
.
.

22mil contribuintes
.

.

- -.

(' -

.
.

.
. .

�

ainda não declararam IR
,Segurido a Receita Federal de Iaraguá do Sul, 53% dos moradores da região devem

acertar as contas com o leão naúltíma semana. Prazo vai até a próxima sexta-feira, 29.
Página 8

ENCANTO PELAS NOTASMUSICAIS

. r

EDUARDO MONTECINO
1

.1" .

Projeto de musicalização infantil oferecido pela Scar pretende estimular a criatividade, a coordenação motora e a expressão corporal
em bebês a partir de seis meses. Interação com as crianças é feita através de instrumentos sonoros, como piano, chocalho e violão .

......................................� .r � n

I ,

Reconstrução, sem
data para acabar .

Lista de locais que precisam
ser recuperados dos estragos,
dás chuvas deste ano é
extensa. Sócom a aquisição de
galerias e tubos, secretaria de
Obras já gastou R$ 2,3 milhões.
Páginas 6 e 7

Adesc pede estudos ..
mas aprofundados
Amblentalístas acionaram o

Instituto Chico Mendes para
avaliar projeto que prevê a

instalação de uma Pequena
. Central Hidrelétrica na

Cachoeira da Bruaca, em Corupá
Objetivo é avaliar o impacto que
a usina deve causar ao meio .

ambiente. Página 4

Fé e devoção na
.

Sexta-feira Santa
Tradicional Via-Sacra no bairro
Rio Molha e procissão do
Senhor Morto no Centro devem
reunir milhares de fiéis hoje. _

Programação realizada pelas
igrejas esta semana relembra a

.

crucificação,morte � ressurreição
de Jesus. Página 14
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2 História

2010
Vazamento de óleo
no golfo do México
A plataforma de petróleo Deepwater

Horizon, mantida pela 'empresa Beyond
Petroleum (BP) -,antes,British Petroleum
aftrnda no golfo do México após dois dias

,

em chamas causadas por uma série de ex
plosões na tubulação, da plataforma, pro
vocadaspor uma erupção de ágúa do mar,
lama e gás metano durante os últimos pas
sos daperfuração do pÇ>ço,emMacondo.

.

Namanhãdo dia22 de abril, aplatafor
ma afundou no golfo do México, expondo
os poços de petróleo. Na tarde' do mesmo
dia, autoridades americanas constatam o

vazamento de óleo a uma taxade cerca-de
,

8mil barris de petróleo - 1,3 milhão de li
tros - por dia, desde o dia 20.

'

O vazamento provocado pela' Dee-
pwater Horizon foi o maior desastre am

biental provocado pela indústria petro
leira. Várias tentativas de fechar o poço
fracassaram, e apenas' em 15 de julho a

·

fenda foi vedada, após 'liberar o equiva-
· lente a quase cinco milhões de barris de '

i "
.

,.

petróleo no oceano�
Entre as medidas para' tentar vedar o ,

poço, foram considerados o uso de explo
sivos convencionais e nucleares, assim
como a abertura de um segundo poço
para se extrair o óleo antes que vazasse.

-

O vazamento afetou uma área de 11
mil quilômetros quadrados, prejudicando
o'habitat de mais de oito mil espécies, e
ameaçando cerca de 400, além de danos
à saúde e economia do' golfo do México.
O óleo bruto liberado pelo' vazamento'
chegou a adentrar os pântanos da Loui-

· siana; dezenas de quilômetros dentro do
continente.ABP foi responsabilizada pelo
desastre, mas não foi punida. �

.{
,

..

,

,
'

I.

: .

. t ,

1

Inseminacãó
�

artificial

,

O CORREIO DO POVO .- Sexta-feira, 22 de abril de"20_' 1

JQaquim José da Silva'
Xavier,'Tiradentes

Executado em 21 de abril de 1792� o dentis- .

ta e alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais
conhecido por Tiradentes, foi uma das figuras
centrais da InconfidênciaMineira,movimento
separatistada entãoCapitânia deMinasGerais,
que buscava separar-se do estado colonial do
Brasil e por extensão, do domínio Português.

Filho de um proprietário rural, Tiradentes
passou a trabalhar como mascate, minera
dor e dentista pouco após amorte do pai, em

, 1757. Em!780 alistou-se na cavalaria de Mi
nas Gerais, servindo como comandante. da
tropa deDragões que patrulhava o "caminho

novo", 'rota de escoamento damineração.
Foi nessa' época que se envolveu com

movimentos insurgentes. Com a repressão
da inconfidência, em 1789, foi o único dos

. .'

inconfidentes a ser condenado a morte .pelo
.

crime de "lesa-majestade" Antes da procla
mação da Rep.ública, Tiradentes era uma

·

figura relativamente obscura; Hoje, o dia de
sua morte é um feriado nacional, e Tiraden
tes éconsiderado patrono CÍvico do Brasil.

Mártir da inconfidência mineira, Tiradentes passou de um personagem
obscuro a umafiqura quase messiânica após a proclamação da _

repú\blica. A imagem popular de Tiradentes, comum na arte do
'.

final do século 19, é inspirada na imagem tradicional de Cristo'
<

PELO,MUNDO

1

Descoberta· do
.

Brasil
1 9·

Corrida'por terra '.

1912

,Nasce o Pravda
A frota de Pedro' Álvares Cabral Cerca de' 50 mil pessoas partem

·

avista a costa brasileira, após ir à de- para o estado de Oklahoma na tarde _

·

riva no
_

oceano Atlântico numa'expe-
. do dia 22 de. abril de 1889 para declarar

díção que visava seguir a rota deVasco posse de parte dos oito mil quilôme
daGama para'a India. Após atracar em . tros.quadrados de terras abertas para
Porto Seguro no dia 24 de abril; a fro- assentamento. Colonos podiam ela-

,

!a de Cabral partiu novamerite rumo à
.

mar até 0,'65 quilômetros. quadrados
India, perdendo metade das embarca- de terras, na condição de habitá-la e'

ções antes de chegar àÁfrica. . trabalhar nela.

. O jornal russo. Pravda, voz. oficial
do partido comunista russo, e duran
te os anos da União Soviética, único
.jornal de circulação nacional no país,
é publicado pela primeira vez em São

Petersburgo, em 22 "de abril de 1912.

Ojornal foi fechado em 1991, após o

colapso final da União Soviética, por
decreto do presidente BorisYeltsin.

SOCIEDADE
RIO CAMARADA

Na edição de 14 de abril de,
1979, o jornal O Correiodo
Povo relatava um estudo

alegando que a inseminação
artificial e pancas de esperma
aumentariam as chances'
de relações incestuosas por
haverem crianças que não

-

saberiam quem é o pai.
\.

Bloco de Notas
_

Em 1902, o arquivista J.A Birchall, de Lauceston, '

Tasmânia, cansado de lidar com folhas separadas
de papelpàra anotações, decide cortar as folhas

li pelametade, e colar ummaço delas pela partede
,I cima, criando um dos primeiros blo.cos de notas.

. -

'_
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EDITORIAL

Língua estrangeira

PONTO DE VISTA
. ,

�12><TA-FE!RÃ
'""Srun;;é;:eithauptFilho,-
Vice-presidentedaACIJS

- Estimulando os
Talentos _Humanos

Um
dos maiores desafios encon

trados pelas empresas é fazer
com que as pessoas talentosas
contribuam com o máximo de

seus esforços. Estímulos que eram dados
no passado já �ão servem mais ou já não
fazem mais o mesmo efeito. A fórmula

mágica não existe, mas é possível com
binar um conjunto de técnicas e fatores,
para motivar os funcionários. O princ!-

-

pipo básico é o respeito pelo indivíduo.
A responsabilidade é da administração
da empresa e o sucesso também depen-'

.

derá da sua cultura.'
.

- Algumas técnicas de motivação: dar
aos empregados informações necessárias

para a realização de um bom trabalho, dar
feedback regular aos empregados, solicitar
ideias e envolver os funcionãrios em deci

sões, criar canais de comunicação, apren-
.
der com os funcionários sobre aquilo que
os motiva, saber quais as atividades de

senvolvidas pelos funcionários quando es

tão livres, elogiá-los por um trabalho bem
feito, reconhecer o poder da presença do
líder em sua posição, elogiar de forma es

crita, reconhecer publicamente o trabalho
bem feito, realizar reuniões para comemo-.
rar o sucesso do grupo, dar.ao funcioná
rio uma tarefa interessante para executar,

dispor de ferramentas adequadas para o

.

funcionário realizar a tarefa, reconhecer as
necessidades pessoais do funcionário, usar
o desempenho como base para a promo
ção, política abrangente de promoção dos

funcionários, enfatizar o compromisso da

empresa com a manutenção do emprego
a longo prazo,'estimular o sentido de co

munidade, remÚnerar as pessoas de forma
competitiva e dar aos funcionários uma

razão financeira para serem excelentes.
Essas técnicas só terão validade se forem
utilizadas contínuadamentc,

Mudança estrutural tem' quatro carac

terísticas: escala, magnitude, prazo e im

.porrância estratégica. As empresas só con

seguem ter sucesso quando essa mudança
chega-ao nível de cadaum dos funcionários;
Assim como não há uma fórmula mágica
para motivar as pessoas, também .não há
umametodologia única para abordar o lado
humano 'da gestão damudança.

A criatividade surge como uma enorme

força diante do acelerado processo de de
sindustrialização da economia contempo-

. rânea, o qual toma o conhecimento a nova

moeda. A classe criativa já é 30% da força
de trabalho nos Estados Unidos, ou seja,
aproximadamente 40 milhões de profis-.
sionais comprometidos com a inovação, o
design, a imaginação e as ideias. É o capital
cultural que define essa classe. A econo

mia criativa e ametodologia dos três HTs"

(tecnologia, talento e tolerância) têm três
focos: o tecnológico, o econômico e o cúl
tural e artístico. Sem dúvida, o grande di-

.

ferencial competitivo da economia de hoje
em dia é a criatividade. Para que as pessoas
possam criar, precisam estar motivadas e

inseridas num ambiente propício.

