia, ontem botaram fita de con-

tenção, passou um motoqueiro e

arrebentou".

ESTRUTURA SERÁ
SUBSTITUÍDA

O secretário de obras Valdir
Bordin informou que a ponte
será substituída por uma galeria
concretada, tão logo a Prefeitura
receba as peças. "Nós requisita
mos essas galerias para substi
tuir vários pontilhões, só falta a

entrega para começar o trabalho.
Por enquanto tem passagem por
outras ruas". Segundo Bordin,
ainda não existe previsão para a

chegada do material.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

Pontilhão no Rau foi
interditado em março.

Ontem, Prefeitura usou barro

para trancar passagem

!
EDUARDO MONTECINO

PREVISAo DO·TEMPO

PERI

Comunidade teme queda deponte
Motoristas ignoram placas de interdição e continuam passando por estrutura comprometida

f

t
t
I·

TE��PO F�RN�E
Massa de ar frio e

seco mantém o tempo
estável, com presença
de sol em todo o Estado.
Temperatura baixa na
madrugada com formação
de geada isolada.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 13°C
MÁX: 26°C

SEXTA

MíN: 14°C
MÁX: 27°C

SÁBADO
MíN: 16°Ç
MÁX: 24°C

DOMINGO

MíN: 15°C r-MÁX: 25°C '"--,�__,,"-)

'"'rE" II mp,M:Wq/lil/f1A � �I .� " ..n 1,,n.,Jj ,uu,,�!

Tempo seco em
todo o Estado

''"rle 11 N!i �:�J:" 11::$ �� '"�
..

� � ts i�l®.:,"m�n � m",",11 !JJJII" � m 1,,,1 ru �,

Frio intensifica em
Santa Catarina

Santa Catarina continua com

mais um dia de pouca ou ne

nhuma chuva nesta quinta-feira,
com sol aberto e poucas nuvens.
No fim de semana, uma frente
fria pode causar chuva no litoral
.e no norte do Estado.

A passagem de uma frente fria nos

próximos dias deve manter as tempe
raturasembaixanoEstado - frias duran
te amanhã e a noite e amenas durante
a tarde. Na manhã desta quarta-feira,
São Joaquim registrou temperatura
de 2,5°C, típica de inverno .

Ensolarado Parcialmente Nublado IllstávfI!
Nullladll

•
TI'6\ioada

• I
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Mercado Regional

Lourlval Karsten
41godão

s cotações para o mercado futuro do algodão em
Nova Iorque continuam recuando e esta situa

ção se acelerou em função da decisão da Índia
de -levarítar o embargo às exportações d� fibra:'

Isto reforça cada vez mais a certeza de que os preços dos
fios de algodão terão um lento e contínuo recuo. Os pro
dutores nacionais continuam relutantes em. acompanhar
esta tendência o que pode ser observado pelas cotações'
da última sexta-feira - dia lo - quando a cotação na bolsa
de Nova Iorque para entrega em julho caiu para US$ 1,881
a libra-peso enquanto o indicador Cepea/Esalq manti
nha a cotação em R$ 3,8795 por libra-peso.

Inflação versão 2011
Apesar das ações governamen

tais a inflação de 2011, medida pelo
IPCA, deverá superar os 6% como

admite o Banco Central quando
prevê uma taxa de 6,02%. Este

percentual só não está crescendo
aindamais porque está sendo "se

gurado" pela cotação do real que
torna os importados mais baratos
e limita os reajustes das commodi
ties por conta do cambio.

Uma boa ideia
Quem determina o rea

juste máximo nas tarifas das
distribuidoras de energia elé
trica é aAneel. As revisões ta
rifárias e as penalidades por
descumprimento de metas

de qualidade hoje caminham
em separado mas o órgão
regulador pretende unifi
car estes processos e desta
forma os reajustes levariam
em consideração também a

qualidade no fornecimento.
Os últimos reajustes aprova
dos pela entidade foram de

18,57% para a Enersul do MS
e 7,34% para a Cemig. Como
se pode observar, muito aci
ma da inflação no período.

Cartilha da bolsa
A BM&FBOVESPA acaba de

lançar em seu site uma nova seção
chamada "Invista Já", com conte

údo didático e informações. Na

nova seção será possível conferir
os "seis passos'; para quem deseja
investir, mas não sabe por onde

começar. O primeiro deles é "Defi
na um Objetivo", depois descubra

Marketing
Dias atrás passou pelo aero

porto de Navegantes o avião da
Azul pintado de cor-de-rosa para
o lançamento oficial da campa
nha "UmaViagem Contra o Cân
cer de Mama." Em marketing,
criatividade é tudo.

Moda e livro
A coleção, Caixinha de Músi

ca criada pelas estudantes Bruna
Navarro, Camila Saleme, Diana
Carvalho e Júlia Lima, do cur

so de produção de moda Senai
foi apresentada na passarela da
Feira do Livro, que é realizada
no Expocentro, em Joinville. De
senvolvida originalmente para
edição do Santa Catarina Moda

Contemporânea, a coleção foi
criada em parceria com a Mari

sol, para a marca Lilica Ripilica.

para o mercado, conheça a em

presa, aprenda com o estágio e

construa sua carreira. Os módu
los de educação ambiental, em
preendedorismo, legislação tra

balhista, segurança no trabalho,
TI e comunicação e propriedade
intelectual, que também estão

disponíveis, são realizados em

parceria com o Senai.

as "Formas de Investimento", que
podem ser eIll'jl.ções, ETFs, clubes
de investimento e fundo de ações.
O terceiro é escolher "A Corretora"

para orientar os investimentos.
Na sequência, "Abrir uma

Conta", verificar as "Taxas" de

corretagem e de custódia e, por
fim, "Escolher suas Ações".

I

Cursos aprovados
Dois cursos oferecidos nas

unidades do Senai no Vale do

Itapocu foram reconhecidos por
órgãos reguladores da educação
profissional em Santa Catarina.
O curso Técnico em Mecânica,
oferecido na Unidade do Senai
de Schroeder, foi autorizado pelo
Conselho de Estadual de Educa

ção de Santa Catarina. Já o CRQ
(Conselho Regional de Química)
resolveu conceder registro pro
fissional aos egressos do curso

técnico em Química do Senai em

Iaraguá do Sul.

Embora a bolsa brasilei
ra esteja ((andando de làdo'
- oscilando entre 57.600

e 73.100 pontos ao longo
dos últimos 12 meses - os

, especialistas insistem e em

afirmar que a mesma che-
.

gará aos 80 mil pontos até
o final do ano. Caso ístoee-,
almente ocorra, os ganhos
para quem apostar nesta

alternativa serão realmente
muito bons] mas é preeiso
ter nervos de aço.

Bela encrenca
Provocou indignadas reações

do governo brasileiro a solici

tação da Comissão Interameri

cana de Direitos Humanos da

Organização dos Estados Ame

ricanos para que seja suspenso
imediatamente o processo de
licenciamento e construção da
Hidrelétrica de Belo Monte no

Pará. O órgão da OBA atendeu

solicitação formulada por ONGs
brasileiras. Assim, fica difícil de
senvolver um país. Assim, tere
mos de construir usinas nucle
ares para atender a demanda de

energia elétrica do país.

Desemprego
Pesquisa da CNI no mês de

março aponta para um aumen

to de 3,1% das pessoas que estão

commedo de perder o emprego e

com isto o índice subiu para 81,7
pontos. Trata-se de uma notícia

preocupante sob um aspecto -

queda da confiança no futuro - e

promissora por outro lado, pois
não dá para pensar em aumento

na produtividade com um turn

over muito alto. O aumento na

produtividade é o único caminho

para aumentar salários sem pro
vocar mais inflação.

