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Goleado

De forma impiedosa, Criciúma aplica 8 a O e mantém Juventus na zona do rebaixamento no Campeonato Catarinense. PÁGINA 21

Para o feriadão

Cinemas com estreias
Opinião
Vontade de sobreviver

Cinemas de Jaraguá do Sul, Joinville e Blumenau
. estão com atrações nas telonas. Filmes como
G.I Joe 2,AHospedeira e Jack, O Caçador de
Gigantes são as principais dicas. MlX.

"Enquanto o ser humano correr o risco
de morrer a qualquer momento, ele
lutará para não morrer ... "

lUIZ CARLOS PRATES, PÁGINA 2

Sexta-feira Santa

Católicos em
celebração
Em Jaraguá do Sul várias
cerimônias resgatam a

dor de Cristo antes das

crucificação. Procissões
devem reunir milhares de

pessoas nas paróquias.
PÁGINA4

Política

Projeto visa
. '" .

mais negocies
Executivo estuda forma

para agilizar o acesso

de empreendedores
individuais ao programa
do governo federal de
Micro Empreendedor
Individual (MEl).
PÁGINAS

Feridos

Dois carros
batemnaBR
Cinco pessoas ficaram

-

feridas devido a um

acidente na manhã
de ontem na rodovia,
próximo ao trevo no

Bairro Tifa Monos, em
Jaraguá do Sul.
PÁGINA20

�
.

Sa de quer aumentar
os salários dosmédicos
JARAGUÁ DO SUL o percentual de reajuste deve variar entre 15% e 300/0, conforme as

especializações e cargas horárias. A definição do aumento será oficializada na semana que vem.

PÁGINAS
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DO LEITOR

A[orça econômica
de Santa Catarina

�omemorar o dia daMicro e Pequena Empresa em Santa

\_,.catarina significa, emprimeiro lugar, reconhecero setor
como a grande força econômica do estado. E esse reconhe
cimento não pode vir de forma melhor do que instituciona
lizar a Política Estadual das Microempresas, Empresas de

Pequeno Porte e do Empreendedor Individual.
Já temos o projeto para ser levado à Alesc. Para isso,

trabalhamos em conjunto com a sociedade civil organizada
(federações e associações) e órgãos de governo (secretarias
de estado, fundações e autarquias) na formulação das Dire
trizes que orientam os rumos que SantaCatarina quer seguir
para dar o tratamento favorecido e diferenciado àsMPEs.

Para evidenciar a importância que as MPEs represen
tam ao Estado de Santa Catarina cabe apresentar os seus

pujantes números econômicos e sociais: 98% das empresas,
58% dos empregos formais, 47% damassa salarial, 2amaior
remuneraçãomédia aos trabalhadores (depois de SP); 90%
dos empregos gerados nos últimos 12 meses, e 92% dos em

pregos no interior - omais descentralizado do país.
Estes indicadores marcam a vocação empreendedora

do povo catarinense. Portanto, é essencial ter um ambiente
de negócios favorável às.Ml'Es, que naturalmente passa por
questões basilares como a estabilidade econômica e política,
mas que são complementadas por: simplificação dosproces
sos burocráticos, regime tributário favorável, capacitação,
infraestrutura, sustentabilidade, bem como acesso aocrédi

to, à capacitação, às tecnologias e à inovação.
Desenvolverumapolítica direcionadapara este segmen

to de empresas faz parte da construção da Nova Economia
de Santa Catarina. Buscamos a melhoria dos índices gerais
de desenvolvimento do Estado de SantaCatarina, bem como

proporcionar a redução das desigualdades sociais.
Hoje, e não amanhã, o Estado de Santa Catarina encon

tra-se no vértice do futuro, onde se faz necessária a tomada
de decisão em favor dos empreendedores das eJwresas que
realmente fortalecem·de forma sustentável a economia e a

sociedade catarinense. Afinal, são políticas deste porte que
I

possibilitarão construirmos aNova Economia catarinense.

• Paulo Bornhausen, Secretário de
DesenvolvimentoEconômico e Social

c DIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Gredacao@oc01Teiodopavo.com.br

Educaçãc
As lições do dinheiro

COMENTÁRIO

Vontade eles têm...

lUIZ CARLOS PRATES

Uma dessas histerias é a vida

pós-morte. Essa vida é um de

sejo desesperado do ser humano
de não se "apagar" ao fechar os
olhos aqui na terra. Desse de

sespero para não morrer, repito,
surgiram as religiões e os credos
de eternidade.

Esse delírio humano de não
morrer ganhou um novo e forte

capítulo dia destes nos Estados

Unidos, justo lá onde os caras

são pragmáticos e gostam de ci
ências exatas.

Um conceituado médico ame

ricano, por estes dias, sofreu um

"l Tau corrigir o título. Fica me

V lhor se eu disser: Vontade nós
temos ... Sim, porque essa vontade
é de todos nós, a grande angústia
humana é a chamada angústia
vital, a que nos acompanha do

berço à sepultura e sua gênese é a
consciência damorte, da finitude.

Sabe-se, por estudos e obser

vações, que o ser humano não

aguentaria viver muito tempo ou,
pior ainda, viver para sempre. Se
isso um dia vier a ser possível,
não duvide, a fabricação de re
vólveres passará a ser o melhor
de todos os negócios, o suicídio
vai ser uma grande festa ...