Opinião 3·
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Ajude-nos a buscar

excelência ern nosso

serviço de entrega. Por

gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 210(j 1936 ou

email pesquísaeo
ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

DO LEITOR

.Verdades sejam ditas

[)
entre os diversos descontenta
mentos com o poder público no

momento, creio 'que a notíciavei
culada pelamídia recentemente é

a mais pujante de todas.
Não bastasse a inoperância em díver

sos segmentos, saúde) segurança pública,
educação, agora querem impor o pedágio
também .em nossas rodovias estaduais.
Isto demonstra, nitidamente, que as es-

. feras administrativas públicas não con

seguem gerir os recursos destinados à

manutenção e melhoria' das rodovias.
Todos sabem da novela da duplicação

. da BR-280, que se' arrasta penosamente
há décadas,' e agora com mais esta"no- .

vídade'[onde pretende-se regionalízá-la,
certamente será deixada para nós contri

buintes pagarmos fi conta.
Corrijam-me se estou errado, duran

. te a campanha eleitoral, apesar de não

acompanhar rigorosamente os progra
mas eleitorais gratuitos, não me lembro

. de ter sido proposto, por nenhum can

didato, a privatização das rodovias esta

duais. Tal decisão, unilateral., demonstra
o.descaso dos nossos governantes para
com a opinião pública. Onde estão os de-

putados estaduais' nesta hora, que deve
riam discutir o assunto, e principalmen
te, consultar o povo sobre a viabilidade
desta proposta?

Admito que as condições' viárias es,.

tejam precárias e que alguma coisa deva
ser feita. A hipótese de privatizar, desde
que seja' racional, pode ser viabilizada

sim, mas desde que os "trouxas", suben
tenda-se contribuintes, deixem de pagar
os impostos embutidos no IPVA e' dos

combustíveis, que já foram criados para
amanutenção damalha viária...

Embora da maneira que se colocou à

população, o que provavelmente aconte
cerá será a 'implementação do pedágio e

.

a perpetuação destas taxas abusivas. Ou

seja, pagaremos duas vezes por algo que
nos é de direito.

. Por essa e outras razões creio que a re

forma política deva ser discutida de forma
ampla, pois a insatisfação popular é gran

. de, e nossos' "representantes" não estão

"interessados nessas questões de cunho po
pular, e sim nos abonos de férias, diárias,

. horas extras, etc .. Para que se incomodar?

lamentada. O projeto não aponta quem
deve ser responsável pela fiscalização e

também não estabelece sanções a quem
descumprir o dispositivo. �

.

.

Projetando-se como ardoroso defensor
do purismo linguístico; Carrion não se deu

conta de que sua propos
ta ignora os movimentos

próprios que formam a

língua falada e escrita de
uma sociedade. E o pior
de tudo é que tal ideia

"'" encontrou eco naAssem

bleia Legislativa do Rio

ram incluídas .no texto Grande do Sul.
da proposta. Uma delas Com certeza os de-

rema a obrigatoriedade' putados deveriam ana-

de tradução quando a expressão for nome lisar outras questões mais relevantes em

próprio. A segunda sugere ao Executi - benefício da população gaúcha. Afinal,
vo que coloque em prática o projeto em vivemos em unia e!a globalizada e as pala
documentos oficiais. Com a aprovação, a . vras em outro idioma cada vez mais farão'

proposta será submetida. à apreciação parte de nossa vida cotidiana .. Que 'a As-
,

do governador Tarso Gemo. Ele tem 30 . sembleia Legislativa deixem a língua 'por
dias para sancionar ou vetar o tema. S� tuguesa desenvolver-se como é o natural

sancionada, a lei precisará.ainda ser regu- da evolução da linguagem. "

Jonathan H.Mandalho, cirurgião dentista

CHARGE
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E BIENTE

Adescqueranálisemais completa. -. .
.

.
'

, ,

Técnicos do Instituto Chico Mendes visitam cachoeira daBruaca ainda neste semestre,

,
.

AAdesc
(Associação de Desen

volvimento Socíoambíental Co-
rupaense) encaminhou .alguns ....:,..

...,.- _

documentos para o ICMBio, .

(Instituto Chico Mendes de Conservação
da

.

Biodiversidade). O�
. associados. pe

dem para que sejam analisados os proje
tos de impacto-ambiental da construção
de uma PCH (Pequena Central Hidrelé
trica) acima da cachoeira da Bruaca, no ,

interior do município.
,

Isso porque, segundo o presidente da
. Adesc, Alcides Hahn, a empresa Corupá Fiorentino Battistella.
Energia, que pretende instalar uma PCH ' o engenheiro da Corupá Energia res-
na Bruaca, rião apresentou os estudos ponsável pelo projeto, 'José Tito de Lima,
completos de impacto ambiental ria re- Neto, não foi localizado para falar sobre o

gíão,Acionado O ICMBio, aAdesc exige um , te- assun p .

. estudo mais aprofundado. e ainda pede
para que o instituto trabalhe em conjunto - Daiana Constantino
com aFatma na tentativa de evitar a libe:' daianac@ocorreiodopovo.com.br

COIIUPÁ

.' As pessoas contrárias à .

instalação de uma usina
hidrelétrica em Goru�á estão
de olho no trabalho dos
empresários que propõem a

-.

. execução do projeto PCH Bruaca.
. .

�
.

:IBOP6
CONFIRMA:

ração da licença para a instalação da usina.
O ICMBio está ligado aoMinistério do

Meio Ambiente; que é responsável p-elo. _

i

apoio na preservação das' 500 reservas

particulares do patrimônio natural exis
tentes no território brasileiro. Entreessas
áreas está o.'Parque Emílio Fiorentino

Battistella, em Corupá, que abrange área

preservada com 1.156 hectares, onde
está localizada a Rota das Cachoeiras.

.

,
.

" Adesc'também acionou o'
Ministério do Meio Ambiente.

De acordo com Hahn, os técnicos do
ICMBio devem visitar a região onde se pre

.

tende instalar a usina' hidrelétrica ainda'
neste semestre, A Adesc também encaini
nhou um relatório para a promotoria do
Meio Ambiente' do Estado e os associados
contam com o.apoio da associação Rota
das Cachoeiras, que coordena a'Reserva
Particular do Patrimônio Natural Emílio

Cachoeira daBruaca é alvo de polêmica; amblentallstas são contra a instalação de PHC

PEtA q« VEZ,
A MAIS OW/OA.
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Ingredientes básicos
daeducação

Desliliaqão
.

"

o presidel1têdo DCE Qà�at61ica, vibé-presitlerite�aAj'aBtâ e

secretário do Rotaract de Jaraguá, Luis FernandoAlmeida) pediu
,

sua desfiliação do DEM. -Ómotivo seria o descontentamento
com as políticas adotadas pela direçij_q da sigla:"

u i # H,

Qual éa receitapara o sucésso da
educação? O quefazem os países
líderes no setorpara alcançar
excelentes índices?As respostas
para esses questionamentos estãa

,

concentradas nos relatórios do
'

Pisa (Programa Internacional
deAvaliação deAlunos). Não é
ummistério assim tão difícil de
'serdesvendado, ao contrário, é
bastante simples. O aumento do
salário dos professores ea oferta
sistemática de treinamento e

apefeiçoamento para osmestres
são o início da solução. 13m
Cingapura, por exemplo, que ocupa
a segunda posição no ranking
dematemática do programa, os

professores começam a ensinarpelo
mesmo salário de um engenheiro
contratado pelo governo - cerca de
US$2.500pormês. Enquanto no
-Brasil, Estados comoSantaCatarina

,

entram naJustiça para tentarbarrar
o ptsoda categoria, demíserosR$
1.187. Quesófoigarantido depoisde

Alteràção
Nasemana passadaquando
esteveemJaraguádoSulpara
reunião naAmvali, o secretário
deAssistênciaSocial,Serafim
Venzon�encorajouo deputado
CarlosChiodinialançar
ummovímento em favorde
mudançasnaSecretáriaRegional,
abrangendo todososmunicípios
doValedo ltapocu.HojeBarra

, Velh8.eSão João do ltaperiú
pertencemà regionaldeJoinville.

julgamento do Supremo Tribunal
Federal. Isso semfalar na estrutura
precária demuitas escolas.
Apéssimaqualidadedo ensino

, das escolas públicas brasileiras tem
reflexo direto'no apagão demão
de-obra qualificada enfrentado
atualmente. Vagas não são
preenchidas todos os diasporfalta
depessoal.As empresas da região
vivem esseproblema ea solução
encontr_ada pelamaioria éfazero
papel doEstado, jinanciando cursos
rápidos eatégraduações.Mas até
quando suportarão esse deSÇlfio?
Não dá para tapar o sol coma'
penéira eternamente. A pressão
da sociedade por investimentos

pesados no setor é que vaigarantir
uma real transformação. Os
professores são o instrumento
maior do processo ensino-

, aprendizagem, por isso, 'épreciso
atrairgentemotivada e preparada
para as salas de aula, 'e isso não se

f.az com um salário baixo.

Trálico
O combate ao narcotráfico
não pode depender apenas da

'

apreensão de drogas e da prisão
de traficantes. Enfraquecer
as atividades econômicas do
crime organizado exercidas
com aparente legalidade
darámelhores resultados, na
opinião do delegado da Polícia
Federal (PF) Oslain Campos
de Santana, que responde pela
Diretoriaâe Combate. ao Crime
Organizado. Ele participou de
uma audiência na Subcomissão

-- ,

,
Temporária de Políticas Sociais
sobre Dependentes Químicos
de Álcool, Cracke outras

. Drogas, do Senado. Santana .

defende, por exemplo, mais
atenção às investigações sobre
a "lavagem" dos recursos, além
de medidas para o confisco
dos bens adquiridos pelos

,
criminosos.

r

DIVULGAÇÃO

m eleição secreta realizáda na últí- prefeitode Imbituba, BetaMartins, como vice
ma terça�feira,. o' diretório estadual presidente. Ainda serão escolhidos os repre
do PSDB reelegeu, com 59 votos, o, sentantes do Conselho Fiscal'e da Comissão
ex-governador Leonel Pavan para .Executíva.Estadual, Bmdiscurso, Pavan garan

mais. ummandato à frente do partido. O candi -
'.

- tiu que não houve brigapolítica: "Mostraremos
dato derrotado foi o tleputado estadualMarcos'

"

a grandeza do nosso PSDE. Quem esteve aqui
Vieira, que recebeu 43 votos. A eleição durou hoje não foi contra ninguém, foi à favor de um
três horas e_ ainda definiu, por aclamação, o ou de outro"

.

" . .,
'

.,"
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.
.

Estrangeirismos'
_0 governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro
(PT), Vai consultar especialistas, antes de'decidir se
sanciona ou não o projeto de lei que restringe o uso de

'estrangeirismos no Estado, aprovado pelaAssémhleia
Legislativa gaúcha na terça-feira. Não está descartada
a realização de uma audiência públicaparadebater
o tema. O texto aprovado pelos deputados institui
a obrigatoriedade da tradução de expressões ou
palavras estrangeiras para a língua portuguesa, em
todo documento,material informativo, propaganda,
publicidade ou veículo de comunícação impresso. ,

A aliança
Um tutano lembrou essa semana

,

que a aliança com o DEM no

município foi diretamente
articulada porRaimundo Colombo

elorge Bornhausen-Os dois
inclusive estavam presentes no dia '

do sim de IrineuPasold a Ivo. Konell.