Números
O saldo comercial dos produ

tos industrializados - exporta
ções menos importações - já foi

positivo em US$ 23 bilhões e fe
chou o ano de 2010 com déficit de

US$ 40 bilhões. Este é o tamanho
da fatia do consumo que a produ
ção industrial brasileira perdeu
ao longo dos últimos anos.

N"K
DESOE1988

(47)3373-8008
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1380
sala 01 - Centro - Jaraguá do Sul-SC
jaraguadosul@casadonotebQok.Gom.br

15 - 22 - 34 - 60 - 61

01 - 02 - 03 - 04 - 05
08 - 09 - 1 O - 11 - 12
15 - 20 - 22 - 23 - 25

Conselho
penitenciário

o Conselho Comunitário Pe

nitenciário, que é uma entidade

legalmente constituída e que
conta com o apoio da Acijs des
de seu nascimento - presidida
pelo saudoso Nilton Roque Zen
- conta com o apoio irrestrito do
Poder Judiciário local e mostra a

importância do envolvimento da
comunidade também na ques
tão prisional.

Burrocracia
As estatais brasileiras operam

21 mil quilômetros de redes de
fibra ótica e o Plano Nacional de
Banda Larga - PNBL - prevê que
o governo federal consiga a licen

ça para utilizar esta rede que seria
oferecida para ampliar a disponi
bilidade de internet para a popu

lação. Os acordos que deveriam
ter 'sido assinados em janeiro até
o momento não foram todos as

sinados e portanto, o plano já está
atrasado. Coisas de Brasil.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

6.ABRIL.2D11

6.ABRIL.2011

Educacão·a distância
.;)

Estão abertas as inscrições para
a segunda turma dos cursos a dis
tância oferecidos pelo IEL (Institu
to Euvaldo Lodi) para estudantes
de todo o país. As capacitações são
gratuitas e têmo objetivo deprepa
rar os estudantes para enfrentar os
desafios do mercado de trabalho.
Os módulos oferecidos pelo IEL

são marketing pessoal, prepare-se
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeitura de. [araguá vai
recebercertííícadodaONU·

.

Cidade foi escolhida por atendermedidas que evitam desastres naturais'

A Prefeitllra de-Jaraguá da
.

Sul vai receber um certificado
por participar de uma

.

campanha promovida pela
ONU (Organização das Nações
Unidàs), com apoio da Eird.
(Estratégia Intemacional para
a Redução de Desastres).

'ftjefeitura
foi

c1onVidad.
a

para participar do semi-

nário Gestão Integrada de
.

' ..
scos e. Desastres, pro-

movido pela Organização entre os

dias 11 a 13.deste mês,
.

em Brasília.
Além de Iaraguá, apenas outros cin
co municípios de Santa Catarina

foram convidados para o' evento:

Blumenau, Rio do Sul, Tubarão, Ita

jaí e Florianópolis. Todos eles vão
.

receber certificado e poderão parti-
.

cipar da campanhaRedução de De
sastres 2010/2011- Desenvolvendo

cidades resilientes: "Minha cidade
está se preparando", da ONU.

O secretário do órgão, JairAlqui
ni, considera uma honra receber o
certificado. "Para nós é wll motivo

.

.

de orgulho participar de uma cam-.

panha a nível deONU. Esse é um si-, '

nal de que o caminho que estamos

seguindo está correto", afirma. .-

Para participar da campanha,
o município precisa desenvolver

dez ações contidas numa lista que

surgiu daspríoridades do Marco de
Ação de Hyogo - que valem de 2005
até 2015, cujo objetivo é aumentar a

capacidade deprevenção e resposta
das nações e comunidades diante
de desastres..

O documento visa, para 2015, a

"redução considerável" das perdas
ocasionadas por desastres. Entre

os dez itens que o município deve
.

atender estão a união de força de

entidades públicas e civis, auxílio
aos atingidos, informações atualí
zadas aos munícipes sobre vulne

rabilidades, investimento inicial e

posterior manutenção, regulamen
tação adequada para construções e

uso do solo em geral, entre outros.
"Tudo aquilo' que fizemos na

- Defesa Civil até, agora são itens

elencados pela ONU. Buscamos in
formações com outros países, por
.exemplo, nosso plano de emergên
cia foi embasado com o plano de

Portugal, e para a nossa felicidade

tem dado certo", disse o secretário.

f

.

Geral 13
o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 7 de abril de 2011

.,'
Para nós é ummotivo de
orgulho participarde uma
campanha a nível deONU.
Esse é um sinal de que
o caminho que estamos

segu�ndo está correto.
JAIRALQUINI, SECRETÁRIO'
MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

"�O
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CLIC DO LEITOR

. CRÔNICA

.
..1

-
,

Antes de dormir...
- Mas, vocês nosmaltratam .

- Sem comentários. "

- É sim! Veja eu, estou aqui tentando manter
distância para não apanhar) não posso sequer.
pensar em encostar-me em ti, nem roçar a perna
na tua durante a noite que perigo ganharUIÍl chu
te.

'

Sorri pra mim, vai amor!? Ok, antes que des
conte a: tua TPM em mim, vai lá, conta quem é a

primeiríssima da tabela, a vencedora do campeo
nato, a invejamor. '

- Ah.não ri, pára'
- Não estou rindo, é a curio-

sidade que age, sobre minha
facé através de movimentos in-.
voluntários.

- Palhaço! '

- Te aqlO 'também! ,

- Bobo! Então, vamos aca-

------------:--- ,

bar com esse assunto.
- Estou esperando. E, a cobi-

..: Sempre senti uma inveja tremenda deles por
causa de doismotivos...·

'

- Queria ser homem é?

, .

- Não exatamente, apesar de achar � vidamas
culinamais simples...

Ah c .. "

h
.

'lI-

, remínísta voce, em ..

'- PÔ, vai se catar!Você sabemuito bem que es

toumais para machista.
- Meu bem, fique calma, respire!
- Estou muito calma, você que fica aí enchen-

do a paciência, vem com idiotices a todo minuto.
- Ok, chega ...é TPM, né?

Eu sei.

-Arrrrrrg
- Não me olha assim! Por

que mesmo você sente' inveja
dos homens?

,- Um dos motivos é. esse,
Tinha até esquecido, são três
então.

- Tá, quais são? Estou curioso.
- Número 1: encabeçando a lista...
- Começa pelo número três, fica mais émocio-

nante, é tipo resultado de Mfss Brasil.
,

-'Aimeu deuuuus, que chato ao cubo!
- O que está resmungando af?

, - Nada. Número 3: a ala masculina pode andar
pelo mundo afora com o peito desnudo. Nossa,
nesse calor é um sonho de consumo isso.

- Ah, vocês mulheres podem fazer isso tam
bém. Seria o paraíso.

- Cala a boca!

Esses filhotes foram encontrados pela Rosileine no ultimo
sábado, abandonados em um terreno baldio, e precisam de
um I�r. Contato pelos telefones 3371�7225 ou 9123-1707.

Envre sua foto para redacaoêocorreiodopovo.corn.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
.' Cine Breithaupt 1 ,

• o Discurso do Rei (Leg) (14h, 16h20,
18h40, 21h - todos os dias)

• As mães de Chico Xavier (Nac) (14hl0,
16h40, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 2
,

• VIPS (Nac) (13h30, 17h40, 22hl0'- todos
os dias)
• Bruna'Surfistinha (Nac) (15h30, 19h40 -

todos os dias)

çacampeãé ...
- Vai ficarme zoando?
- Não. Manda.
- Tá, lá vai: os homens conseguem fazer pipi

'

depé.
- Ah, o quê?Amor, você está brincando.
- Sério. Sinto, a maior inveja disso. Enquanto

_ficamos nos apertando em busca de um banheiro,
lá vão vocês para um matinho qualquer e voltam
todos felizes. E, ainda ficam reclamando que de
moramos, que vamos acompanhadas, etc.