Mas enquanto o ser humano
correr o risco de morrer a qual
quer momento, ele lutará para
não morrer. E lutando para não

morrer, criou as religiões e todo
o circo histérico que as envolve.

• Fantasias
Sempre que alguém em terapia de vidas passadas -

ou sob hipnose - é instado a voltar à vida intra-uterina,
a pessoa assume a posição fetal, aquela posição curva

da, enroscada. Ocorre que essa posição é aprendida, a
pessoa faz o que já viu em fotos, já foi provado que pes
soas que nunca viram um feto, uma posição fetal, não
assumem essa posição. Quer dizer, a regressão é uma

regressão sobre o que foi aprendido, nada é natural,
metafísico. Vale o mesmo para essas vivências fantasio
sas dos que entram e voltam do coma. Eu gostaria que
fosse diferente mas não é, sinto muito ...

• Hipócritas
Ah, se o Cristo voltasse! Ia termuito trabalho, preci

saria de um rebenque bem forte para dar no lombo dos

ataque cardíaco e ficou em coma

por vários dias. Quando acordou
disse que esteve no "paraíso",
sentiu uma infinita paz, ouviu

músicas celestiais, delirou, enfim,
e agora diz que sim, há vida após
a morte. Só que ele não morreu,
ficou em coma, quer dizer; o cére
bro estava vivo. E o cérebro vivo é

que produz essas imagens, sons e
fantasias. Eu quero ver é um su

jeitomorto voltar à vida contando
o que viu; aí sim, teremos o que

.pensar. O que o médico vivenciou
foi um desejo, a mente dele sem

pre esteve viva. O desejo dele é o
nosso desejo, mas é só desejo. Ja
mais alguém voltou do outro lado

para contar o que há ... Primeiro

porque jamais alguém voltou ou

vai voltar, e se o fizer vai contar

que não há nada do outro lado ...
As fantasias são deste mundo.

hipócritas, dos sepulcros caiados, dos que organizam
procissões e são desonestos nos negócios, dos que
vivem na missa e surram mulheres, e pintam e bor
dam defendendo "tradições" bastardas, como a farra
do boi ... E na Sexta-Feira "Santa" não comem carne,

c

hipócritas, ah, se Ele voltasse!

• Falta dizer
A classe média que não tem dinheiro para educarbem

os filhos, tem empregada doméstica. Mas agora, com a

CLT das domésticas, vai haver crise, tudo vai ficar muito
caro para a classezinha...Melhor é educar os filhos ebotá
los no trabalho caseiro, todos têm que fazer de tudo em

casa, sem essa de "daruma ajuda", filhos não têm que aju
dar, têm que trabalhar na casa. Fazer tudo, de tudo.Vai ser
a revolução da educação dos filhos dos "metidos".

tOBITUÁRIO
• SÍLVIA BECKWEISS

morreu às 19h de quarta-feira,
dia 27, em Jaraguá do Sul. Tinha

51 anos. O sepultamento foi
realizado ontem, no Cemitério

Municipal de Schroeder.

Para estimular a formação de cidadãos
com conhecimento mais aprofundado so

bre o uso do dinheiro e até para estimular
a formação de futuros empreendedores
comprometidos com a boa gestão de seus

negócios, a Secretaria de Educação de Ja

raguá do Sul realiza a partir do dia 10

de abril um curso de educação finan
ceira. A aula é destinada a estudantes
da rede municipal, do 90 ano. As aulas
acontecerão toda quarta-feira, das 8h
às ioh e das 14h às 16h. Cerca de 140

alunos de 14 escolas participam do

processo de seleção para 40 vagas no

período da manhã e 40 vagas no perí
odo da tarde. A prova classificatória de
conhecimentos básicos de Matemática
acontece na próxima terça-feira, das 8h
às lOh30 e das 14h às 16h30 no Institu
to Federal de Santa Catarina (IFSC). Ao
término do curso, os aprovados recebe
rão certificado de 60 horas. A professora
ministrante do curso será a articuladora de
Matemática da Semed, lraciMüller.

DIVULGAÇÃO

ÁllfIIDE
tAlE
ô9

ÁREA DE LAZER \

Leitora pede que a Fundação Municipal de Esportes (FME) dê
atenção à quadra de areia na esquina das ruas Ferdinando Pradi e

Expedicionário Cabo Harry Hadlich, da mesma forma que foi feito na

área de lazer situada na Praça Ângelo Piazera, onde no último fim de

semana ocorreu um campeonato de vôlei. Segundo ela, está entre as

obrigação da FME realizar a manutenção dessas áreas.
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EmRrocesso de
amadurecimento

A sociedade bras�lei:� ainda precisa a�a.1"ldurecer os pnnCIpIOS de democracia,
que prima pela discussão das diferenças
de opiniões. Tem de encarar de forma evo

lutiva a discussão envolvendo a escolha do

deputado federal e pastor Marco Feliciano

(PSC/SP) na presi_dência da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara.

Apesar de ter opiniões polêmicas, ele não
pode ser condenado por isso. Ele tem que
respeitar as diferenças existentes hoje na

sociedade. Discussões sobre diferenças de

pontos de vista, ainda mais ligados a temas

comportamentais dificilmente levam a uma

solução. O melhor caminho é a tolerância e

o bom senso de todos. Se houver radicalismo.
haverá desentendimentos. Ninguém é dono
da verdade nesse assunto.