.

Sem terceiros,
o fim da terceirização das

, ,

atividades de natureza permanente
" da administração pública direta
e indireta é previsto em projeto
de lei apresentado pelo senador
WalterPinheiro (PT-BA). Segundo '

o parlamentar, a terceirízação
criouum gigantesco contingente
de trabalhadores-de segunda

I classe que não dispõem de
,

qualquerproteçãosocial. Na
prática, aproposta (pLS 172/2011)
proíbe a administração pública
de recrutar trabalhadorespor

,

meio de empresas interpostas
ou cooperativas de trabalho. As
exceções seriam obras, serviços
de natureza eventual e coleta e

processamento de lixo reciclável,
mas unicamente no caso de
existência de cooperativa formada
em benefício dos trabalhadores.

Filiação
,

o PMDB de Joinville prepara grande evento que marcará a filiação
do empresário Udo Dohler no partido, na próxima segunda ...feira,
dia25. Udo tem tudo para ser candidato a prefeito em 2012 com,
as bênçãos de Luiz Henrique e Mauro Mariani.

, www.gl.m1Z.Wm.brgumZ@gumz.eom.br

(47)3311-4147 .........._I. '

Desde 1918
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Reconsl,cllção que
não temmais fim
Lista de recuperações é extensa, assim corno a

lista' de locais que ainda-precisam ser recuperados,
Chuva continua atrapalhando as obras

- JARAGUÁ DO SUL

Pouco mais de três meses desde o

início das chuvas, e as obras
'

de reconstruçãQ parecem ter
se transformado parte da vida
diária da cidade.

6 Geral

"

Secretaria de Obras, pelo menos,
não consegue precisar.um limite .

de semanas +. ou meses - para a

.

cidade voltar ao que era antes do
início das enxurradas. O problema, segun
do o secretárío Valdir Bordin,

.

é simples: as
reconstruções são feitas diariamente, mas a

cada nova chuva grande parte do trabalho é

destruída novamente.
Até. agora, a aquisição de galerias e tu-

I -

bos já alcançou um valor de R$ 2,3 milhões,
� chegou a··550 o número de consertos em

· tubulações. Os materiais adquiridos ainda
estão sendo entregues e instalados nos lo- �

cais mais problemáticos. Pará a recuperação
-

das. estradas, foram utilizados-20 mil metros "

cúbicos' de macadame e seixo - grande parte
inutilmente, já que a chuva voltou a abrir os

.

mesmos buracos em grande parte das ruas .

· consertadas, A remoção de barreiras foi feita .

\ ,t em 250 pontos do município, sendo que, em
;

t vãríasruas, ainda é preciso um complemen-
· -to de" finalização para que o conserto seja
considerado concluído.

.

,

Segundo Bordin, ainda não há um levan-:
tamento do investimento total na reconstru-

.

·

ção da cidade. "Só nessas ruas de asfalto, já
gastamos R$ 330mil. De equipamentos con-..
tratados, chegou a R$'l,2 milhão. E só rece

bemos de ajuda R$ 2 milhões - o resto, é de.
recursos da Prefeitura", detalha Valdir. Toda
a verba recebida da Defesa Civil do Estado

'

foi utilizada na compra de galerias e tubos.
· Muitas das obras que estavam previstas an
tes 'das chuvas, como o asfalto de dois qui
lômetros no Rio da Luz, consequentemente,
acabaram sendo interrompidas ou estão em

ritmo mais lento; também por causa das

chuvas que continuam ocorrendo.
O secretário' afirma que não há previsão de

a cidade receber novos recursos, o que com

promete obrasmaiores � como uma drenagem
que deve ser feita na rua Jorge Buhr, próximo ao

.

centro universitário Católica de Santa Catarina,
cujo orçamento está previsto em R$ 1,5 milhão.
"Encaminhamos algumas coisas para Brasília,"
para ver se temos retomo, mas ainda não temos

· certeza.de nada", explicaBordin .

.

i

, ,

�.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

.i.
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A aquisição que .estamos
fazéndo é maior do
que as �Itimas três

administrações juntas; mas
esse material precisa ser
instalado e isso demora.

o VALDIR BORDIN,
SECRE"fÁRIO DE OBRAS

"

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Na rua João Januárlo Ayroso,'parte da pista cedeu durante ás enxurradas e,-segundo moradores, situação piora a cada nova chuva

CERCA DE 2.SO TONELADAS DE MASSA ASFÃLTICA FORAM UTILIZADAS EM OPERAÇÃO TAPA-BURACO
,

.

.. . Drenagem· nos pontos.mais críticos···
Para consertar a erosão em' bueiros e

.
estradas do interior, foram' utilizados 1,5

.
mil metros cúbicos de pedras de. grande
porte, sem 'contar, as lajotas utilizadas

para consertar as ruas Domingos Rosa"
.

Henrique Marquardt, Ângelo Torinelli,
Paraná .e

o Díedrích Borches. A operação
tapa-buracos já utilizou 250 toneladas
de massa asfáltica em vias danificadas.

"

Ainda faltamuito, segundo o secreta
rio, para o trabalho estar concluído. "Tem
'asfaltos para o bairro Santa Luzia onde a

água escorreu e fez valas, na frente do
Arroz Urbano (Jaraguá Esquerdo) parte

, ,-

da estrada desceu e temos duas pontes drenagem, em bairros como Vila Nova,
no GaribaIdi e outras duas no Rio Cerro. . Amizade e na Tífa Martins. As obras es

Enfim, alista éinterminável",lamenta.· tàríam previstas, mas o que falta é a en-

A principal 'dificuldade seria a colo- trega das galerias e tubos que ainda não.

cação das galerias, já que são peças gran- está concluída. "A aquisição que estamos
des ..:. entre dois e três metros de largura .fazende é maior do que as últimas três
e altura com um peso-que chega a 5,5

., administrações juntas, mas esse mate-

mil kg - e as máquinas tem dificuldade- rialprecísa ser instalado e isso demora", '

,

para trabalharçom o material. Isso sem explica o secretário. O que pode ser feito,
contar a preparação que deve ser feita no' segundo ele, é torcer para a chuva dar.

.

local e o transtorno no trânsito durante a uma trégua -' o que já não deve ocorrer

implantação. ,� neste feriado, já que a quinta-feira foi
Os pontos'mais críticos, segundo chuvosa e a previsão é �e que o tempo

Bordin, são aqueles. que precisam' de continue assim até a segunda - feira.

- ,

..�mas chuva de quarta-feira foi suficiente para estragar de novoRua Henrique Marquar:dt, no Czerniewicz, foi consertada ...
" , f \ I i �

, ,
. "

,
,
...
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• Jaraguazinho - Garibaldi
• Tifa Jararaca- Garibaldi

.' .

'", • Tifa tenert - Garibal,di
�'. Rua Edmundo Koch'

Nereu Ramos
• Rua Emílio Piazera -

'Ne.reu 'R�mos
• Rua Paulo Voltolini -

Ribeirão Cavalo
• Ribeirão Manso 1

I 'i! I

• Rit:5eirão Manso 2
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- I •

• Tifa Schubert - Amizade

�. Ribeirão Cavalo,
, I

�
,'I

,

• Braço do'Ribeirão Cavalo
• Estrada Nova
• Três Rios do Sul
• João Pessoa
.' Águas Claras
• Boa Vista'
• Tifa Jararaca

. '; 'rifa Ribeirão Cacilda

PREVISAO DO TEMPO

SOLE
CHUVA
Sol entre nuvens e chance,

.

de pancadas isoladas
de cHuva espeCialmente
do Oeste ao Litoral
Sul. Temperatura em

elevação.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 18°e
MÁX: 29°C-

SÁBADO
MíN:19°C (�MÁX: 300e ,�)
DOMINGO
MíN: 17°e
MÁX: 26°e

SEGUNDA
. MíN: 17°e
MÁX: 26°e

Ensolarado Parcialmente Nublado
, Nublado

':';i. t : .. i.! ,J;, ••• , ,';,," .• '�:J':"I""f• . I' I'

, fERIADO·
.

Fim de Semana
com sol e chuvá
Neste feriado de Páscoa, os

dois últimos dias no Estado te

rão nebulosidade variável com

presença de sol e também- chuva

isolada, .príncípalmente duran
te a tarde, noite e madrugada. A
temperatura fica maior no sába-

. do, mas volta a diminuirno do

mingo. Vento fraco a moderado.

EDUARDO MONTECINO

�ua Águas Claras, no bairro Ilha da figueira, foluma das vias recuperadas pela Secretarla de Obras

COMUNIDADE TEME ACIDENTES EM VIAS DANIFICADAS

Moradores qaerem mais atenção
Desde o início das chuvas, rubado. "Quem devia arrumar cheguei, há 10 anos, o asfalto já era

Andréia Felipe está esperando vem e só fica olhando, até agora drenado. O pior é o pó que fica na

uma solução. Ela mora com a fa-. nada foi feito. Sempre passo e le- .

rua,mas o rio também tem que ser
. mília na Tua João Ianuárío Ayro-

.

vanto de novo as placas, porque drenado porque ele comeu grande
so, na região que fica no� fundos é difícil de ver a cratera. Até ago- parte da ponte", reivindica;
da Malwee, há cerca de 12 anos.' ra, 'não deu nenhum acidente, Em entrevista a reportagem do

Há três meses, vê parte da rua mas' é questão de tempo", alerta O Correio do Povo, o secretário de

desbarrancando cada vez mais a a aposentada. Obras'Valdir Bordin afirmou que
cada chuva. A vizinha, Erna Mar- No Ribeirão Cavalo, a situação não vai comentar cásos específi
quardt, que mora há 52 na próxí- é outra - urn asfalto que não che- coso liAs pessoas tem o 156 aqui na
ma esquina, conta que várias ve- ga. A rua Francisco Gretter abriga, prefeitura, estamos fazendo tudo

zes já teve que levantar asplacas - além de moradores, 'urna escola. '. o que podemos e não vou respon
de aviso, que garotos teriam der- IIÉ urn abandono total. Quando dera essas questões", afumou.

. algunS momen
.

'

mas o predomím� e �e
clluva com pOSslVel�

o Vento nao,
, trovoadas. II e
,passa de �

.

,
I'

a temperaM c,Ila

�" entre15o�e26°G."