- Nunca entendi isso.
- A companhia serve para não sermos canta-

das no meio do caminho hahahaha...
- Ops, tem sentido. O que mais?
- Sei lá. Dependendo de quem for sempre tem

um batom novo damelhormarca do mercado.
- Interesseiras.

'

- Não. Inteligentes.
- Hem, do meu coração...
-Hum?
- Dá um beijo no teu amor?
- Beijo. Boa noite.

., Cine Breithaupt 2
,. Range (Dub) (15h - todos os dias)
• Bruna Surfístínha (Nac) (17hl0, 19h20,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Mistério da rua sete (Leg) (!4h45, 17h,
19h10, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• O Ritual (Leg) (14h20, 19h - todos os dias)
• Invasão do Mundo - Batalha de Los Angeles
(Leg) (16h40, 21h20 - todos os dias)"

JOINVILi..E
• Cine Mueller 1
• As mães de Chico Xavier (Nac) (14h; 16h30,
19h, 21h25 - todos os dias)

I

l
I

(
,

�
[
I, '

I '

r

f

• Cine Garten 4
• Rango (dub) (14h30, 16h50 - todos os dias)
• Sucker Punch - Mundo Surreal (Leg) (19h,
21h3 - todos os dias)

,
-

•
•

Cine Garten5
• Invasão do Mundo - Batalha de Los Angeles
(t.eg) (13h50 - todos os dias)
• Sexo sem Compromisso (Leg) (16h20,
18h50, Q1h29-- todosos dias)

• Cine Mueller 2
• Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles
(Dub) (13h20 - todos os dias)
• VOvó ...Zona 3 : Tal pai tal filho (Dub) (15h40,
20hl0 - todos os dias)
• Esposa de Mentirinha (Leg) (17h50, 22hl0
.: todos os dias)

- Estou brincando, por favor, não solta a tua di
reita naminha direção! Tem a mão pesada, quase
um homem hehehehe ... '

- Tchau.
- Não, não, não, sério, é brincadeira; descul-

pa. Qual o número 2 da lista de invejosas atitudes
másculas?

.
'

- Já disse.Vocês não têm TPM.
- Porém, contudo, todavia somos os mais pre-

'

judicados por ela. Sofremos como cão.
� O quei Fala sério...não sentem cólicas, não

-

incham, não ficam com dores em cada centímetro
do corpo...

• Cine Garten 6 (3D)
,

• Gnomeu e Julieta (Dub) (13h40 - todos os '

dias)
• Fúria sobre rodas (Leg) (15h20, 17,h30,
19h50, 22h - todosos dias)• Cine Mueller 3 (3d)

• Fúria sobre rodas (Leg - 3d) (14h20,
' '

16h50, 19h20, 21h40 - todos os dias) BLUMENAU
-. Cine Neumarkt

• Cine Garten 1
,

• Fechado para reformas

" NOVELAS'• kellyerdmann@gmail.com
RIBEIRÃO. DO TEMPO.

Larissa fala com Flores sobre os delírios
de sua irmã. Virgílio chega ao ponto de en
contro. Nasinhoo convence a ir até a mata. O

comparsa de Nicolau toma coragem e descar

.rega o revolver em seu alvo. Karina ouve os tiros
e se desespera. Fátima recebe Clorís e vai avisar
seu patrão. Nasinho liga para Karina e diz que

Virgmo já está morto. Karina o acerta no peito '

e prepara a cena do crime para simular que um

atirou no outro. Sancha aconselha L.:éia a acredi
tar no seu filho e não nas palavras do professor.
Arminda se arruma para o ja,ntar com Claudel,
deixando Jaca com ciúmes.

Élcio. Maria João lembra que Xavier viu Miner
va agredindo Dulce e Aquiles vai falar com o'

pollcial. Dulce consegue alicença para vender
suas cocadas .. Pimentel marca um encontro

com Melissa. Padre Francisco desabafa com

Melissa, Celeste oferece um presente a Toni
ca em troca do seu apoio e ela pede um lap
topoAbner pressiona Júlia a dizer por que está

brigando com ele.

LANÇAMENTOS

INSENSATO. Co.RAÇÃo.
Eunice discute com Wanda ao vê-Ia em

sua casa. Pedro fica arrasado por não con

seguir evitar um assalto. Léo decide ligar
para Carmem ao ver que está sem água em

casa. Júlio pede-para André acompanhá-lo na
,

recepção a um novo cliente chinês. Norma
'

pensa el)1 roubar ó suposto tesouro de Araci.

Carmem dá um relógio para Léo. Seis meses

se passam. Léo reclama da camisa que a dia
rista lavou e' Carmem diz que lhe dará uma'

, nova. Pedrei liga novamente para o escritório
de Marina, mas não a encontra. Marina volta
de viagem decidida a récohquistar Pedro.

, ARAGUAIA
Penúltimo capitulo, sem divulgação de resumo.

(
, MORDE E ASSo.PRA

Abner devolve o laptop de Júlia e discute
com ela. Aquiles ameaça processar Minerva.
ícaro -contrata Leandro para cuidar do seu,
, , '

jardim e Akira teme que ele se aproxime de
Naomi. Eliseu acerta a contratação de Elainej

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

•
. "
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HORÓSCQPO
Á�IES
No trabalho, sua objetividade

.

pode estar comprometida .. Te-

nha
.

cuidado, não faça nada na

incerteza. Não faltarão simpatia nem

autoconfiança no contato com o par.

Aproveite o ótimo astral no romance.

Agir discretamente será a sua

melhor opção no ambiente pro-
fissional. A vida amorosa anda

misteriosa, cuidado com envolvimento

secreto. Ó dia é favorável para encontrar
novas formas de ganhar dinheiro.

(jGÊMEOSAtividades feitas em grupo podem
.

dar um novo estimulo para ques
tões profissionais. Quem está só

pode transformar uma relação de amizade

em algo mais. Boas energias com o par. Cui
dado com as indecisões no trabalho.

CÂNCER .

Cuidado com o excesso de sen
sibilidade hoje. Pode acabar s� ,

desmotivando sem necessidade

no campo profissional. O amor pede
mais privacidade neste dia. Agindo com

sutileza, conquistará o que quer.

Nesta manhã, é melhor não

tomar decisões profissionais
enquanto não sentir segurança

em sua atitude. Vínculos afetivos vãose
fortal'ecer. À dois, é momento de se.de

clarar. Evite agir na indecisão.

Use sua criatividade no trabalho,
_los astros enviam ótimas ener

gias para atividades diferencia

das. No setor sentimental, é momento de

grandes realizações com o par. Demons

tre mais seus interesses profissionais!

LIBRA .

Trabalhos realizados em equi
pe estão bem-amparados, mas

mantenha sua autonomia. A

fase é ptopícia para quem quer casar

ou mudar o rumo de sua vida afetiva. Fique
mais ateríto(a) a problemas de saúde.

ESCORPIÃO' .

.

Cuidado com problemas que
você estava tentando evitar, eles

.
.podem vir à tona; No trabalho,

fuja da rotina ao desempenhar suas
atividades. No amor, tente mudar a rotina!

Use sua criatividade no dia a dia.

SAGITÁR'IO

9 H?je, vo�ê terá facilidade para �e
ajustar as pessoas com as quais
convive. Mas cuidado com sua

inconstância, ela pode te atrapa
lhar. No amor, seu lado prestativo virá à

tona. Não faça enquanto tiver dúvida.

CAPRICÓRNIO
Mudanças podem ocorrer em

sua rotina, tente encará-Ias com
,

. mais otimismo, elas podem trazer

benefícios. O clima é de muito envolvimen
to e erotismo a dois. Não se deixe influen

ciar por pessoas pessimistas.

Seja mais realista com suas fi

nanças ou pode se dar mal. Ati-
vidades criativas ou autônomas

contam com a. proteção dos astros. Vida

amorosa ganha um novo ânimo. Não
convém esperar para ser feliz!