O que é certo está escrito na Constituição:
é livre a manifestação do pensamento. As pes
soas têm plena liberdade de exercer o direito
de ter opiniões diferentes � também compor-

tamentos que as deixam felizes, independente
mente de credo, raça e relacionamento. Porém,
essa livre expressão tem um limite da tolerân-

_

cia. O respeito a quem é diferente tem de pre
valecer, caso contrário toma-se um crime.

"
o melhor caminho é a tolerância

e o bom senso de todos.

A sociedade mudou e isso serve para que
várias instituições façam uma reflexão dos seus

comportamentos diante de uma nova realida
de existente. E que as pessoas que discordam
de pensamentos antagônicos às mudanças de
comportamento adotadas por elas não se fa- .

çam de vítimas diante das divergências. Que
saibam entender que o processo de aceitação
das diferenças é complexo. Exige uma profun
da reflexão pessoal e conhecimento profundo
de si próprio e do contexto.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio do Povo utilizapapel produzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a info11nação. Passe estejornalpara outro leitor.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira· Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e Patricia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas:.2106-1919· 9902 1380 • 91614112
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COMODIDADE
Com obras de reforma desde o final
de 2011, o Clube Atlético Baependi
finalizou essa semana a instalação

de um elevador para atender os

frequentadores, principalmente
voltado às pessoas idosas e

portadoras de necessidades

especiais. De acordo com o

-,

.

presidente da entidade, Elemar
Dierschnabel, a estrutura

comporta até oito pessoas.

LOTERIAS
QUINA
_�ORTEIO Nº 3154
10 - 21 - 26 - 38 - 54

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 885
02 - 05 - 07 - 08 - 09
11 - 12 - 15 -16 - 17
18-19-22-23-24

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1480
09 - � 4 - 21 - 26 - 36 - 52

LOTERIA FEDERAL -

SORTEIO Nº .04748
1 º' 3Ó.880' 250.000,00
2º 30.557 17.100,00
3º 60.023 16.600,00
4º 81.197 16.100,00
5º 85.364 15.200,00

"
Sou um

grande
pecador.

Confiando na

misericórdia e

na paciência
de Deus, no
sofrimento,

aceito.

Primeira frase
do então cardeal

Jorge Bergoglio,
logo depois de

ser escolhido papa
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LÚCIOSASSI

Católicos revivem dor de Cristo
E Ã Sexta-Feira Santa marca celebrações

religiosas que resgatam a fé em Jaraguá do Sul

Da redação

Milhares de católicos vão ma

drugar para manter uma

tradição. A partir das 5h da ma

nhã inicia a procissão da Paixão
de Cristo rumo ao Bairro Rio Mo

lha, em Jaraguá do Sul. A subida
de 3,5 quilômetros será pela Rua
Adolfo Antônio Emmendoerfer.
Durante a Via Sacra os fiéis fazem

orações em cada um dos santuá
rios que representam as 14 fases
do trajeto de Cristo à crucificação.
No ano passado, cinco mil pessoas
participaram do evento. Depois da
procissão serão feitas confissões
na igreja da comunidade.

Nesse começo da manhã, por

volta das 5h30 haverá a via sa

cra no Noviciado Nossa Senhora
de Fátima. Outras comunidades

paroquiais também realizam ce

rimônia durante esse feriado re

ligioso (veja Box). Uma das mais

procuradas é a encenação da Pai
xão de Cristo, na Paróquia São Ju
das Tadeu, no Bairro Água Verde.
O evento inicia às 19h.

Ontem, a Igreja São Sebastião
ficou lotada para a celebração de
Lava-Pés. A missa foi ministra
da pelo pároco Diomar Romaniv.
Durante a cerimônia, ele lavou os

pés de 12 fiéis presentes na missa.
O ato representa a postura de hu
mildade de Jesus Cristo perante
os apóstolos. LAVA-PÉS Celebração foi realizada na Igreja Matriz São Sebastião, que ficou lotada pelos fiéis

Horários das missas na Semana Santa:
• Com.InidadeMatriz São Sebastião:

·Hoje
• 5h - Celebração da paixão do Senhor e
Procissão do morto (trazer rádio para

acompanhar a transmissão da Rádio

JaraguáAM)
• 8h30 às 1 1 h30 - Confissões.

·30 de março.

-Sábado

·1 9h - SoleneVigília Pascoal (TrazerVelas)
·31 de março. Domingo de Páscoa

• 6h - Procissãoda Ressurreição (transmissão
pela Rádio Jaraguá AM), adoração.

• 7h - Missa de Páscoa.

• 9h30 - Missa de Páscoa. -

• 1 9h - Missa de4?áscoà.' "y

.ComunidadeSãoJudasTadeu:
• Hoje - 8h - Celebração da Misericórdia -

Confissão Comunitária,

·

5h - Celebração da Paixão-

19h - Teatro da Paixão e Procissão,

• Sábado - 1 9h - Missa eVigília de Páscoa,

• Domingo de Páscoa - 8h - Missa de Páscoa

•Comunidade Santa Clara:
• Hoje: 1 5h - Celebração da Paixão

<'e às 1 9h - Encenação ou procissão
• Sábado - 20h - Missa eVigília
• Domingo de Páscoa - 6h - Missa de Páscoa

• Domingo de Páscoa- 9h30 - Missa-dê Páscoa livro do grupo bíblico de reflexão). 1 7h