QUfNZEN� ,.
Dias de chuva �

e frio acentuado \'14'h�
Entre o dia 24 e a primeira semana

de maio, as chuvas. devem continuar

frequentes em todo o Estado - mas de.
formamal distribuída, por causa da in
fluência de sistemas de baixa pressão e

frentes frias. Nesses dias" espera-se um
declínio mais acentuado da temperatu-

.

ra, marcando o outono.

·i
}

•

Instável

'1
.' .
s

.., <O I �" •• I , f � li •

�j" .... &._ .. ,,� .... J", •• ,<I�.
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IMPOSTO, RE DA

5301o.ainda não declararam
- .

\' ç

, .

Maioria dos contribuintes do Vale do Itapocu deve deixar entrega para a últimà semana
.
.' ,

,

.

.

.JARAGUÁ DO SUL
,

Na pr�xima sexta-fera,
dia 29, termina o prazo para
a entrega da declaração do
lmposto de Renda 2011 .

......orém, até a tarde de terça-feira, qua
_ri

se 22 mil habitantes de Iaraguá do
.

SUl e região ainda não haviam acer
tado suas pendências com a Receita

Federal. O número representa �erca de 53%
do total de.declarações previstas no Vale do

Itapocu - que deve chegar a 4.0mil.
De acordo com o chefe do órgão em

Iaraguã do Sul, João Batista Nunes Coelho,
18.857 moradores declararam o IR. Para ele,

.

o fato de mais da metade dos contribuintes
não terem realizado a entrega até agora não
é preocupante � já que, em anos anteriores,
a maioria das pessoas também.deixou esta
tarefa para a última semana. "Nos próximos

-

dias, o ritmo das declarações deve aumen
tarmuito não só na região, mas em todo o

país", acrescentou Nunes.
Até esta terça-feira, a Receita Federal já

havia recebido 11:31 milhões de declarações
em todo o Brasil- o equivalente a 45,24% do

esperado, de 25 milhões. No mesmo perío
do do ano passado, a Receita havia recebido
pouco mais de 10milhões de declarações..

Com a nova regulamentação, o limite f'

para a isenção de imposto passou a ser de
R$ 22.487,25, contra os R$ 17.215,08 em

2010. Como a alteração, algumas pessoas
. que antes tinham que declarar os rendi
mentos do ano podem agora estar isentas.
Quem estiver 'na dúvida sobre se precisa
ou não declarar, pode acessar um questio
nário disponibilizado no endereço http:/ /
www.receita.f!1zenda.gov.br/PessbaFisica/
IRPF / 20 11/declaracao / obrígatoriedade
questionario.html.

. MENOS PESSOAS
NA MALHA FINA

Ao contrário de anos anteriores, hão é
mais possível entregar a declaração através
de'formulário - apartir deste ano, ela é feita

.

obrigatoriamente através do aplicativo Re

ceitanet, e pode ser encaminhada via inter
net, ou entregue em, disquete nas agências
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica
Federal. O envio pela internet pode ser feito
até as 23 horas e 59 minutos do dia 29.

Com o fim da declaração em papel, a Re
ceitaFederal espera reduzir o número de erros
contidos na declaração, pois com a nova ver

são do PGD (Programa Gerador da Declara- .

ção) é possível consertar problemasântes do
término do prazo. Com isso, a expectativa é de
quemenos pessoas devem cairnamalha fina.

• Pedro Leal,
pedro@ocorreiodopovo.com.br

. ,

Guaramün (47) :m:HrlT!
.

. � 00Sli (41) 3310-6113

Até terça-feira, Receita Federal de Jàraguá havia recebido 18.857 declarações; limite para isenção do imposto é de R$ 22.487,25

passou para R$ 2.8,30,84;
. • Pode ser deduzido o total dos

,

valores pagos em planos de saúde
em benefício próprio ou d.e seus

dependentes.

. caso seus renclmentos estejam
abaixo de R$ 17.989,80;

• Filhos, netos, enteados e írmâos

podem ser declarados como

dependentes até os 21 anos, ou até
os 24 caso estejam fazendo curso

superior o,u escola técnica, e sem
limite de idade se forem incapazes

. de trabalhar;.

, .

• Menor pobre, de até 21 anos!
que o contribuinte crie e eduque
e desde que detenha sua,

guarda judicial;
• Pessoa absolutamente incapaz
da qual o contribuinte seja
tutor ou curador;

• QUEM PRECISA DECLARAR
. • Quem recebeu acima de R$ .

22.487,25 durante o ano

• Quem teve rendimentos isentos, não-
.

tributáveis ou tributados cuja soma

foi superior a R$ 40.000,00.
• Quem teve ganhos na venda de bens
ou direitos, ou.realizou operações em
bolsas de valores.

• Produtores rurais que obtiveram
.
receita bruta anual em valor superior
a R$ 112.436,25

-

• Quem tinha propriedades de valor
total acima 'de R$ 300.000,00 em 31,
de dezembro de 2010

• OUTRAS MUDANÇAS
• Foi abolido o formulário em papel,
entrega precisa ser feita pela
internet, ou em disquete, pen
drive ou CD nos bancos da Caixa
Econômica Federal ou. do
Banco do Bràsil;

• Desconto padrão no modelo
. simplificado passou para R$
'13.317,09;

• Nova interface gráfica com .

preenchimento unificado da
. tributação, e visualização direta da

melhor opção de tributação;
<

• Mudança no modelo do recibo da

declaração, com possibilidade de
emissão de senha para acesso' à
declaração no banco de dados da

Receita: .

• Rendimentos acumulados passam a

ser tributados como base no número
I

de meses a que se reférem.

• QUEM É ISENTO
.

• Quem teve rendimentos abaixo dos
R$ 22:487,25, e não se enquadra em

nenhuma das outras categorias acima.

• DECLARAÇÕES EM CONJUN�O
.

Somente é considerado declarante em

conjunto, o cônjuge, companheiro
ou dependente, cuios rendimentos
sujeitos ao ajuste anual estejam
sendo oferecidos à tributação
na declaração apresentada pelo

. contribuinte titular.

• QU.EM PODE SER DECLARADO
COMO DEPENDENTE

• Nas relações homoafetivas, o
'

companheiro pode ser declarado

como dependente caso a relação
seja de mais de cinco anos, ou se o

casal tiver filhos;
• Pais, avós e Bisavós podem ser

, declarados dependentes ....•. , ..

• DÉDUÇÕES'
• O ltmitepara deduções por

dependente passou para R$
1.808,28, e para educação pessoal Fonte: Receita Federal
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Universo TPM

ElijaneJung.
BISCOITO
DA SORTE
Procure o conselho de
uma pessoa amiga.

univer:sotpm@ocorreiodopovo.com.br
"

"

t

Palavra de
'

�

homem
Desde os anos 60, as mu

, ' lheres lutam por igualdade en
,
'tre gêneros. Estão certíssimas,
claro - enão sou nem louco de

,diz�r 0 contrário aqÚi. Apesar
,.

disso, muitas delas áínda so

nham com a chegada do prín
cipe encantado, o caraperfeito,
lindo' e maravilhoso que vai

resgatá-las dessa vidinha besta
e levá-las para urn castelo - ou

, para uma mansão nos Jardins,
: sendo urn pouco mais realistá.
E foi aí que eu penseispôxa, as '

mulheres querem igualdade,
lutam j\lstamente por ísso.;
então por que os homéns tam
bém não podem esperar pela
sh�gada de urna princesa en-

,eantada�; I;u acreditp que te

mos o direito, sim. Ârrisco' até
'_
mais: nós merecemos, (Felipe

,

Machado PQ jornalBstadão)

Um OVO, dois ovos.•.

Hoje
eu quero desejar a vocês uma Páscoa bem docínha. Que

ela venha em um ovo delicioso, envolto em um,papel bri

�hante� estampa.do de cores. Que tenha gosto dealegrià e que
íncentívc a partilha, Que faça bem ao coração eque permita'

o perdão. Que estimule o afeto pelas pessoas, que faça crescer a tole-"
rância e que termine num recheio de felicidade. Que vocês'devorem
esse OVo da Paz e que guardem as calorias de amor para o futuro:Que
a Páscoa: de vocês seja abençoada e que só o melhor de cada "um ve

nha à superfície. Aproveitem esse momento. Feliz Páscoa!

A recuperação de Chico Anysio. Aqueles que
conheceram o humorista na sua melhor época es-

,

tavam 'torcendo para que.superasse mais uma das
tantas crises de saúde pelas quais vem passando.
Se hoje dizem que ele está apagado em função da
onda de humoristas que tomaram de assalto a TV e

os palcos eu digo que Chico já foi o cara. Um humo
rista pra lá de brilhante. Como eu diria, um flash!

É 'a treva!
O movimento que sempre agita o centro da cida-:

de nas vésperas de feriados, como agora, na Páscoa.

Claro, não é algo de todo treva se observarmos a em
polgação das pessoas, a alegria em poder comprar os
ovos de Páscoa, pormais baratinhos que sejam, para
a família e o clima de festa no comportamento das

pessoas. .Mas em qualquer lugar do 'mundo, cotove-
, ladas, filas e espera, sempre são treva...

'

r
'

Tô de olho
Como eu, meu filho participa de algumas redes

sociais, com a minha supervisão. Eu sei que isso de
eu poder ver o que se passa no Orkut ou no Facebook

dele, deixam omenirio meio constrangido. Afinal, lá
,

-estão as paquerinhas, os planos para o final de sema
na, às historinhas que acontecem na escola e coisa e

tal. O queme fez entrar 'nesse assunto. É preciso cuí
dado para não constranger os filhos com recados que
todos os amigos vão ver. Não'deixar puxões de ore

lha, não fazer piadinhas ou lembrá-lo de afazeres do- \

mésticos, significa respeito por ele. Toda brincadeirà
ou conversa séria deve acontecer sem plateia. Isso ..

vale também fora na internet, para reprimendas em
público. Jamais faça isso.Você tem o dever de educar,

'

sem expor ou ridicularizar, E ponto.

_'

DIVÃ COM FÁBIA MONTIBElER

ONDE TRABALHA E
O QUE, FAZ: Cuido da mi-

nha casa,' do meu marido
e do meu filho. É trabalho

pra ninguém botar defeito!
EU sou linda e determina
da. Uma baixinha invocada

,

com dentes, e unhas fortes

pra defender quem eu amo.