PEIXES

O trabalho está favorável para
quem trabalha em casa ou por

conta. própria. No campo afetivo,
seu magnetismo estará a mil, aproveite
o momento! Dedique-se a alguma ativi

dade que lhe dê prazer.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 7 de àbril de 2011
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Atriz decorou quarto do
filho com '-'natureza" .

A atriz Daniele Suzuki, grávida de seis meses de

Kauai, passou por Miami, nos Estados Unidos, na vol

ta de sua viagem pelo Havaí e aproveitou para fazer

compras para o quarto do filhote. Segundo a coluna de

Bruno Astuto, publicada no jornal "O Dia" desta quarta
feira, o quartinho do menino será todo decorado com

uma temática de- natureza, bichos e surfe.

. Maria Paula: "Adoro
fazer a gostosOna"

. Maria Paula, que está comemorando 20
anos de carreira, revelouà revista "Conti

go!" que gosta de ser gostosa. "Fazer esse
tipo. não me preocupa porque o público me

vê muito mais como 'uma pessoa alegre e
.

contagianté. Não acho' ruim que me achem
sensual. Adoro fazer a gostosona". Sobre seu
nan:t0ro com o ator Bruno Garda, despistou:
"Tem coisa na vida que é só da gente, né?"

.

Aniversário de Galisteu·
será em LasVegas

Adriane Galisteu, que faz aniversário no dia 18 de
.

abril, vai comemorar a data em Las Vegas. Segundo
a coluna de Bruno Astuto, publicada no jornal "O Dia",
a apresentadora vai festejar na varanda do - badalado

.

restaurante Lakeside, em frente ao "Lago dos Sonhos, no
Hotel Wynn. A apresentadora será também madrinha de

casamento de Bianca e Bem Sangari, no dia 23 de abril

DIVIRTA-SE

Qualquer 'Pedido
o sujeito está passando na rua e vê um restauran

te com uma faixa que d-iz: "Pagamos 10 reais se não

conseguirmos.satisfazer o seu pedido!"
Rapidamente ele entra e pede:

.

.- Por favor, quero um batido de dióspiro e uma tosta
de cauda de elefante em pão de centeio. O garçom ano

ta o pedido e vai para a cozinha. Ouve-se umadiscussão

na cozlnha, O sujeito já comemorava os dez reais mais

fá_ceis de sua vida. Então ,o dono do restaurante vem da

cozinha com uma nota de dei na mão e diz:
- Aqui estão os seus dez reais! Que azar o meu ...

Tenho este restaurante há dez anos e é a primeira vez

que acaba o meu' pão de centeio]

. McCartney vai
mesmo fazer.
show no Rio'
Segundo a coluna de Ancel

mo Gois, do jornal "O Globo", os
cariocas já podem comemorar.

Após muita especulação, está
confirmado o tão esperado show
de Paul McCartney. na cidade.
Ele vai tocar no estádio do Enge
nhão, na Zona Norte do Rio.jsm
maio. No final do ano passado, a
turnê do ex-Beatle veio ao Brasil,
mas só se apresentou em São
Paulo e em Porto Alegre.

Filhos de David 8eckham são vetados
.

�.

por pais de alunos de colégio de elite
. .

A escola Haberdashers' Aske's, em Hertfordshire, na Inglaterra não quer os'
filhos de David e Victoria Beckham como alunos. Segundo o jornal "Daily Mail',
o casal estaria pensando em màtricular os filhos na instituição, que custa cerca

de 14 mil libras anuais, mas ex-alunos do COlégio acham que o casal pertence
a classe trabalhadora e que a escola é chique demais para os filhos deles, que

- .

"não teriam condições de acompanhar o nível das aulas".

Felipe Simão negater
sido expulso de hotel

Felipe Simão afirma que ele e a namorada, a atriz Alinne Moraes, não se envolve-
. ram na confusão criada por seu amigo - de apelido Bombril - sábado, na piscina do

Hotel Fasano, no Rio. Segundo ojornal "o" Dia", o empresário afirma que ele eAlinne

deixaram o local assim que viram o bafafá se formar. "Sou contra qualquer tipo. de
briga e discussão. A paz é meu princípio; se as pessoas se metem em confusão, não
tenho nada com isso", afirmou Simão.

.-

SUDOKU ANIVERSARIANTES
7/4
'Adolfo Smekats

André Becker

Ariel R. S. Schruber

Bárbara Thomsen

Camila G.Sanches
Cleide A. Rodrigues

.

Dario Naumann

Débora Mafia
Eclair Cardoso

Edith Schuster

Eliane Scaburi

Elizabeth Harmel
,

Gabriel de Luca

Gerson Junior

.

Guerda Harbs

Hari Harbs

João v. Leal -�

Júlia �. Gularte
Larissa E. Muniz

Luis R. P. de Lima

Michelli.Bettoni
Nelson Satler .

Oswaldo Vieira

Rafaela C. Sander

Rolf Klebber

Rose�eri de Borb�
Silvana L. Mathias

Sueli A. S. de Lima

Valdemar Hanemann Jr.
•

Vinicibs M. Ferreira', '

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum 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.
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.moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
-�,..._�<��-�----

Finalista
�- presidente. da Marisol, Giuliano Donini, é um dos finalistas

da 19a edição do Prêmio Personalidade de Vendas ADVB/SC,
única premiação da entidade concedida à pessoa física. O

-.." empresário foi escolhido entre aqueles que mais souberam
utilizar, durante o ano de 2010, estratégias de vendas e marketing

, para alavancar os seus negócios. Agora, uma nova votação está sendo
realizada através de cédula eletrônica enviada pela ADVB/SC, até o

k

dia 10 de abril, para a escolha do vencedor da premiação. O resultado
será divulgado no dia 12 de abril. .

Plugada
Como de bobas elas não tem'

nada, e a descrença de um dia
.encontrar o Bolinha da sua vida .

cresce em proporções geomé
tricas, muitas Lulus estão se en

charcando de Celibrin, um mo-

,derador de apetite sexual. Em tal
contexto, bye, bye, libido. POde?

,

IIAdoro fazer a
gostosona",
Afi,rma Maria,Paula,

. comemorando-2.0 anos de
carreira e se dedicando à

segunda profissão,
de psicóloga.

Buxixo' .

•

Quentinha! Um querido ami

go, literalmente virou papagaio .

Não voa mais. Só anda no dedo
da namorada.' Ela faz dele o que
quer, aonde quiser... Eleconsen
te, "obedece" e não se posiciona
- esquece que toda mulher quer
e precisa não só de dengo, mas
de um pouco de autoridade, para
saber que manda no terreiro. Os
mais próximos do "pau manda
do" estão lhe aconselhando à to
mar um Nitrix Ice e voltar a voar..
Como diria o meu camarada
Juliano"Gaiteiro": "Que fase!".

. �

Curtir a.London Pub. Hoje é
dia de pagode, com o excelente

grupo Kibeleza.
.

NAS RODAS
• Em maio, a revista Nossa .

vai mostrar o perfil das onze.
madrinhas que farão parte do

glamour da 10 Noite de Gala,
dia 30 de julho, no Baependi.
Evento promovido pela Apae. An s6
• A cegonha já enviou uma

.

carta avisando. Será um
-

menino, o .filho que o casal
Reinaldo e Deise Correa

aguarda.WekO'me!
.

Minha nossa! Pintou no pe
daço mais um item indispensá
vel na bolsa' da'mulherada des
colada. Não é nenhum perfume
extraordinário,

.

estranho, ou

qualquer lançamento da melhor
das griffes de cosmético. O hit
do desejo é o Exposis Extrême,
um repelente de insetos. Inclusi
ve da picada do 'mosquito Aedes

aegypti, da dengue, � outras in
desejadas. Tá? Todas têm que ter.