Celebração da Paixão do Senhor
• Sábado - 1 9h - SoleneVigília Pascoal

(levar velas),

•Comunidade Santa Cecília:
• Hoje - 1 5h - Celebração da Paixão

•Comunidade São Luis Gonzaga:
• Hoje - 1 5h - Celebração da
Paixão do Senhor

• Sábado - 1 9h - Solene Vigília Pascoal

levar velas)
• Domingo de Páscoa - 10h30

• Comunidade São Benedito:
• Domingo da Páscoa - 8h30 - Missa de Páscoa

Comunidade São José Operário
• Hoje - 8h - Via-Sacra nas ruas (trazer livro do

grupo bíblico de reflexão).
• Domingo da Páscoa - Páscoa. 1 Oh -

Missa de PáscoaComunidade Sagrado Coração de Jesus:
• Hoje - 1 5h - Celebração da Paixão

• Domingo de Páscoa - 9h30 - Missa de Páscoa

•Comunidade Santa Ana:
• Hoje - 6h - Terço e caminhada penitencial e às

1 5h a celebração da Paixão

• Sábado - 1 8h - Missa eVigília

•Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz:
• Hoje - 1 7h - Celebração da
Paixão do Senhor
• Sábado - 1 9h - SoleneVigília Pascoal

(levar velas)

Comunidade Nossa Senhora do Rosário:
• Hoje - 5h - Via-Sacra e confissões (vários

padres). Às 17h, Celebração da
Paixão do Senhor

• Domingo da Páscoa - 8h30-

Missa de Páscoa

•Comunidade São Cristóvão:
• Hoje - 1 6h - Via-Sacra (trazer

.""_

... .. ., ....

•• • • • ••• ••

Mathias Maria Stein
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Médicos de Jaraguá do
Sul receberão aumento
SAÚDE Reajuste deverá ser entre 15% e 30%.

Proposta é para facilitar novas contratações

Carolina Veiga

Osalário dos médicos que aten
dem a redemunicipal de saúde

de Jaraguá do Sul será aumentado.
O percentual de reajuste deve variar
entre 15% e 30%, conforme as espe

cializações e cargas horárias.A defi

nição do aumento da categoria será.
oficializada na semana que vem.

Após a definição da porcenta
gem do reajuste, o valor será repas
sado a todos os médicos que atuam
em Jaraguá do Sul e será usado

para atrair novos profissionais em

concurso ainda a ser realizado. Ja

raguá do Sul tem 100 médicos no

quadro clínico. Conforme o secre

tário, o déficit do município hoje é
de 20 profissionais, entre clínicos

gerais e especialistas.
De acordo com o secretário de

Saúde,Adernar Possamai, há neces
sidade de contratação imediata de
cinco clínicos gerais para os postos
de saúde já construídos e de mais
cinco para os que estão em obras.
"Temos dificuldade de contrata

ção por causa da questão salarial.
A proposta do reajuste vem de en-

.

contra a nossa necessidade de atrair
os profissionais para o município",
afirmou. O salário base de um mé
dico clínico geral que trabalha 20

horas semanais em Jaraguá do Sul
é de R$ 3,7mil. Já o que cumpre 40
horas chega a R$ 7,5 mil.

Antes da definição do aumento
foi realizado um estudo·de impac
to econômico pela Secretaria da
Fazenda. "Apresentaremos várias

possibilidades de aumento com

o impacto financeiro que terá no

orçamento e caberá ao prefeito
(Dieter Janssen) e ao secretário da
Saúde (Adernar Possamai) decidi
rem qual será aplicada", afirmou:

De .acordo com Kuchenbecker,
as propostas estão dentro dos limi
tes estabelecidos pela Lei de Res

ponsabilidade Fiscal, que autoriza
o município a gastar, no máximo,
51,3% do orçamento com o paga
mento do funcionalismo público.
"Gastainos oficialmente 45,33%
do orçamento com a folha de paga
mento dos funcionários, se atingir
mos 48%, entramos no chamado
limite prudencial, que não é o ade

quado", explicou Kuchenbecker.
O prefeito de Jaraguá do Sul,

Dieter Janssen, confirmou as pro
postas de aumento salarialpara os

médicos, com teto de 30%, mas até
ontem à tarde ele não havia recebido
"as planilhas com o estudo de impac
to financeiro. Segundo Dieter, a de
cisão sobre o reajuste é prioridade.
"É possível que até a próxima sema
na já tenhamos batido o martelo a

respeito disso (aumento). Queremos
.uma definição omais rápidopossível
para podermos abrir o concurso, já
que precisamos demaismédicos em
Jaraguá do Sul", concluiu.

Temos dificuldade de

contratação por causa

da questão salarial. O

reajuste deve atrair-médicos.

Ademar Passamai,;
Secretário de S,aúde

EDUARDO MONTECINO

CONTRATAÇÕES Secretário Possamai pretende abrir concurso

Reunião

Prefeitos vão
debater custos

A posição de Jaraguá do
Sul em conceder aumento
salarial aos médicos causou

preocupação ao prefeito
de Massaranduba, Mario
Fernando Reinke. Ele pe-

.

diu uma reunião com os

demais prefeitos da região
para discutir o assunto."
O encontro será segunda
feira, na Arnvali. "Podemos.
ter uma competição entre

profissionais e municípios,
já que pelo jogo do merca

do, quem paga mais leva o

profissional.A ideia é evitar

isso", explicou Reinke.
O prefeito de Massaran

duba disse que conversou

com os médicos da cidade e

os questionou sobre quanto
queriam para permanecer
na cidade. "Fiz uma propos
ta a eles e vou apresentar
esses valores na reunião",
concluiu.