HOMENS SÃO: Cachorros.
Com os quais adoramos
brincar e, por que não di

zer, eles até fazêm nossos

dias mais, felizes! MULHE

RES SÃO: quem mandam.
As donas do pedaço.SE MEU
RELACIONAMENTO FOS
SE UM RITMO SERIA: baíle
funk do meu ponto de' vis

ta, Uma valsa, segundo meu marido. DESÇO DO SALTO "QUAN
DO: nunca desço do salto. Mulher morre em.cima do salto. PARA
ME GANHAR BASTA: bom humor, responsabilidade e inteligência
SE EU FOSSE CELEBRIDADE SERIA: Angelina Iolie. ,ROUBARIA
O CLO�ET DE: Patrícia Poeta. MEU CORAÇÃO BATE MAIS FORTE,

QUANDO: meu I filho me dá um sorriso. EU SOU ÓTIMA EM: conse

guir o que quero, quando quero e com quem quero. EU SOU PÉSSI
MAEM: cozinhar, UMANOITE PERFEITA.PEDE: eu eminhas amigas,
tomando uma gelada e curtindo um pagode. UM CASALAPAIXONA

DO PRECISA: respeito, afeto, 'carinho... e'dinheiro, senão o amor pula
pela janela, COM 50 REAIS EU: compro Coca Cola, besteirinhas para
o Bruno e crédito pro celular.. COM IMILHÃODE REAIS EU: Conhe
ceria a Europa comminha família. E jamais deixaria faltar Coca Cola.

"

TRICOTANDO

i '
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,SÁBADO
CRÔNICA

TERÇA-�EIRA "QUARTA-FERA QUINTA-FEIRA
LuizCarlosAmorim,

,

Escritoreeditor
Elyandriaflpateçida

S;Iv_a�'escritorra
,,' CarlosHenriqqe'
Schroedet, escritbr

Deborah Secco é'a
mulherdos meus desQjos

,a pouco, não lembro porque cargas d'água
alguém a perguntou da relação literatura
com a moda. No mesmo instante minha
mente preconceituosa entrou em ação: des
de quando mulher gostosa lê? No evento ela
afirmou qu� é leitora_compulsiva de Gabriel
Garcia Marquez e Mario Vargas Lhosa, Uau,
,temos algo em comum, pensei; esses são
dois escritores que gosto muito. Nesse even
to ela estava maquiada para uma, sessão

de fotos. Aqui ela chamou
ainda mais atenção do que
pela TV. A postura curvilí
nea e elegante fez par com'
o tom grave de frases bem

pronunciadas.
"Na novela que está no

ar não a acompanho. Mas
no cinema não a perdi. Ad
mirador dos seus atributos

, físicos, Deborah passa boa
-------------------------

, parte do filme Bruna Surfis-
tinha nua, em cenas de sexo, enquanto a e�-

,

sência do livro O doce Veneno do Escorpião
'

(onde o filme se baseia) permanece.
Quando na TV ou revista, sempreacom

panho as entrevistas com Deborah Secco.
Sobre a vida, sobre as coisas .a redor,', ouço
dela pontos de vista em comum. Ela fala
algo que não paro de falar: ,uma vida é muito
pouco para viver tudo o que penso em viver.

primeíra vez que vi Deborah -Secco
foi na Guarda do Embau. Não tinha

-- 'me dado conta que seria ela,' sem
,

uma amiga dizer: -, olha lá, a tua de

sejada da Playboy! Esperava que ela fosse uma,
mulher grande, sexy. Não. Estava de cabelo

preso� de havaianas, e num vestido longo rosa
,

'que lembrava a vestimenta das mulheres in
dianas. Pará completar a semelhança indiana,
no dedão de cada pé possuía um anel. Acho
que ela pensava que' não

-

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

seria reconhecida. Foi a pri- .

meira vez quevi umamulher -

da Playboy ao vivo. Passei o
dia seguinte imaginando se

debaixo daquela roupa nada
a ver suas nádegas são mara
vilhosas e redondas como na

(
f
.

I
!.
l

-

revista. Aliás, da revista notei
em Deborah os olhos arden
tes, parecendo um animal ao

, mesmo tempo faminto.
A segunda vez foi em 2009, num even

to em Curitiba. Aqui pedi a um conhecido
para que batesse uma foto ao seu lado. Seu
perfume Impregnou-meu olfato. Foto que
na época me achei o tal postando ria pagí-
.na do quase'morto Orkut. Éla era a convi
dada dessa loja lígada à moda. Deborah foi
falar. Falou da influência das culturas de
povos ao redor do mund-o na moda. Daqui

,

,LANÇAMENTOS
,

,Piadas N,eeds,'

Juliana (Marisol Ribeiro) é uma delegada recém-formada, pressio
nada âté o'máximo de seu limlte 'para resolver Q de�apâr�cimento '90
empresária Mend.onça (Tadeu di Píetro), sequestrado por um bando
de crimlnosos, capitaneado pela belae insensível Milla (Giselle Itiê).
Mergulhada num universo machista, Juliana terá de descer ao mais

profundo submundo do crime para manter seu emprego, pu enlóu-
quêcertentanco. "

. . ,

, ,

'

-,

, CLIC DO LEITOR

Essa é Maria, seu dono está mudando de cidade e precisa de um novo lar,
assim como seu amigo 'Macaco, publtcado na edição de ontem. É brincalhona

,

e carinhosa. Informações com Ricardo no telefone 9984-3742.

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

- todos os dias)

CINEMA
JAR,AGUÁ DO SUL
• CineBreitnaupt 1
• Rio (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21h - segunda, terça e quinta)

• Rio (Dub) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
- sexta, sábado, domingo, quarta)

• Cine Breithaupt 2
• Sexo sem compromisso (l.eg) (14h40, 19h -

todos os dias)
• O Ritual (Leg) (16h50, 22hl� - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
'

• Hop - Rebelde sem Páscoa (dub) (15h20,
17h20, 19h20,21h20 - segunda, terça e quinta)

• Hop - Rebelde Sem Páscoa (dub) (13h20,
15h20, 17h20, 19h20, 21h20 - quarta, sexta,
sábado e domingo)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Rio (Dub) (141:1, 16h30, 19h15, 21h20

- todos os dias)

• Cine Mueller 2

., A Minha Versão do Amor (Leg)
(13h40, 16h15, 19h, 21h45 - todos os dias)

,

• Ciné Mueller 3 (3d)
• Pânico 4 (dub) (14h20, 17h, 19h40, 22h

• Cine Garten 1
• Rio (Dub) (14h; 16h30, 19h, 21h10

- todos os dias)

•Cine Garten 2
• Hop - Rebeldes sem Páscoa (dub)

_ (14h45, -17h10, 19h30, 21h30 - todos os dias)

• Cihe Garten 3
• Eu sou o número quatro (Ieg) (14h15, 16h45,
19h20, 21h40 - todos os dias)

• CineGarterr 4
• A garota da capa vermelha (leg) (14h30, 17h,
19h10, 21h20 - todos os dias) ,

• Cine Garten 5
• Pânico 4 (teg) (15h, 17h20, 19h40, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
_

• Rio (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 20h - todos
os dias)

• Rio (Leg) (22h - todos os dias)

BLUMENAU ,

• dne Neumarkt
• Fechado para refármas

NOVELAS'
RIBEIRÃO DO TEMPO

,

Newton conta a Filomena que seu ad-

vogado talvez consiga segurar o processo.
Sereno assusta Alfredo ao dizer que as

águas do rio vão subir e acabar com a cida
de. Karina diz para �icolau que vai pensar
uma maneira de se livrar de Iara. O presi
dente do partido diz a Nicolau 'qu� sua ima
gem está ótima em Brasília. Jairo se, irrita'

quando Cardoso-diz que entrou em contato,
com Marta. Marta revela tudo o que Sereno
disse a Jaca. O detetive sugere que Marta

peça a Sereno que grave uma conversa

com Flores. Marisa vai a prefeitura falar
com Querêncio. Marta recebe Sereno em

sua casa.

CORDEL ENCANTADO
Antônia implora que Januário a livre de

se casar com Batoré. Timóteo tenta beijar
Açucena, mas Jesuíno salva sua noiva. Mi-

, guezim sonda Bartfra na frente �e TufikjFa
rid sobre o que ele esconde. Inácio chega à
fazenda no momento em' que Batoré pede
Antônia em casamento. Ao fugir do convento,
Açucena cai do cavalo e bate com a cabeça
em uma pedra. Miguezim encontra Açucena
ferida e a leva para a vila. Úrsula conta para
Nicolau que descobriu onde está a princesa
Aurora.-Padre Joaquim avisa que Açucena fu
giu. Herculano se surpreende ao ver a meda
lha da rainha no pescoço de Jesuíno.

MÔRDE E ASSOPRA
Júlia discute com, Abner e vai embora

abalada. Leandro volta a trabalhar na casá

'de ícaro e leva flores para Naomi. Natália
se oferece para fazer o jantar de noivado de
Celeste. Doutor Eliseu vai atender Salomé e

leva ElainejÉlcio junto. Júlia desabafa com

ícaro e relembra sua infância. Isaías man

da Heitor sumir com Madonna. Guilherme
e Alice comunicam que vão-se casar. Selma
alerta que Madonna fugiu e Minerva se de

sespera.Icaro vê as imagens de fósseis im

pressas por Zariguirn e nota algo estranho.
Naomi pergunta a ícaro o que é o amor, Jo
sue ateia fogo nas sacas de Abner. '

INSENSATO CORAÇÃO
Léo diz a Pedroque vai pedir para Ma- .

, risa conversar com ele. Regina informa às
presas que a segurança no presídio ficará
mais rígida. Wanda fica· inconformada ao

encontrar.Raul mostrando a casa para um

corretor. Bibi estranha por Milton não que
rer contar o nome do patrocinador do show

de Fabíola. Eunice pensa em investir o di
nheiro da indenização no banco de Cortez,
Norma afirma que vai conseguir' destruir
Léo. Léo comenta com Marisa que seu ir
mão é ex-presidiário e ela, o dispensa do
emprego. Wanda fica furiosa com as ofen
'sas de Neném a ela e a téo. Araci faz de
Norma sua refêm.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras),
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Compromissos e vida afetiva

podem entrar em conflito hoje.
Reflita sobre quais são suas prio

ridades de comece por elas. No amor,
altas expectativas. Aposte em seu jeito
sedutor neste dia.

TOURO

Hoje, seu lado rellgioso estará
em evidência, aproveite para se

desfazer de mágoas que fazem

parte de seu passado. No campo senti
, mental, é hora de se entregar. Encontro
com pessoa distante, está favorecido.

GÊMEOS
Quanto maior o seu interesse

pela sua profissão, melhor será
'seu dia. É terngo de refletir sobre sua

vida, sobre o que serve e o que não serve
mais, inclusive no amor. É hora de ousar

mais em suas ações.