• Não ousem esquecê-lo:
AlexeiVieczoreké o grande
aniversariante de hoje e vai
adorar saber que foi
lembrado. Mil vivas! .'

Preview
Hoje à noite, a bem informa

da Gislane, da elegante loja Fine
Fiore, que passou por uma repa
ginação -total, recebe clientes e

convidadas, para o lançamento
/' da 3a. Festa do Champanhe. Noi

te memorável, regada a muito
alto astral, mulheres bonitas e

champanhe geladinha. Claro, to
talmente climatizada.

Balada
Nà (ireen Beats, FI'aviime,

Loriane, Danielli e
Daiane, sábado último

-.

Zuza na política
.Pelo meu fio vermelho fiquei

sabendo que na cidade desfilam vá
rios carros com um adesivo escrito
assim: Prefeito Dieter/vice Zuza. Pra

quem não sabe, Zuza éo jovem Luiz
'Carlos Gieseler, sobrinho de um dos
maiores industriais ao Brasil, Se

guindo omote: quem viververá.

Sempre que pergunto para
uma mãe de adolescente qual a
medida de segurança que ela
toma com relação à saída dos fi

Ihospara a night, a resposta sem
pre é a mesma: Embora Jaraguá
ainda não dá para apavorar, eles
saem, eu rezo três Ave-marias, e.
só. No meio de tantos problemas
sociais, indiscutivelmente, a inse- .

gurança pública é o pior deles por
que é o único que mata! Hoje cada
um é uma vítima em potencial. In"
dependente da classe social, a dor

,

sempre será a mesma. Não é? E a
nossaperplexidade, idem,

• Lica, presidente da
Associação dos .Moradores do
Bairro São Luis.prepara os ;

últirnos'detalhes para o grande
;t �' Churrascp, que acontece'dia

.

'10, na ComUnidade Evangélica
PastorAlberto Schneíder, em
comemoração. aos 23 anos da
associação. -.

. músico e dono de bar mais
famoso da região. >

• A Ravelli fez o lançamento
da coleção Qut9J?o'QÍl�erno.
WIria das marcas que' está
nas prateleiras e cabides é a

famosa TommyHilfiger. Linda
demais! Vale conferir. .

Tem sentido.
Um amigo urbano perguntou

para um roceiro: E aí Joca, você
gosta de nudez? Eu? "Craro"

que gosto, Ribeiro. Prefiro muito
mais "nudeisss"que no meu.

-.

Vid� é dúvida. E a fé sem
a dúvida não é nada a

não ser' a morte.
MIGUEL DE UNAMUNO
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O atirador Samuel
Lopes terá mais uma

oportunidade de carimbar
seu passaporte rumo a

Londres 2012.
r:

Ele passou na seletiva para a

CopaMundial deTiro, que acontece
. de 14 a 23 demaio, em FortBenning
nos Estados Unidos, que distribuirá

.

duas cotas olímpicas para os Jogos
Olímpicos de Londres de 2012. Esta
será a terceira etapa dos quatro cir
cuitos de Copas Mundiais previs
tos para esse ano. Lopes conseguiu
vaga nas categorias carabina deita
do e ar comprimindo, no último fim
de semana, nQ Rio de laneiro,
.. Segundo o atirador, conforme as

vagas vão sendo preenchidas, apos-
..

- sibilidade de um terceiro ou quarto
lugar consegui-la. é maior. "Têm
atletas que já conseguiram a vaga e

ficam inelegíveis, mesmo assim eles
r

continuam competindo, mas. não

concorrem as cotas", explicou.
E não vai ser por falta de expe

riência que Lopes ficará atrás dos
adversários de primeiro mundo-.O

jaraguaense já esteve em 15 Copas
Mundiais e competiu em Fort Ben

ning, em 2007, também em uma

etapa da Copa Mundial, portanto,
conhece o local onde serão realiza
das as disputas.

Além do Muridial nosEstados
Unidos, Lopes terá chances de ten
tar realizar o sonho olímpico na úl
tima etapa das CopasMundiais, que
será na Alemanha, em junho, e do
Pan-Americano, no México, no mês
de outubro. Cada um disponibiliza
duas-vagas em cada categoria (dei
tado e ar comprimido).

A seletivapara oMundial daAle
manha foi a mesma.que garantiu
Lopes na terceira etapa, porém, a

I· convocação vai depender do. orça
mento do COB (Comitê Olímpico'
Brasileiro) e da CBTE (Confedera-

- ção Brasileira de Tiro Esportivo).
Por isso. os custos .da viagem do
atirador aos Estados Unidos fica
rá por conta das duas entidades,

.

além. da FME (Fundação Munici

pal de Esportes) que está auxilian
do o atleta com as despesas. Já as

seletivas para o Pan acontecem
somente no mês de agosto.

• Genielli Rodrigues'
genielli@ocorreiodopovo.com.br

.
-
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Mais uma chance para.
realizarsonho olímpico
Samuel Lopes passa ria seletiva paraCopaMundial e é convocado para seleção'

"
Têm atletas que já

conseguiram a vaga e
.

ficam inelegíveis, mesmo
assim eles continuam

competindo, mas não
concorrem as cotas.

SAMUEL LOPES,
AflRADOR

EDUARDO MONT!õCINO

·1

\
. l ..

.

Samuel Lopes já participou de 15 Copas Mundiais de Tiro e conhece aestrutura de Fort Benning, nos EUA, pois competiu no local no ano de 2007

No. próximo domingo,
10, acontece na pista do

_ ParqueMalwee aCopa Ia
.«r raguá de Bicicross. As pro
vas.iníciam às 13h e deve reu

nir os melhores bikers da' região:
.� O evento é promovido pela. equipe
.. da Sociedade Corintias Esporte Clube, que
participaram no fim de semana passado do Cam-

.

peonato Paulista de Bicicross, 'em Jarinu. Felipe Gonçalves fo i
vice-campeão na categoria "boys 15 anos'; e Mateus Povoas,
terceiro colocado naexpert 17/24 anos'.

.

.

CARATÊ.
-

.
.. .

Guaramirim recebe troféus
-

.

Cerca de 40 crianças de Guaramirirn participaram no fim de se-
.

mana da 1 a Etapa do Campeonato Estadual de Caratê. A competição,
que aconteceu no Ginásio do ParqueMalwee, em Iaraguá do Sul, reu
niumais de 400 atletas vindos 'de 12municípios. No total, a delegação
de Guaramirim conquistou nove medalhas de ouro, seis de prata e

. sete de bronze. Na oportunidade foi entregue o troféu aos melhores
do ranking no ano de 2010, nas categorias kata e kumitê. Nicole Ota

viano, Gabriel Trentini, José Eduardo Pereira, Maiky Roberti, Aman
da da Silva, Franciele Machado.e Kaue Machado foram os atletas de

Guaramírim que receberam a premiação.

NATAÇÃO
. Ajinc estreia nas plselnas

A equipe Ajinc/Arroz Urbano/FME estrearam nas piscinas ém
2011. o grupo esteve em Florianópolis, no Campeonato Estadual de
Velocidade, Troféu FitaAzul e voltou com ri sexto lugar geral na cate- .

goria juvenil. O melhor resultado da equipe foi um ouro com Marina
.

Fructuozo nos 50m costas. Ela· conquistou ainda prata nos 50m livre

"-, e 50m borboleta. Entre os homens o destaque foiVitor Dalcanale que
conquistou duas pratas, no 50m peito e revezamento 4x50 livre e um

bronze no 4x50 quatro estilos. O técnico Ronaldo Fructuozo, o Kiko,
considerou os resultados muito positivos; "urna vez que este ano a

equipe está com uma média de idade bastante baixa". O próximo
evento da equipe será a seletiva nacional para os Jogos da Juventude
Italiana, no domingo, 10, em Belo Horizonte.