Como presidente da

Arnvali, Dieter Janssen,
garante que a reunião será
uma oportunidade para

que se conheça o cenário
dos municípios da região.
"Vamos poder saber o que
acontece nas cidades vizi
nhas e se eles conseguem
dar um reajuste", concluiu.

1\.......:_ 4:!_ '" .,

J.VA.C:1.13-prO:l..mSlODalS.

Plano de contratação temporária
Após a definição do valor

do reajuste para os médicos
de Jaraguá do Sul, a Secretaria
de Saúde pretende contratar

médicos temporários para atu
arem no município até a fina

lização do concurso público.
As contratações temporárias
durariam 150 dias e seriam

prorrogadas, se houver neces

sidade, até as contratações dos

novos médicos.

Entretanto, é necessário an

tes um parecer da Procuradoria
do município. "Temos que jus
tificar juridicamente a necessi
dade de contratação desses pro
fissionais", explicou o secretário
de Saúde, Adernar Possamai.

As necessidades imediatas
de contratação de médicos espe
cialistas são para as áreas de car-

Servidores de Jaraguá do Sul

Auditoria vai analisar laudo sobre pagamento de insalubridade
O processo de licitação para

escolha da empresa de auditoria

que irá analisar o laudo técnico
em 2012 que determinou em ja- .

neiro o corte do adicional de in
salubridade e periculosidade para
641 funcionários públicos da Pre-

feitura de Jaraguá do Sul já come

çou. A informação é do secretário

municipal da Administração e FI-
nanças, Sergio Kuchenbecker.

Segundo ele, de cinco a sete

empresas de auditoria devem fazer

parte do processo de licitação para

análise do laudo de 2012. "Acredito

que na próxima semana já tenha
mos uma vencedora que iremos

divulgar após respeitado o perío
do de 15 dias, prazo este destinado

para eventuais recursos que con

testem o resultado do processo".

Kuchenbecker reafirmou que'
o trabalho da auditoria contratada
não será refazer o laudo técnico,
mas sim analisar todo o processo
que levou à elaboração do laudo

técnico, concluído ano passado.
Devido à contestação do laudo por

diologistas e ginecologistas. Para
definir quais serão as demais

especialidades necessárias, um
estudo sobre a movimentação
das filas de consultas está sendo
'realizado. "Na maioria dos ca

sos, as filas estão andando nor

malmente. Há uma rotatividade
de pacientes. Por isso estamos

colhendo os dados para verificar
onde há problema".

parte dos servidores pelo próprio
sindicato da categoria (Sinsep),
no final de fevereiro houve o pa
gamento retroativo do . adicional
insalubridade para 495 funcioná
rios públicos. Pagamento este, com
base no laudo feito em 2007.
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Mobilização pelos Bombeiros
'"l Tereadores Arlindo Rincos (PP) e João Fia
V moncini (PT) se mobilizam para possibi
litar a reabertura do Posto dos Bombeiros do
Bairro Nereu Ramos, que desde o mês de feve
reiro funciona somente nos fins de semana. Se

gundo o comandante da corporação, Jean Car
los Walz, que recébeu os parlamentares nesta
semana, omotivo para o fechamento foi a falta

.

de efetivo, hoje composto por 43 profissionais

que se dividem em escalas e, além do trabalho
de socorro, prestam serviços como a emissão
de alvarás e atendimento no Samu. Uma das

soluções seria a oficialização de um convênio
entre a Prefeitura, com remanejamento de
servidores para trabalhar no atendimento do

posto. Da base governista, Rincos e Fiamoncini
devem levar o pleito na próxima semana para o
prefeito Dieter Janssen (PP).

Posto de Nereu fechado
Vereadores João Fiamoncini (esquerda) eArlindo Rincos (ao lado) foram conhecer

as necessidades dos Bombeiros Voluntários. A principal preocupação é com a falta de

efetivo, o que ocasionou o fechamento do Posto de Nereu Ramos.

Intérdição Quanto custou
Tema de reportagem especial do

jornal O Correio do Povo, as pontes'
pênseis vão passar por manutenção.
A primeira estrutura a receber me
lhoria é a que fica na rua Rosângela
Winter, no Bairro Barra do Rio Mo-

.

lha. Com as obras, a ponte ficará in
terditada de segunda a quarta-feira
da próxima semana.

Os deputados estaduais catarinenses aprova
ram pedido de informação solicitando que o go
verno do Estado tome público o valor investido
em publicidade para a divulgação do programa
Pacto por Santa Catarina: As informações solicita
das ao governador Raimundo Colombo (PSD) são
sobre o número de inserções na televisão, veículos
de comunicação em que foram feitos anúncios e o

custo de produção das peças publicitárias.

Ao trabalho

EM FOCO
"É só falácia, eles falam,

mas não repassam nada". Afirmação
do vice-prefeito, Jaime Negherbon
(PMD8), criticando a ausência do

governa do Estado e da
União em Jaraguá do Sul.

.�. +

Uma das reclamações de Jaime
é quanto à estrutura do Samu,
que hoje fica centralizada em

Joinville. O vice-prefeito espera
resposta da Secretaria de Saúde
do Estado para que o município
tenha sua própria unidade.