CÂNCER
Hoje, suas necessidades ate
tivas e seus compromissos po-

dem gerar um atrito em sua vida.

'No romance, é hora de aprofundar laços.
Converse mais com pessoas que tenham
objetivos parecidos com os seus.

LEÃO,
Ótimo dia, para. exercitar seu

lado solidário. Convém prestar
, mais atenção à sua saúde nesta

sexta-feira. 0 astral é leve e de alegria no

relacionamento afetivo. Cuide mais de

seu visual e vai se sentir melhor.

VIRGEM

Hoje, a Lua está em seu para
íso astral, aproveite para se

dedicar a atividades prazerosas.
,

Na paixão, reflita sobre o que quer para

sua vida e dê o primeiro passo. Sair e se

divertir é uma ótima pedida.

,

LIBRA, ,

Nesta sexta-feira, dê mais aten-

o ção a sua família e seus ami

gos. Pequenos conflitos não es-
-

-tão descartados na vida a dols, cuidado!
Fique atento(a), alguém de seu convívio

pode precisar de uma ajuda.

ESCORPIÃO .

O momento pede diálogo e

compreensão para deixar o' re
lacionamento do jeito que você

sempre quis. Cuide do visual e vai me

lhorar sua autoestima! Seja mais gentil e
atrairá bons resultados.

e SAGITÁRIO
'

Você estará possessivo(a) nes

,ta sexta-feira. Convém passar
mais tempo corri seus familiares

e amigos. Na paquera, aguarde por novi

dades. Cuidado, pode acabar sufocando

a pessoa amada:

CAPRICÓRNIO
Você vai conseguir enfrentar
situações desagradáveis sem

perder o bom humor. No romance,

os. momentos de intimidade estarão em

, evidência. Dedique-se mais a atividades

que lhe deem prazer.

• AQUÁRIO
Hoje, você estará mais retraído,
.precisando de atividades mais

calmas. Pode ter a sensação de estar só
ou ficar remoendo mágoas passadas. A
família pode dar todo o apoio que preci
sa neste momento.

PEIXES
O dia favorece o contato com

os amigos e as pessoas do seu

convívio. Hoje, pode contar com a pes
soa amada naquilo que você precisar.
Ser gentil com as pessoas só trará bene

fícios para você!
,
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Dani Suzuki e Priscila'
Fantin no TV Xuxa

Daniele Suzuki e Priscila Fantin participam do

quadro, Mães de Primeira Viagem do programa TV

Xuxa nesse sábado, dia 23, na Globo. As atrizes,
que estão grávidas de um menino, formam duplas
,com pessoas desconhecidas e participam de uma

disputa com perguntas sobre maternidade. Grávida
de sete meses, Dani espera Kaui. Já Prlscila está no

quinto mês de gestação de Romeo.
'

EX-BBB diz não ter
problema com corpo
Ignorada pelo site "Paparazzo", a ex-BBB Pauli

nha mostra na Retratos que também pode ser sen

sual. Paula garante não ter problemas com o corpo:
',"Por que tenho que usar roupa frouxa? Só porque
'estou cheinha e não tenho o corpo da Deborah Sec
co?". A jovem de 24 anos ainda não sabe que rumo -

seguir após o reality shaw. "Eu quero aparecer e

para isso estou me cuidando". revelou.

'Graziella
I e Bruno',
terminam

�

casamento
E mais um casal de famosos

se separa. Os novos solteiros são
Graziella Schmitt e Bruno Ferrari,
casados há sete anos. Na sema
na passada, Bruno foi flagrado
em uma .situação suspeita com

Páloma Duarte, também recém-

,
separada de Gabriel Braga- Nu
nes, porém negaram qualquer
envolvimento romântico. 'Em co

municado, Graziella e Bruno con

firmam a separação, mas negam
que Paloma tenha algum envol
vimento na decisão: "Paloma é
uma querida e amiga nossa".

Sthefany Brito diz
que ficaria careca

Na edição de abril da revista "Bella Cabelos", Sthefany Brito contou que fica

ria careca por uma personagem. "Se tivesse que ficar careca para viver uma per

sonagernna TV ou no cinema, com certeza faria. Ser atriz é enfrentar qualquer
desafio". A atriz falou também sobre o futuro: "Quero voltar a trabalhar, estudar
fora do País, tenho muitos projetos."

'-Bieber e Dilma entre
-

'

os mais influentes
O cantor Justin Bieber e Chns Colfer, o Kurt da série

Glee, estão na lista dos cem mais influentes do mundo
feita anúalmente pela revista Time. Eles·dividem a lista

combolítícos como a presidente brasileira Dilma Rous

sef, o presidente francês Nicolas Sarkozy e a primeira-da
ma norte-americana Michelle Obama, O PríncipeWilliam
e sua noiva Kate Middleton também estão na seleção.

SUDOKU

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

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

quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Questão de Espaço
Joãozinho, sempre ele; escreveu numa, redação

da esco1a: o gato não "cabeu" 'no buraco. A professo
ra, de castigo, mandou-o escrever 20 vezes no qua
dro a 'palavra "coube".

Quando'ele terminou. a professora contou as pa
lavras e comentou:

- Mas você só escreveu "coube" 19'vezes, João
zinho!

- É quea última já não "cabeu", professora!

,

JoséVictor Papp
,

Leandro Godoy
... Maicon J. Meier

. MateusSoares

Michele Dumke

NathaliL Lipinsky
.

Nilena J. dos Santos
.

Ricardo Mde Jesus

Rogério Krawulski
Rosa M. S. Neckel
Sebastiao Lauro NaU

Wilson Eggert
Zilda I. O. Gunther
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, 'moagoncalve.s@netuno.com.br

.

Moa Gonçalves
"

.

Noite. de gala
s dezmadrinhas da lo Noite de Gala que acontece dia 31 de

julho, noBaependí, evento com assínatura da APAE,' esta-
,� ,

--- 'rão ocupando duas páginas da Revista Nossa, na edição de
maio. São elas.Carine Picolli Marcatto, CarmemTomasellí,

a Prefeita Cecilia Konell, Elíete Caviglíoli, EmanuelaWolff, Eusi Maria
Flesch, Fabiana de Leon Pamplona, Keidy Kaestner Kavalcanti, Mara
Rúbia CattoniPoffo e RoseliMenegottí Garcia. Aguarde e. confira.

1

1

-I
'-

'

Tânia Gotrim Espaço do Oca
Hoje à noite no Espaço do

Oca rola muito blues e rock n

roll com as bandas Coice de Mula
e Área 252. Um prato cheio para
os amantes da boamúsica.

Está acontecendo no Hotel,
, .

Vale das Pedras a exposição de ar-

tes da minha amiga e artista plás- ,

ticaTânia,Cotrim. Amostra vai até'
,

, o dia cinco de maio.Vale conferir!

\
'

NAS' RODAS
• A Ninfa; uma das maiores

-, empresas de alimentos do
Brasil, também assinou
a sua presença na 30

,

,

Macarronada Beneficente
do Moa, dia 30 de abril, no,
SalãoAmízade.

• Não ousem esquecê-lo:
Marcelo Peters é'o mais

, festejado aniversariante de
hoje e vai adorar saber que foi

,

lembrado.

"

• Suzane Shwartz foi curtir
o feriadão de Páscoa
juntinho datamília, em
Novo Hamburgo, Rio
grande do Sul.

; -.

•

,

,

Muito bom,
Os mais badalados de nossa

,

cidade têm marcado presença
na Zum Schlauch. Conside-

,

rado um dos metros quadra
dos mais gostosos e bonitos da
urbe sorriso. O espaço, oferece
ainda uma super estrutura gas
tronômica. Nota dez .

Li num jornal que o IBGE

já tem ,os dados engavetados
faz muito tempo. No caso, a

contagem dos casais forma
dos por homossexuais. Com
esse dado será possível dis
cutir políticas públicas para
as' famílias' homoafetivas,
Será que sai do papel?

( .... ,.

• � " f' i t " \ .•
'

1 .,' I •.. :" ..
'.

...

"
Quando nossa

, consciência"será
tâocarlnhosa que
agiremos para

.
evitar a miséria
humana ao invés
de vingá-Ia?

E1.E.ANOR ROOSEVELT
'

, .

," '!

Niver 'do, .FeliPe
É bem sexta-feira é que o amigo

" e Prefeito de SchroeCler, Felipe
Voigt, um dos políticos mais
respeitados de Santa catarina,
bate as taças e faz tlmtím em

comemoração a idade nova.

Parabéns! O meu.desejo é que
sejas plenamente feliz.'

Onde comer bem
, -em J�agu�

No Restaurante.Arweg, Um dos
melhores e mais varíadosbuffet

do norte do estado'

. Dica de hoje
Curtir na London Pub .o show
nacional do grupo Os Travessos.
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Guerra fiscal
A Secretaria da Fazenda de SC,confirma

que a guerra fiscal está custando R$ 1 para
cada R$ 3 arrecadados com o ICMS. Obvia

mente, todos os municípios catarinenses -

cuja maior fonte é o retorno deste .imposto
:- são igualmente afetados. Desta forma, fica
fácil entender o motivo pelo qual o projeto
do governo federal de impor regras nacio
nais para este tributo ganha tanta força. Fica
difícil acreditar que todos os esforços para
ãtrair novas empresas realmente traga um

,

benefício palpável para a população.

Os,BRICS
,

Já são tantos os G - algum número

que fica difícil definir quem realmente
tem .o poder para decidir alguma coisa.

O grupo mais promissor é o que está se

reunindo na China, formado pelo an

fitrião e mais Índia, Brasil e Rússia e a
<

África do Sul. Se eles superarem suas di

vergências e aceitarem a nova liderança,
da China, tem todas as possibilidades de
dar as cartas no mercado mundial. Afinal,
eles abrigam mais de 2,5 bilhões de habi
tantes 'do planeta e estão construindo ra-

, ,"

pidamente a liderança em diversos setores
da economia mundial. Como os chama

dos "países desenvolvidos" não vão aceitar
passivamente esta transferência de poder,
muitos desdobramentos estão a caminho.

Nasdaq, e Nyse
.

AofertadabolsaNasdaq deUS$ll ,3 bilhões
é apenas parte de uma onda de fusões e aqui
sições que poderá resultar em apenas' duas ou
três operações super poderosas. Está ocorrendo
uma consolidação incrível neste mercado. '

IN D.IGADORES
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Nle' cado Regiônal Ikarste.n@netuno.com.br

Lourival Karsten

Para "bememorar"
,

Acontece de 26 a 28 de abril em São

Paulo a Expo Vinis. Serão milhares de rótu
los de vinhos vindos de diferentes países. A
Decanter - segunda maior importadora de
vinhos finos do país - participará do evento

,

'

com 70 novos rótulos entre os 275 vinhos

consagrados. Ela elegeu este o ano dos vi-
. nhos franceses e isto poderá ser .conferido
na feira ou em urna das 13 Enotecas, entre
elas a instalada no Centro Cultural'da Scar.