.
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Flu -e Inter-perdem
na Libel·ladores
Apenas o Santos con�eguevencer em noite ruimpara brasileiros
DA REDAÇÃO

A rodada de ontem da
Taça libertadores foi para
apagar da memória de
colorados e tricolores.

..... Internacional deixou esca

par o empate, que o garan
tia de forma antecipada nas

......oitavas de final da Liberta
dores e acabou perdendo para o

- Jaguares por 1xO, no estádioVictor
Manuel Reyna, em Tuxtla Gutiér-

_

rez, no México. Apesar da derrota,J!

, f
JOGOS PELO MUNDO
• TAÇA .LlBERTADORES
• ONTEM

RESULTADOS

Jaguares 1xO Internacional

Nacional 2xO Fluminense
Santos 3x2 Colo-Colo

HOJE

19h15 - Grêmio x Junior de

Barranquilla

• COPA DO BRASIL
• 2a FASE - JOGOS DE VOLTA

.

ONTEM

RESULTADOS

Botafogo 3xO Paraná Clube

Caxias 3xl Botafogo-PB
Santo André lxO Sampaio
Correa-MA

Vascó 2xl ABC

Atlético-MG OxO Grêmio Prudente

Bahia 2xl Paysandu-PA
São Paulo 2xO Santa Cruz-PE

• OITAVAS DE FINAL
- Palmeiras-SP x Santo André-SP

São Paulo-Sf> x Goiás-GO

Flamengo-RJ x Horizonte-CE
Prudente-SP x Ceará-CE
'Caxias:RS x Coritiba-PR

Vasco-RJ x Náutico-PE
Atlétíco-PR x Bahia-BA

Botafogo-Rl x }�va í-SC

o time gaúcho segue na liderança
da Chave 6, com dez pontos, e

depende agora de uma vitória
-

sobre o Emelec na última roda-
. -

da, no dia 19, no Beira-Rio. Já o

Jaguares assume a segunda co

locação, com nove pontos, e fica
perto da classificação.

Porém, o pior resultado de' on
tem à noite foi do Fluminense, que
não resistiu ao Nacional diante de
mais deSü mil pessoas, em Mon
tevidéu. Perdeu o jogo por 2xO, e
ficou em situação crítica no Grupo
3. É o último colocado da chave,
agora com possibilidade muito re

mota de conseguir a classificação _

para as oitavas de final.
Já o ·Santos, enfim, venceu a

.

primeira na Libertadores. Mas

exagerou no' sofrimento. Depois
de abrir ampla vantagem, teve três
jogadores expulsos e levou dois

gols do Colo Colo. Ganhoupor3x2,
na Vila Belmiro, e, embora ainda

respire com dificuldades, tomou
ar suficiente para ter a -classifica
ção às oitavas de final noGrupo 5..
Os gols do Peixe foram marcados

por Elano, aos 34, Danilo, aos 35
do primeiro tempo e Neymar, aos
6 da etapa completar. Os visitantes
descontaram no segundo tempo
com Ierez, aos 36, e Rubio, aos 42.

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

lisinho decretou a classificação do São Paulo às oitavas da Copa do Brasil

COPA�DO BRASil: SÃO PAULO, VASCO E BOTAFOGO CONFIRMAM VAGA

Definidos-osjogos das oitavas
I '

A fase de oitavas de final da

Copa do Brasil ficou definida
nesta quarta-feira. São Paulo,
Botafogo e Vasco confirmaram o

favoritismo e garantiram suas va

gas na sequência da competição.
, Já o Atlético-MG não passou do O
a O com o Prudente e foi elimina
do, diante de sua torcida.

O São Paulo confirmou o fa-

voritismo ao derrotar o Santa
Cruz' por 2xO, CO(Il gols de Rho
dolfo e Ilsinho, naArenaBarueri,
após perder o jogo de ida por 1xO.
O time paulista agora terá pela
frente o Goiás, algoz da Ponte

Preta. No Engenhão, o Botafogo
confirmou sua vaga ao bater o

Paranápor 3xO, com golsde Loco
Abreu (2) e Caio. Seu próximo

adversário será o Avaí, que elimi
nou o Ipatinga. Em São Januário,
o Vasco suou para vencer o ABC,
de virada, por 2xl - houve em

pate sem gols em Natal. Os gols
vascaínos foram anotados' por

.

Alecsandro e Bernardo, enqHan-
"

to Cascata marcou pelo ABC. O
time carioca encara agora o Náu
tico, que derrubou o Bangu.

Peço o comparecimento com a máxima urgência de MAR
CIANO SILVÉRIO, na empresa Mannes Ltda, CNPJ nO

84.431.881/0001-95, sito rodovia BR280, Km 58, Bairro Cen-
. tro, G�aramirim/SC, para tratar de .assunto de seu interesse.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

o Presidente do Conselho de Adrninistraçâo daAgência de Crédito do Vale do
Itapocu - ACREVI, no uso de suas atribuições estatutárias, com base no art.
14 inciso III, convoca todas-as entidades associadas e ou vinculadas, para
Assembléia "Geral Extraordinária a realizar-se no dia 25 de Abril de 2011 às
17 horas em primeira convocação e às 17:30 em segunda convocação, tendo
como local sua sede na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 776,
sala 01, no centro-de Jaraguá do Sul (SC), para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

L ALTERAR ESTATUTO SOCIAL;

Valério Junkes
Presidente do Conselho de Administração

Jaraguá do Sul (SC), de Abril de 2011

EDITAL DE INTIMAÇÃO
.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADODESAND\CATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá doSul

- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaM3rechalDeodoro daFonseca nO 1589

Telefone: (47) 3273-2390.Horário deFuncionamento: 09:OOhàs 18:OOh

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

.
. EDITALDElNTIMAÇÃODEPROfESlO

Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, paraa devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar destapublicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legaL FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

.

,

Apontamento: 174503/2011 Sacado: CAMARGO INSTAlACOES ELEIRICAS E HIDRAUU Endereço: RUAROBERID ZIE
MANN 2959 - CZERNIEWICZ - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: PERLEXPRODlffOS PlASTICOS IlDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 28803-G - Motivo: falta de pagamentoValor: R$63,4O - Vencimento: 29/03/2011

Apontamento: 173453/2011 Sacado: CLAUDIO HENRIQUE EWALD Endereço: RUAGERMANO GRUTZMACHER 60 - JA
RAGUÁ00 SUL-SC - CEP: 89255-000 Credor: ASM TELECOMUNICACOES IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
1935 - Motivo: falta depagamentoValor: R$1.720,00 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 174487/2011 Sacado: CIDOS & DEUMA Endereço: RUAOSCARSCHNEIDEIUm SAIA02 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: - Credor.ARANDA'EDfIDRATEC.E CUIT.IlDA Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 44 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$1.550,00 - Vencimento: 20/03/2011

Apontamento: 174164/2011 Sacado: DEILSON PEREIRA DA SILVA Endereço: FRANCISCO HRUSCHKA 1729 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: - Credor:WBREITKOPF COMERCIO E INDUSTRIA I1'DA Portador: - Espécie: DMI - N" Título:
0000009387 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 101,43 - Vencimento: 25/03/2011

.