+ • •

Anúncío do reajuste aos médicos
em Jaraguá do Sul, que deve ser

superior a 20%, chamou atenção
dos outros prefeitos da região.

A preocupação é com a debandada
destes profissionais para o

maior município do Vale.

Tablets
Cerca de 250 professores efetivos

da rede estadual de ensino da região
vão receber no dia 8 de abril tablets

que devem ser utilizados como ferra
menta de trabalho. O equipamento é
voltado aos profissionais do ensino
médio e foi repassado peloMinistério
da Educação ao governo do Estado.

Prejuízo da Celesc
Segundo documento encami

nhado à Comissão de Valores Mobi

liários, a Celesc amargou um preju
ízo de R$ 258 milhões em 2012. Em

2011, a companhia tinha informado
lucro líquido de R$ 323 milhões.

Segundo André Rezende, diretor de
Relações com Investidores, o prejuí
zo do ano passado teve dois ingre
dientes principais. O primeiro foi o
Programa de Demissão Incentivada
e o segundo o aumento das despe

sas com pagamento de energia
térmica, decorrente da estia

gem. O consumo das térmi
cas passou de 7% para 33%.

Em JoinviUe, Udo Dôhler (PMDB)
teve que recuar e acabou decretando

ponto facultativo aos servidores na

quinta-feira. Em Guaramirim, Lauro
Frôhlich (PSD) determinou trabalho
somente em meio período. Já em

Jaraguá do Sul, a quinta-feira foi de
trabalho normal na Prefeitura, assim
como acontece na iniciativa privada.
E, segundo o presidente do Sinsep,
Luiz Ortiz, não houve reclamação do
funcionalismo.

Até ontem essa

comissão era

desconhecida. Talvez

tenha sido a boa mão

de Deus que nos

colocou aqui.

Marco Feliciano (PSC
SP). atírmàndo que deu
vísibilidade à Comissão
de Direitos Humanos

,
da Câmara Federal

-1-
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Ordem dada
O prefeito de Guaramirim, Lauro

Frôhlich (PSD), assinou a ordem de

serviço para pavimentação das ruas

Paraná e Cruzeiro, no Bairro Recanto
Feliz. A empresa vencedora da licita

ção é a Paviplan e o.valor global das
duas obras, que devem levar quatro
meses, é de R$ 135 mil.

Participativo
Na próxima segunda-feira,

às 19h30, na Escalei Lilia Ayro
so Oechsler, secretários e vere

adores participam de encontro

com moradores do Bairro Ilha
da Figueira. O objetivo é levan
tar as principais demandas da
comunidade.

Reajuste
e reformas

Na próxima segunda-feira,
os servidores públicos de Ja

raguá do Sul vão receber no
salário 7% de reajuste; outro
1% será repassado em maio. O

vale-alimentação passou de R$
352 para R$ 4ÓO. A negociação
entre Sinsep e governo foi mais

tranquila do que se imaginava:
Mas a reivindicação pendente é
a de que a administraçãomuni-

.

cipal encaminhe com urgência
� à Câmara o projeto de reforma
do Estatuto do Servidor, já o

debate sobre o Plano de Car

gos e Salários deve ficar para o

segundo semestre.

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2013 PUBLICIDADE /
OCP7

www.ocponline.com.br

•••
•••• 't.(a;.

. .._
.., ...

FENrAR
-

Feliz Páscoa!

I
._ t

f
!

. (
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oo-s
www.ocponline.com.br POLÍTICA SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2013

LÚCIOSASSI

\

MEl Secretário de Administração deve ir a Pomerode na próxima semana conhecer modelo adotado pelo município vizinho

Prefeitura estuda forma de
desburocratizar o sistema
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL Secretário afirma q�e
Executivo tem interesse de incentivar formalização

Pré-requisitos hoje

Verônica Lemus

Depois da aprovação, no dia

22, de indicação do vereador
João Fiamoncini (PT) ao Executi
vo para desburocratizar o acesso

de empreendedores individuais
ao programa federal Micro Em

preendedor Individual (MEl), a

Prefeitura garante que há grande
interesse em simplificar a regula
rização de empreendedores infor
mais e o cadastramento de novos

microempresários.
Depois de uma conversa na

última quarta-feira com Fiamon

cini, o secretário de Adminis

tração da Prefeitura, Sérgio Ku

chenbecker, planeja uma viagem
a Pomerode a 'fim,. de estudar o

modelo que é adotado no municí
pio vizinho e elogiado pelo vere

ador. Segundo Fiamoncini, com
somente uma cópia do RG, CPF
e comprovante de residência já é
possível a adesão e regularização
dos interessados ao programa. "E

a própria Prefeitura é que faz o

imposto de renda deles", afirmou.
Kuckenbecker, que ainda

deve marcar a data da viagem na

semana que vem, diz que c, ob-

Hoje, de acordo com a legislação municipal, para solicitar
a adesão ao MEl é exigida a seguinte documentação: Ficha de

Informações Cadastrais Pessoa Jurídica (FIC) preenchida e

assinada pelo empreendedor individual, cópia do Certificado
da Condição de Microempreendedor Individual, cópia do RG
e CPF, cópia da consulta de viabilidade solicitada através do

Regin, cópia do contrato de locação comercial ou autorização
para instalação do proprietário do imóvel com assinatura reco
nhecida em cartório.

jetivo é "ver o que tem de bom"

para tentar aplicar em Jaraguá
do Sul. "Tenho todo o interesse,
mas temos que ver a tecnologia
necessária, o quadro de pessoal
e também Se a legislação permi
te", ponderou. Mesmo assim, o

secretário comentou que a sim

plificação do processo já estava

sendo discutida. "E como a gen
te não sabe como funcionaria na

-

prática, vamos a Pomerode para
ver como é e copiar mesmo se for
este o caso", disse.