Trabalho de
presidiários'

.

Esta em fase final o acordo entre a Secre
taria de Infraestrutura e de Segurança Pú -

.

blica do Estado para que' sejam utilizados

presidiários na manutenção das laterais
das rodovias estaduais, limpando sarjetas,
cortando

�

vegetação" removendo entulhos
e obstáculos e atécuidando da sinalização.
Esperamos que funcione e, logo.

Previsto para o finá!' de maio o

início das operações das novas uni
dades daVotorantim em SC, locali
zadas emVidal Ramos e Imbituba.
Com as novas unidades a empresa
quadruplicará sua produção, acres
centando mais 1,9 milhão de tone
ladas/ano à produção de 500 mil t/
.ano da unidade de Itajaí. Os inves
timentos foram de R$ 440 milhões.
Em 2010 o consumo de cimento de
SC apresentou um crescimento de
7% em relação ao ano anterior.

Mais cimento
Dia das Mães

Formando com o Natal, a Páscoa e o Dia
das Crianças os principais eventos do ano,

parao cométsio,' a expectaüva é de que se

jam criados em Sàntà Catarina 1.400 vagas
apenas em função da data, Embora enfren- '

tando algumas dificuldades em função da

restriçã9 do cú�dito, a expectativa dos co-.
merciantes é grande, pois sabem que por
menor que seja, todo filho' compra pelo
menos um presentepara suamãe! Amaio
ria destas vagas deverá ser para pessoas
entre 18 e 39 anos e o volume dehomens
deverá ser ligeiramente superior ao de
mulheres contratadas.

Mercado têxtil BOVESPA

POUPANÇAEmbora imperfeito, um indicador da evolução do '

mercado têxtil pode ser encontrado nos resultados das .

lojas .da Hering no primeiro trimestre de 2011. Consi
derando apenas as lojas com mais de um ano, o cresci

mento foi de 23% emrelação aomesmo períodode2010,
mas considerando todas as lojàs, o incremento foi de
47%. São sinais concretos de dois efeitos: aumento nos

preços dos têxteis e reação dos consumidores,

DÓLAR COMERCIAL (EM R$)

Economia 13'

, ,

15 - 27 - 40 - 68 - 76

02 - 03 - 04 - Q 7 - 08
09 - 1 o - 11 - 13 - 1 5

18 - 19 - 22 - 2� - 25

Cristiane
Hufenüssler

"Nossas empresas serão me

lhores se 'nós também pudermos
sermelhores como pessoas", sin
tetiza o pensamento da empre
sária em relação ao viés social na
atividade empresarial. Sua em

.presa - CMC ., 'apesar do grande
envolvimento da mesma com

as entidades empresariais, con
tinua ganhando cada vez mais
contas e ampliando sua atuação .

Cursos especiais
o Senai de Ioínville está com

inscrições abertas para 50 vagas
. em' cursos nas áreas de plásticos
e metalmecânica, destinados a

pessoas com deficiência. G�atui-'
tos aos participantes, 'os cursos
são oferecidos em parceria com

seis indústrias da cidade. Prevís-.
tos para iniciar -emmaio, os cursos
terão 300 horas-aula, que serão
ministradas durante três a quatro'
meses, sempre de segunda a quin
ta. Os cursos integram o Programa
Senai de Ações Inclusivas (PSAI),

y.

que ém 2010 proporcionou forma-
ção profissional amais de 350 pes-
'soas com,deficiência ern todo o

Estado. Entre elas estão 19 alunos

que concluíram o curso de opera
dor multifuncional em eletrome
cânica, iniciado emmaio

, .'

20.ABRIL.2D11

,20.ABRIL.2011
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SEMANA SANTA
. .

,
.

.
.

Católicos renovam a fé em Cristo
. .

.

Fiéis acordarão cedo para relembrar os passos de Jesus' naVia-Sacra do bairro Rio'Molha
-

-

Milhares de pessoas são
esperadas hoje, às 5h, para
subir o morro do Rio Molha
relembrando os caminhos pelos
quais Jesus Cristo passou
antes de ser crucificado.

procissão deve durar cerca
de três horas e vai passar
por 15 cap�las que resga
tam os' principais . pontos

da via-sacra de Jesus. Em cada uma
delas, os fiéis param para orar e can
tar relembrando momentos como
a condenação,-as quedas que-Cristo
sofreu pelo caminho, o encontro com
Maria, a crucificação, amorte e a res

surreíção, Nessa data, as pessoas cos
tumam pedir bênçãos e agradecer as
graças alcançadas pagando penitên
cias' como subir o morro e descalço
e orar ajoelhado ao chão. De acordo
com o padre Carlos Alberto Rodri

gues' o padre Beto, a subida do morro
tem um sentido penitencial. "É uma

demonstração pública. de amor a Je
sus vivo", completa o sacerdote.

Ainda no mesmo dia será celebra
da a Paixão de Cristo na Igreja São Ju
das Tadeu, às i9h30, 'com um grupo.
que promove a encenação cristã há 16
anos. A tradicional celebração da Pai
xão do Senhor na IgrejaMatriz São Se
bastião e a Procissão do SenhorMorto,
que percorrerá as ruas do Centro de

Jaraguá do Sul, também deve atrair
milhares de fiéis às 17h. No sábado, às
19h, a Matriz também realizará aVigí-

.

lia Pascal e no domingo, às 6h, aconte
cerá a Procissão de Ressurreição, além
damissa de Páscoa, às 9h.

Para trazer o tema da preserva
ção ambiental, foco da Campanha da
Fraternidade de 2011, a cerimônia de

lava-pés aconteceu ontem e contou

coma presença de pessoas ligadas ao.

tema para participar da celebração, já
que o tema está sendo debatido desde
o início da Quaresma.

.
.

• Alexandre Perler
alexandre@ocorreiodopovo.com.br No ano passado, cerca de cinco mil pessoas participaram da tradicional procissão

• COMUNIDADE MATRIZ SÃO .SEBASTIÃO
• 21h às 24h - Vignia Eucarística - Adoração ao

Santíssimo Sacramento
22 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA SANTA
• 8h às l1h30min - Confissões
• 15h - Via-sacra
• 17h - Celebração da Paixão do Senhor e

. Procissão ao. Senhor morto (trazer rádio AM)
23 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
• 19h - Solene Vignia Pascal - (trazer velas)

.

• 24'DE ABRIL - DOMINGO DA RESSORREIÇÃO - PÁSCOA
• 6h - Procissão da ressurreição e missa de Páscoa

(trazer rádio FM)
• 9h - Missa de Páscoa
• 19h - Missa de Páscoa

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE SEXTA A DOMINGO:
• TODAS AS COMUNIDADES
22 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA SANTA

f'
.

.• 5h - Via-Sacra, caminhada penitencial para
a igreja do Ribeirão Molha (trazer velas, livro
do Grupo Bíblico de Refl�xão) .•

� 6h - ConfISSÕeS na Comunidade Nossa Senhora do Rosário

• COMUNIDADE SÃO Luís GONZAGA
.

22 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA SANTA
• '15h - Celebração da Paixão do Senhor e Encenação
23 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
• 19h - Solene Vigília Pascal - (trazer velas)

• COMUNIDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
22 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA SANTA

• COMUNIDADE SÃO JOSÉ OPERÁRIO
22 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA SANTA
• 8h - Via-sacra nas ruas (trazer livro do Grupo Bíblico de Reflexão)
24 DE ABRIL - DOMINGO DA RESSURREiÇÃO - PÁSCOA
• 10h - Missa de Páscoa

• COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO·ROSÁRIO
22 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA SANTA
• 5h - Via-sacra, Caminhada penitenciai para a igrejado
Ribeirão Molha (trazer velas, livro do Grupo Bíblico de
Reflexão)

• 6h - Confissões
• 17h - Celebração da Paixão do Senhor
24 DE ABRIL - DOMINGO DA RESSURREiÇÃO - PÁSCOA
• 8h30min - Missa de Páscoa

• 17h - Celebração da Paixão do Senhor
23 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
• 19h - Solene Vignia Pascal (trazer velas)

• COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO
22 DE. ABRIL - SEXTA-FEIRA SANTA
• 16h - Via-sacra (trazer livro do Grupo
Bíblico de Reflexão)

• 17h - Celebração da Paixão do Senhor
23 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
• 19h - Solene Vignia Pascal - (trazer velas)

'-

• COMUNIDADE SÃO BENEDITO
• 24 DE ABRIL - DOMINGO QA' RESSURREiÇÃO - PÁSCOA

• 8h30min - Missa de Páscoa

NA REGIÃO AP�NAS COLISÕES COM DANOS MATERIAIS FORAM REGISTRADAS ONTEM

8R-280 não registra acidentes graves no feriadão
VALE DO IIAPOCU

. Os dois primeiros dias- do fe
riado de Páscoa foram calmos na .

BR-280. O movimento de carros

. chegou a aumentar em 60% no

período da manhã ê 40% à tarde
nos dois sentidos, mas ainda não'
haviam sido registradas forma

ções de filas na rodovia. De �cor
do com a PRF (Polícia Rodoviária
Federal) de Guararnirím, aumen-

. \
tou apenas o fluxo de carros de

passeio e hão há muitos cami
nhões passando pela rodovia.
Nos dois dias foram registrados

cinco .pequenos acidentes, com
alguns estragos nos veículos e

sem feridos. O transito 'chegou -a
ficar lento devido a um acidente
na Estrada Dona Francisca, em

.'

Joinville. "Temos radares fotográ-
ficos instalados emvários pontos

.

das rodovias", "alerta o chefe de

operação da Polícia Rodoviária
Federal, Simão Edson da Cunha.

Para o feriadão, a Polícia Ro- -,

dovíâria Federal preparou uma

operação com 65, 12 radares e

70 bafômetros, que serão utili
zados por 60 policiais de Santa
Catarina de Brasília; que vieram

para reforçar a equipe. Ainda
foram disponibilizados urn he

licóptero patrulha e duas equi-

Mesmo com movimento maior,
não houve conqestionarnentos
na rodovia

pes de socorristas. A Operação
Semana 'Santa, como está sen

do chamada, começou
à

meia
noite de quarta-feira e termina

domingo, no mesmo horário. A

recomendação da PRF é que os

motoristas. tenham mais cuida
do nos seguintes pontos: trecho
de Garuva, BR.,280 em Araquari
e penha, e entre Ioinville e São
Francisco do Sul. São pontos de
intenso movimento.