Apontamento: 174072/2011 Sacado: EXPREssO FfÇJUEIRA IlDA Endereço: RODOLFO GRO$SKlAGS, 161 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89258-240 Credor:VENlUS PNEUS IMPORTADORAEDISTRIBUIDORA Portador: - Espécie: DMI - N°

TIt.u!0: 3847.1/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 798,00 - Vencimento: 19/03/20U

Apontamento: 174446/2011 Sacado: GISEU COMERCIO DE CALCADOS I1'DA Endereço: JOSET. RIBEIRO 100 - IlHADA
FIGUEIRA - Iaraguã do Sul-SC - CEP:. - Credor: CASAS DA AGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO IlDA Portador:
- Espécie:DMI - N°TItulo: 5705/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 67,53 - Vencimento: 24103/2011
____________________________________________________________ .l. . .: _

Apontamento: 174445/2011 Sacado; HONEY MODAS LTDA-l\1E. Endereço: RUA JOAO FRANZNER 305 SI\lA 02 - SAO
LUiZ - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-500 Credor:TANISE INDUSTRIAE COMERCIO IlDA Portador: - Espécie:DMI
- N'Tirulo: 3450004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 525,16 - Vencimento: 28/03/2011
--------------------"':---------------------------------------------_ ..._-----------------------------------------------------------------------_.::

Apontamento: 174443/2011 Sacado: JOHNYARNOlDO HASS Endereço: RUA EURICO DUWE 4608 - Iaraguã do Sul-SC
- CEP: - Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS IlDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:.6440-3 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 612,00 - Vencimento: 30/03/2011
--------;---------------------------------------T------------------------------------------------------------------------------:----------------

Apontamento: 174444/2011 Sacado: JOHNYARNOlDO HASS Endereço: RUA EURICO DUWE 4608 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: - Credor: PIRAMIDEAlffO PECAS I1'DA - EPP Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 006450 - Motivo: falta de
pagamentoValor:R$167,00 - Vencimento: 30/03/20n

Apontamento: 174068/2011 Sacado: KAROISA lJDA l\1E Endereço: RUAWAlIER MARQUARDT 3050 - BÀRRA DO RIO
. MOLHA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: CORETEXINDúSTRIATEXIlL IlDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo:
15773/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.665,34 - Vencimento: 15/03/2011

.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 174073/2011 Sacado: KAROISA I1'DA l\1E Endereço: RUAWAlIER MARQUARDJ: 3Q50 - BARRA DO RIO
MOLHA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: CORETEXINDUSTRIATEXTIL IlDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
16276/3. - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 758,94 - Vencimento: 15/03/2011

Apontamento: 174486/2011 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAR DE PROD. Endereço: LEOPOlDO HANNKE 230 - JARA
GUÁ DO SUL,SC - tEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO &DALLAGNOL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 99890
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.088,71-Vencimento: 18/03/2011

, '

-------._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 174489/2011 Sacado: METI\LURG1CACOSIA I1'DA-l\1E Endereço: CAMPO N-EGRE 127 - Iaraguã do Sul
SC - CEP: - Credor: FABIANO NUNES PADIlHAl\1E Portador: -; Espécie: DMI - N°Título: 259 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$1.075,00 - Vencimento: 26/01/2011

Apontamento: 174432/2011 Sacado:MONYKECOMERCIO DE CALCADOS LTDA l\1E Endereço: R JOAQUIM FRANCISCO
DE PAUlA 220 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: L TEYKORSKI& CIA tIDA l\1E Portador: - Espécie: DMI
- N"TItulo:{)00020CC - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 205,56 - Vencimento: 28/03/2011

.

Apontamento: 174091/2011 Sacado: PATRICIKZINNKEARNOLD Endereço: RFRANCISCO RUSKA2270 - Iaraguá do Sul
SC - CEP:

.

- Credor:MARlAADElAIDE FIDRESME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: NF 1587/797 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$124,18 - Vencimento: 13/03/2011

.
.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,------------------

Apontamento: 174033/2011 Sacado: PONJO COIDRlDO BORDADOS LTDA Endereço: RUA LUIZSATLER 106 - JARAGUA .

DO SUL - CEP: - Credor: ECOTINTAS IlDA Portador: - Espécie: DMI � N'Titulo: 009105/02 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 937,50 - Vencimento; 27/03/2011
-------------'7---------------------------------------------------------------------------------------�--.---.------------------- .... --------------

Apontamento: 174353/2011 Sacado: TRIAGEM COM DE APARAS DE PAPEL I1'DA Endereço: RUA SERV ROSAUAM RI
BEIRO 85 - IlHADAFIGUEIRA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: SHCCOMPONENrESHIDRAUUCOS IlDA
Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 2803 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 980,00 - Vencimento: 24/03/2011

Apontamento: 174287/2011 Sacado:WALDECI SCHUCHARDT Endereço: RUAERVIN RUX4841- RIODAWZn - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89264-600 Credor: BANCO FICSA SA Portador.- Espécie: CBI - N°Título: 998244585-1 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 693,65 - Vencimento: 28/03/2010 •

,
'

-------------------------------------------------------- .. -------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 174405/2011 Sacado: Y & Y PRESENTES E BUOUTERIAS trDA l\1E Endereço: RWAlTER MARQUARDt
1140 - SLOl- JARAGUÁDQ SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor:REVALATACADODEPAPElARIA I1'DA Portador: - Espécie:
DMI - N"TItulo�01218759ê - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 388,77 - Vencimento: 23/03/2011

Apontamento: i7428112011 Sacado: YES EVÊNTOs E PROMOCOES Endereço: AV PREFEfIDWALDEMAR GRUBA 1839
- BAEPENDI - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: COOP. POUP. CRED.PEQ.EMPRMICROEMPRESAS Portador: J L DE
SOUSADORIGAN - EQUIPMUSICAIS ME Espécie: DMI- N°TItulo:OI/OI - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.600,00
- Vencimento: 25/03/2011

. .

Apontamento: 174289/2011 Sacado: ZENITE FEIlPPI Endereço: RuASERGIO SABEL 197AP 301- IlHA FIGUEIRA - Iara-
.

guá do Sul-SC -.CEP:.89258-115Credor: BVFINANCElRAS/A Portador: - Espécie:CBI - N°TItulo: 162000230 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$10.20B,98 - Vencimento: 15/07/2009

Certifico, que esteEdital jíe Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 07/04/2011.
Iaraguádo Sul (SQ, 7 de abril de 2011.

.

ManoelGustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de titulos publicados: 21
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Segurança
,

Suspeito de explosão
será' ouvido amanhã

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 7 de abril de 2011

Um menor de 17 anos, suspei-'
to de ser o autor da explosão ocor
rida.na noite d_e segunda-feira no

Centro de, Educação de Adultos

Ideal, na rua Leopoldo Malheiro,
.

no Centro de Jaraguá do Sul, será
- ouvido nesta sexta-feira.

De acordo comMarcoAurélio
, Marcucci, responsável pela Dele
gacia de Proteção à Mulher, ao

Idoso e ao. Adolescente, o jovem
esteve na delegacia acompanha
do de um responsável legal on
tem, mas se negou a prestar de

exame ficará pronto na semana .. poimento, por isso foi intimado a

que vem. Se o resultado confir- comparecer ao órgão para depor.
mar que houve o estupro, o sus- nesta sexta.

peito será indiciado", .informou O menor teria.fabricado uma

o responsável pela delegacia de bomba caseira usando' como base

Corupá, Maurício Francisco. -

De- acordo com ele, o inquérito
deve ser enviado ao Fórum em um

prazo de 30 dias. "Dependendo dos

depoimentos, pedirei a prisão pre
ventiva do suspeito", finalizou. O

delegado não quis passar rri�ores
detalhes porque o caso segue em

segredo de Justiça:

I l�Ê' IA

Deficientemental
�'.

'
,

.
�

.' .

évítima de estupro
Crime aconteceu na terça-feira, no interior de Corupá

família e de todos na região. "Mi
nha irmã contou que ele chegou
perguntando se ela estava sozi

nha", relembrou. A jovem tinha
,

'. acabado de chegar de Jaraguá do
Sul, onde frequenta aApae (Asso
ciação de Pais e Amigos dos Ex-

cepcionais). Logo após cometer

O
crime aconteceu próximo o crime, o homem foi embora e a

- das 14h, na residência da
,

_ moça pediu ajuda a um vizinho,
vítima, na Estrada Itapocu que acionou a PolíciaMilitar e os
Caimão, interior de Coru- BombeirosVoluntários.

pá. Na hora em que foi atacada,
. ela estava sozinha na casa onde

estava em Jaraguá do Sul. Ela veio
trazer a filha para fazero exame

de conjunção carnal, que é, rea
lizado no IML' (Instituto Médico

Legal) e serve para confirmar se
houve a violência sexual. "Esse

Na última terça-feira,
uma moça de 20 anos,
portadora de deficiência
mental, foi vítima de
estupro.