O Programa Micro Empre
endedor Individual, lançado em

2009, pretende facilitar a regu
larização do trabalho. informal de
quem não tem condições ou que
não tem a documentação. neces
sária, como os que moram em

loteamentos irregulares. "O ob
jetivo do programa federal é faci

litar, se isso não é feito aqui em
Jaraguá, então, nem adiantaria.
ter esse programa", avalia Fia
moncini. Para o vereador, com
a desburocratização ganham os

trabalhadores, que poderão re

gularizar seu trabalho, e ganha 'Ü

município, que passará a arreca-

dar mais t.r.ihutQs... , I • di •• I , ; I I I , , I j "' ,FI i 1 •

Quem pode serMEl
Micro Empreendedor Individual (MEl) é a pessoa que tra

balha por conta própria e que se legaliza como pequeno empre
sário. Para ser ummicroempreendedor individual, é necessário
faturar no máximo até R$ 60 mil por ano e não ter participa-

. ção em outra empresa. Entre as vantagens oferecidas por essa
lei está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

(CNPJ), o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de

empréstimos, a emissão de notas fiscais, e isenção de tributos
federais. A categoria também tem acesso a benefícios como au

xílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros.

Consultoria Empresarial
CRC/SC: 006269/0

35ANOS
umA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

www.gumz.com.br
(47)3371-4747

gumz@gumz.com.br
Oesde 1978

Câmara

Thrapiacom
cavalos pode
ter projeto

Depois de visitar o

Centro de Equoterapia de

Guaramirim, que atende

gratuitamente 18 pacien
tes portadores de autis

mo, paralisia cerebral e

síndrome de down, o ve

reador Eugênio Juraszek

(PP) pediu em sessão na

tarde de ontem aos de
mais parlamentares aju
da para a elaboração de
um projeto. O objetivo é
estabelecer uma parceria
entre a Prefeitura ou até
mesmo a iniciativa priva
da para a manutenção de
um centro de equoterapia
em Jaraguá do Sul. O cen

tro de Guaramirim hoje é
mantido pela Apae (Asso
ciação de Pais e Amigos
dos Excepcionais).

"Temos .hoje no mu

nicípio 30 crianças com

deficiência que precisam
desse tipo de terapia",
informou o vereador. Ja

raguá do Sul possui um
centro que oferece a mo

dalidade, entretanto, cada
sessão-aula custa R$ 80,
sendo que para um tra

tamento adequado a fre

quência deve ser de uma

sessão por semana. Se

gundo Juraszek, pela falta'
de condições, as famílias

conseguem apenas pagar
por duas sessões ao mês.
"Na semana que vem vou

falar com o prefeito, com
empresários, a Apae, com
quem possa nos auxiliar a
elaborar um projeto para
ajudar essas crianças",
anunciou .

LÚCIOSASSI

AUTOR Juraszek pede
apoio para formalização
de novos convênios

__
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Dirigido por Bryan Singer, com roteiro de Darren

Lemke, Christopher McQuarrie e Dan Studney,: é uma

adaptação cinematográfica da clássica história "João e o

Pé de Feijão. Feijões que não devem ser molhados-por
nada são dados a um fazendeiro chamado Jack (Nicholas

Hoult). Obviamente, isto acaba ocorrendo e criando um
enorme pé de feijão, que vai dar em um mundo de gi
gantes, Emmeio a tudo isso, a princesa Isabelle (Eleanor
Tomlinson) é sequestrada pelos gigantes e Jack se unirá
ao Rei (Ian McShane) numa cruzada para salvar ajovem.

"Jacl{;.. O Caçador de Gigantes"

Inform_ações 0800 643.3210
o,u procure o Setor de Protoçolo da Prefeitura.

- Acesse seu cemê pelo site www.jaraguadosul.sc.gov.br

I'G.I. Joe 2 : Retaliação"
, É continuação do filme "G.l. Joe: A um acordo internacional e continuam o

Origem De Cobra", dirigido por Jon Chu. desenvolvimento de ogivas nucleares. O
O filme tem como base a popular coleção esquadrão G.l. Joe, contrário ao projeto,
de bonecos G.L Joe (Comandos em Ação, é abandonado pelo presidente e acusado
no Brasil) criada em 1963, mais tarde re- de traição. Enquanto vários membros

lançada em formatos diferentes. A trama morrem em combate, os outros devem

gira em torno das-pretensões militares . revidar e impor a força dos G.l. Joe con
dos Estados Unidos, que desobedecem tra o governo.

FOTOS DIVULGAÇÁO

É um filme de romance/ficção cien
tífica e a adaptação cinematográfica do
livro de mesmo nome da escritora norte
americana Stephenie Meyer, conhecida
pela trilogia Crepúsculo. Tem roteiro e

direção de Andrew Niccol e será estrela
do por Saoirse Ronan, Max Irons e Jake
Abel. Na trama, a terra é invadida por
um inimigo despercebido que toma con
ta do cérebro humano, deixando o resto

do corpo das pessoas intacto. Quando
Melanie, a personagem principal, é cap
turada por Peregrina, a inimiga, ela tem
certeza que vai morrer. à que ela, nem
o inimigo que estava hospedado em seu

corpo, sabem, é que sua mente era uma

das poucas capazes de combater a pos
se de um invasor. Além disso, existeum
triângulo amoroso entre Melanie, Pere
grina e Jared.

liAHospedeira"

.

o desconto não il1cide sobre a taxa de coletá de fixo.
{ .