"Temos radares
. �".

, fo'tográficos instalados'
em vário� pontos"das

, rodovia,s/��
SIMÃO EDSON DA CUNHAr

CHEFE DE OPERAÇf\o DA PRF
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Na área

Henrique
Porto

Varzeano
ou aproveitar que neste fim de semana não tem rodada
do Varzeario de Iaraguá do Sul para fazer um balanço

, da competição até aqui. O melhor ataque pertence à
'

Kiferro, que marcou 10 gols em três jogos, cinco deles
. ,

com Maycon Maba, artilheiro do certame. Já a Verdureira Nair/
União ainda não sabe o que é comemorar um golzinho sequer. A
melhor defesa é da Amobasa, equipe classificada por antecipa
ção à segunda fase, que não teve o desprazer de sofrer gols. Por
outro lado, a Iuriti (dos amigos Budal e Bruno) teve que buscar a

,

bola na rede por dez vezes. Dezessete equipes seguem invictas,
apôs dois' ou três jogos. Matematicàmente temos seis equipes ,

eliminadas (Iuriti, Galvanização Batisti/Guarany, União, Auto Pe

ças Pirâmide,Verdureira Nair/União e Borracharia Senem) e três
'

classificadas por antecipação (Supermercado Brandenburg/Du
tra, Amobasa e Roma/Chico de Paulo). No próximo fim de sema
na acontece à rodada derradeira da primeira fase. De 34 equipes,
apenas 16 irão continuar na briga pelo título.

.

�ckbo�ng ,

Tem atleta de Jaraguá do Sul se destacando no kickboxing.
Falo de Gilson Caetano, que no início do mês faturou a seleti
va para o Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado em

Curitibanos. No momento ele se prepara para participar de outra
competição de kickboxing; desta vez emMinas Gerais. '

,

. Copa Norte'
o amigo,Marcos Carvalho,

do Futebol Amador Joinville,
levantou as campanhas dos
semifinalistas' da Copa Norte.
E sabe quem é o melhor em

apróveitamento dê. pontos?
, Acertou quem respondeu o JJ
Bordados. Em cinco jogos, ,o
Vermelhinho venceu quatro e,
perdeu apenas um. Soma 12

,

pontos, mas tem a pior defesa

Olympya
,

Em um fim de semana com,

poucas opções esportivas, a

partida entre Olympya 'e Kín
dermann deve atrair um bom

público na tarde de domingo,
15h, no João Pessoa'. De um
lado teremos � equipe de Ça
-çador, atual bicampeã, invicta.
em solo catarinense. Do outro '

as jaraguaenses, que golearam
fora dê casa na,estreia, por 9xO.

Citadino
-

A Liga Jaraguaense de Fute
bol inova mais uma vez, com a

realização do Citadino. A com
petição será uma espécie de
'torneio início' da Primeirona

e homenageará' o cinquente
nário do Cruz de Malta. Cruz
de Malta, Flamengo, Botafogo,
Noite à Fora, Vitória, JJ Borda
dos, Nova Geração e Barrabaxo

.. disputam o certame.

, FutSaI
Visível a evolução da equi

pe de futsal semi-adulta de

Jaraguá do Sul, a ADJ/PME..
Muito se deve ao acerto 'na

escolha da comissão' técnica,
capitaneada por Renato Vieira,
que tem e�Augustinho Ferrari
um grande escudeiro. Sabem
como poucos Iapidar as jovens
promessas e transformá-las em

grandes jogadores .

-

IN

Um novo .esporte
·namira dos atletas
Arqueiro quer popularizar arco e a flecha na 'região "

GUARAMIRIM

Bastou surgir o interesse,
algumas buscas na
internet e pronto: o que
era uma ideia virou paixão.

..ano dos Santos é o primeiro
arqueiro que se tem notícia na

região e quer que seu hobby se
.popularize n�Vale do Itapocu,

No início desse ano ele adquiriuum ,

arco e flecha importado dosEstados
Unidos chamado Fred Beer, que
custa em média R$ 3.500 e come-

,

çou a treinar na Sociedade Diana .

emGuaramirim.
A ideia do arqueiro é levar a:

prática às sociedades de tiro da

região e fazer com que os jovens
voltem a frequentar esses lugares.
"Os mais novos estão perdendo
o interesse em praticar o"tiro e o

arco e flecha viriam para atraí-los
novamente", constatou' Santos,
informado que a primeira escola
de arco e fecha da região 'está sendo
montada na SociedadeDiana. '

Segundo Santos, entre os be

nefícios da modalidade está, o

aprimoramento da coordenação
motora, o equilíbrio e o fato,dele
mexer com praticamente.todos os
.músculos do corpo. "Sofri um aci
dente e não tenho como'praticar
futebol, por exemplo, e esse espor
te, como não tem contato, foi ex
celente paramim", confessou.

Além das sociedades, outro pro
jeto do arqueiro é levar amodalioa-,
de às crianças.."Estou em contato
com a Prefeitura para desenvolver
um projeto social e voluntárío com
estudantes de, Guaramirim,

.

mas

isso ainda está no papel", disse
Santos, que' tem um sonho: "Ainda

queroparticipar de umaOlimpíada,
quem sabe no Brasil em 2016?".,

EDUARDO MONTECINO

r

, '.:flif,

Juliano faz planos para disputar uma a Olimpíada do Rio em 2016

Jogando no Pacaembu lotado, o
, Palmeiras venceu o Santo André por
1 a O e se classificou para as quartas
de final da Copa do Brasil. O gol pal
meirense foimarcado aos 32minutos

por Danilo, de cabeça. Agora o ver

dão espera o vencedor do confronto
entre Curitiba e

.

Caxias para saber
com quem vai jogar na próxima fase.

COPA DO BRASil

Verdão classificado

DIVULGAÇÃO
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Bebês ensaiamprimeiros-acordes··
�

.

.

.", . '.

I Musicalízação infantilproporciona integração' social, coordenação motora eexpressão corporal
'" .

. Promoção IJOfertas ImbatíveislJ (válida áté25;tl4/2011 ou enquanto durarem os estoques" toO unidades). Ford Ka 1.012011 (cat. KBC1) apàriir de RS 23.990,00 'à vista ou financiado com taxa de 1,87% a.m. e 24,90% a.a., ZERO de entrada
e Saldo em 60 parcelas de R$ 699/00; na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOf), valor total a prazo de R$ 41.940,00, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 2,04% a.m.

e 27,49% aa, àtravés do Programa Ford Credito Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012011 (cat. FAB1) a partir de RS 26.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% aa, 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 318,76, na'
modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 16 parcela, incluindo tarifas, custos e impostos IIOF), valor total a prazo de A$ 31.675,481 Custo Efetivo Total (CElI a partir de 1,29% a.m. e 16,56% a.a., através do Programa Ford
Cred�. Para o modelo Ford Ka preço válido para pedidos realizados via Intemet, junto a um Distribuidor Ford. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro. serviço prestado pelo
Distribuidor. Sujeito àaprovação de crédito:Contratos de financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamento nos distribuidores forq. As •
ofertas apresentadas co�respondef!1 somente às cores s�lidas desses v�íc�los. Val�res paI? coroes metálicas elou �spe9iais med,iante consulta na �evenda. . '.: CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JÃ O SEU.
Imagens soment-e para fins Ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anuncIo substituem e Invalidam todas as pubhcaçoe� anteriores. Acumuleaté RS 10.000em descontos na compra de seu FOrd Zero.

_,
.

Capitais II regiões metropolitallas:4004-1960! DemaIs localidades: 0800na 1960 •
.

Faça reviSões em seu veículo regúlarmerite...• v s!!!m .

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274,2800

/

JARAGUÁ .

DO SUL

Brincadeiras e'cantigas. Um,'
piano, um chocalho e um

violão. Um tapete no centro
da sala e começa a diversão.

......ste é o clima' lúdico que'
.

envolve as atividades de

musicalização para bebês;
.....novo curso oferecido. pela
Scar (Sociedade CulturaArtfstica).
Com a proposta de desenvolver
habilidades importantes' para 6
desenvolvimento cognitivo e mo- .

tor da criança através da música,
as aulas estimulam a criatividade,'
o canto e a falá em bebês a'partir
de seis meses.'

.

, A professora Carolina de AI-·
meida Coelho Wachholz explica
que a música é' o estímulo mais

potente para ativar os circuitos do
cérebro e nos três primeiros anos
de vida a criança capta as infor -

;

mações com mais facilidade. Pós

graduada em Psícopedagogia pela
Furb (Fundação Universidade Re-

..

gional de Blumenau), a musicista
conduz a aula c�m a participação

FIESTA
HOC
1,01' 2011 �'
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_ EDUARDO MONTECINO

de'um acompanhante 'da criança:
mãe, avó, pai ou alguém que seja .

próximo do bebê, estreitando os

vínculos familiares e afetivos.
'-

Frequentando as' aulas desde"
o início do mês, Mari Marquardt
já percebe os benefícios do curso,
-mesmo em cisa. Mãe de.Martína,
nove meses, 'ela conta que a filha

·

está interagindomais com ás outras
crianças e já percebe a diferença no

. desenvolvimento psicomotor e no

reconhecimento de sons e músicas.
,
"Além disso, omomento de vivência
musical é muito agradável, pela in
teração com outras crianças e com

as outras mães", explica.
Durante os 30minutos de aula;

os bebês manipulam brinquedos.
sonoros, interagem com cantigas

· de roda e parlendas, e desenvol
vem a expressão corporal através ...

·

de atividades de dança.
As aulas acontecemumavezpor

semana e envolvem, no máximo,
cinco alunos por turma. Outras.in

formações com a secretaria da Scar,
no (47) 3275-2477.

• Tila Prefli
tita@ocorreiodIJPovo.com.br

Professora Carolina (com o· chocalho) interage com as crianças através de instrumentos
sonoros. Projeto visa a auxiliar no desenvolvimento psicomotor dos pequenos

. .

-
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, TRAVAS E ÀLA�ME UE stRIE -

.

• PARACHOQUE NA OOR 00 vetouLO .

• TRAVAMENTe AUTOMÁTICO DAS
t'ORTAS A f� KM/.H

II aÔTM DE AaERT1iRA 00
PORTA·MALAS NO PAINEL
, ALARME DE .MANUTENCAo

PROGRAMADA

-,

\ CAL KBCl

VIVA '0· NOVO.
Ford Empresas: (11) 417�.3929
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