. _' I\."�'-

mora com a mae e tres irmaos

mais novos. "Minha mãe estava

ajudando minha tia na casa dela,
eu estava trabalhando aqui na
empresa e os dois irmãos meno-

,

res tinham ido para a escola", in
formou Marcos Fernando Shon,
18 anos, irmão da vítima. Segun
do ele, osuspeito é conhecido da

""Dependendo __
dos ,\

depoimentos, pedirei a
prisão preve,ntiva
do suspeito".

,

MAURlcIO'FRANCISCO, RÊSPONSÁVEl
"

PELA DnEG�CIA DE f;ORUPÃ

Ontem à tarde, a reportagem '

do O Correio do Povo esteve na
residência da vítima, mas'não
havia ninguém em casa. A mãe

• Elisângela Pezzutti
,

elis@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Maurício Francisco, responsável pelo caso, informou que deve-encerrar inquérito no período de 30 dias

19

uma garrafa pet e gasolina. O ma

terial explosivo foi colocado próxi
mo ao quadro negro da sala. Com'
a força da explosão, que aconte
ceu próximo das 22h, o .local fi
cou completamente danificado
- o feto foi destruído e uma jane
la chegou a ser arremessada para
o corredor. Ninguém ficou ferido

porque nas segundas-feiras não
há aula naquela sala.

Se ficar comprovada a res

ponsabilidade do menor no caso

da explosão, ele poderá ser inter
nado em Centro de Internação
Provisória. Se fosse maior de 18

anos, poderia ser condenado·
pelo crime de explosão e punido
com detenção de três a seis anos.

EDUARDO MONTECINO_

Bomba caseira danificou teto e arreme-ssou janela da sala de aula

Fórum vai ampliar
horário de atendimento

Na última semana, o CNJ
, (Conselho Nacional de Justiça)
aprovou a padronização do ho
rário de atendimento �o público
para o Poder Judiciário. Segundo
a decisão, todos os tribunais e

demais órgãos jurisdicionais do

país deverão funcionar das 9h às

18h, no mínimo.
, O novo expediente, de acordo
com- o CNJ, vale de segundas 'a
sextas-feiras- e precisa respeitar o
limite de jornada de trabalho dos

servidores. Para entrar' em vigor,'
a resolução com a mudança de

horário precisa ainda ser publi
cada no, DJE (Diário da Justiça
Eletrônico).

Segundo o Conselho, a nova

determinação foi tomada con�·
siderando que alguns tribunais
pelo país adotam diferentes ho
rários de expediente, inclusive
em relação a dias da semana, o :-

que traz prejuízos a quem precí-.
sa de atendimento ..

Atualmente, o horário .de
atendimento do Fórum em Iara
guá do Sul é das 13h às 19h, de

.

segunda a s�xta - feira.

1 I ,'. �
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Promoções validas até 08/041201'1 para veiculas com pinturá sólida. Frete incluso tilovo Gol1.0 Total Fie" 4 portas, ano modelo 1,GI11, cód 5U11C4, com. preço promocional a vista a partir de R$27.930,00, DICeçêo hidráulica, Pacote Trend fi MódLJlo'comfort por
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Caraguá Auto �lite

A escolho perfeito

BELO! COMO PREVENIR E TRAI
Hoje em dia, numa sociedade em que se valoriza cada vez mais a aparência
física, é importante ter vários cuidados com a sua imagem. Um dos problemas
que afeta muitas pessoas é o cabelo, ou a falta dele. Toda a alteração que afete o

couro cabeludo e os cabelos de uma pessoa, e altere a sua aparência física, pode
ter um impacto importante sobre a sua auto-estima e a sua personalidade.

. Assim como um corte de cabelo mal feito, a perda.de cabelos pode ter sérias
conseqüências emocionais, tanto para homenscomo para mulheres.
Além disso, quem não quer ter um cabelo bonito, forte, com brilho e saudável?
Há vários fatores causadores da queda de. cabelo:Alguns são apenas fatores

.. temporários e .sazonais, outros são fatores do dia-a-dia como as agressões
diárias a quê o cabelo está sujeito.

As causas mais comuns:
,. A agressividade com que se penteia. Pode parecerirrelevante, mas deve-se,

. tomar cuidado com O modocçmo se penteia os cabelos.
- Má alimentação; pobre ernproteínas e vitaminas, pode deíxar os cabelos fracos
equebradiços. Faça urna alimentação. equilibrada, 'consulte um nutricionista se

necessário.
� Doenças como anemia, febres ou infecções'possam também ser pr�judiciais. A
solução neste caso passa após a recuperaçãoría saúde ..
- A falta de cuidado ao utilizar certos, prodotos também contribui de rnanera

significativa para a queda. leia e siga corretamente as instruções de uso do produto.
- O secador; grjinde aliado principalmente das mulheres, quando usado em

excesso também contribui para a queda.
.

.
-

Seja qual for a causa da queda dos cabelos, existem produtos de uso oral e tópico
para acabar com o problema e devolver um bom aspecto aos cabelos.

"Produtos de uso tópico:.
JABORANDI
Estimula o crescimento e renovação celular na pele e cabelos, utiliz�do na

prevenção e

tratamento da queda de cabelos de diversas causas.

R!
CANTHARIDAS
Ativa a circulação local combatendo a queda e fortalecendo a raiz dos cabelos,
favorecendo e acelerando o cresCimento dos fios. Estimulam a Circulação do
couro cabeludo.
CAPSICUM
Muito utilizada em tratamentos para alopecia. Estimula a circulação do couro

cabeludo.Acelera o crescimento dos fios.
-

•

MINOXIDll
,

O Minoxidil-é um vasodilatador que originalmente era usado oomo remédio oral
para tratar a pressão alta. Porém, foi descoberto um efeito colateral interessante

que ocasionava crescimento de cabelo em pessoas com calvície reversível.
Além de combater a queda de cabelos, o minoxidi( ativa o bulbo capilar,
promovendo o nascimento de nO\7OS folículos pilosos, que com uso contnuo se

transformarão em cabelos .

Produtos de uso oral: .

PlllFOOD
Su-plemento alimentar, composto por proteínas', minerais e vitaminas que entram

. ,

na formação do cabelo.Traz benefícios não só aoscabelos. 'mas à pele e unhas.
.

Reduz bastante a queda e diminui consideravelmente unhas Jaseaõas. e

quebradiças.
PANTOGAR

, .

Pantogar reduz significativamente a queda dos cabelos, estimulando um·

crescimento" saudávet dos fios e melhorando sua qualidade e resisténcia.
Recomendado. nos casos de:'

.

- Perda difusa de cabelos (perda de cabelo por razões desconhecidas).
- Alterações dégenerativas na estrutura de cabelo (cabelo enfraquecido, fino, não,
maleável, quebraclço, sem vida, opaco e sem cor), cabelos danificados pela.luz
do sol e radiação UV, prevenção 'do apareclrnsnto.',

-

".
,

',.',. �

. de fios brancos.
.

'

1tJ!
� Desordens no crescírnento dasunhas (unhas O
quebracíças, rachadas e pouco maleáveis). -'

Na Ekilíbrio você encontra shampoos, condicionadores, loções e
cápsulas que auxiliam no tratamento. 'Consulte seu médlco•.

"

,

. ,

•
t. I
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