�i� PREFEITURA.
'

,

__� JARAGUADOSUl:
if "
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Futebol é a grande religião do século:

30% das pessoas no mundo declaram
se cristãos; 20% muçulmanas. Mas, a
devoção ao futebol ultrapassa todos os

credos, raças, cores, línguas. A Copa do
Mundo na África do Sul causou um "auê"
no mundo. A Copa do Mundo no Brasil
vai causar um "frisson" no mundo. Como
em nenhum outro evento tão popular na
história humana, canais de televisão levam
suas imagens a quase todos os países desse
planeta. Por que as pessoas gastam mais do
seu tempo assistindo ou jogando futebol do
que qualquer outra atividade social? Com a

possível exceção de comer e beber. Uma das
razões: o futebol é extremamente acessível.
Você pode jogar em qualquer lugar: na
grama, no cimento, na poeira, na laje de

pedra, num campo cheio de ervas daninhas,
num campo árido e arenoso ou até mesmo
dentro de casa - nem precisa ser um lugar
vazio. A regra básica e simples. E você não

precisa de nenhum taco, raquete e capacete
parajogar. Basta qualquer coisa que
proporcione formas arredondadas. Pode
ser algo manufaturado, algum brinquedo
velho que se entende estar apto a receber
chutes, meias colocadas uma dentro das
outras, sacos plásticos atados com fita
adesivas ou até mesmo a bexiga urinária
do porco - atração minha e de meus

primos quando nossos avós matavam o

porco que mantinham no fundo do quintal
compartilhado com o vizinho. Na África,
com cordas de tecido, alguns trapos e uma

camisinha inflada, um garoto consegue
fabricar uma bola em meia hora.
O futebol é o mais democrático dos

esportes. Não importa se você é alto ou <

baixinho, não importa a cor da pele, se

você é um alemão cor-de-rosa ou

um negão azulado. Também não importa
se você é um crente seguidor da Igreja
Renascer, ou da Igreja Bola de Neve, ou
um muçulmano convertido. No futebol é
onde nações que não se apertam a mão,
em campo se encontram, como aconteceu
duas copas atrás entre Estados Unidos
e Irã. Como dizem não haver lógica nem

explicação científica, sempre há chances
das duas Coreias se encontrarem numa

Copa do Mundo.
AÁfrica é o continente onde iniciou a

história humana, foi o local onde todas
as emoções hurnanas se focaram na Copa
passada. Se o futebol foi inventado na

Inglaterra, o Brasil é o país que desenvolveu
esse esporte para o mundo. Em clima de

Copa das Confederações, todos já estão
voltados para esse grande jogo global.
Até os monges budistas das montanhas
mais remotas do Himalaia não conseguem
manter a mente nos estudos enquanto
a bola rola numa Copa do Mundo. Fato
mostrado num filme chamado "A Copa",
produzido pelo mundo budista do Butão.
Fantástico!

"
o futebol é o mais democrático
e igualitário dos esportes. Não
importa se você é alto ou baixinho,
não importa acor da pele, se você

é um alemão ou um negão.

Clique animal ME LEVA Doa-se este
lindo filhote. Contato
com Eliane, no
telefone 3376-4887 ou

9905-9298, à tarde

Envie a foto do
seu animalzinho

para contato@
beatrizsasse.com.
br ou encontre
um companheiro
de estimação
nas paginas
do Facebook
da Ajapra e do

Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

ESPERANDO UM LAR Veja só que carinha mais

simpática. Dinho pode ser seu companheiro
de estimação. Ele está castrado, vacinado,
vermifugado, prontinho, esperando por alguém
com muito amor no coração. Para adotá-lo, entre.
em contato com Mathusa, no telefone 9245-4419

� .1· I I I I I I I I j I I I I .

ConsultórioVeterinário
BanhoeTosa I Hospedag_
TáxiPet

ESTRUTURA ETRANSPORTE
"

TOTALMENTE CliMATIZADO

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2013
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Aniversariantes

29/3
André Kosloski
Arthur Diefenthaler
Bruna Tavares da Silva
Carin Sanches
Carlos Roberto da Cruz

Cátia Regina Harbs
Cintia Reinert
Edemar Julinho Einsfeldt
Edir Riegel
Edosn Murara
Fabricio Trentini

Jorge Valcanaia
Julia Becker
Leoídia Borchardt
Leonardo nogueira da silva
Lucas C. dos Santos
Mareio Luiz Ferreira
Maria Luiza Zanotto

Mauro Luiz Salvador
Oli Konell
Paula Gobi

Paulo R. Jung
Ricardo C. Berch
Romeo Piazera

Sandra Maria Rosa Machado
Silvano Schroeder
Sueli M. da Silva
Tania Castanha da Silva
Terezinha S. S. P. Coelho
Valdemiro Pereira

Valdir Belarmino

Valquiria Leão Hack

• Lima Duarte· Ator
• Pedro Bial • Jornalista
• Sophie Charlotte· Atriz
• Vanessa Giácomo - Atriz

Curiosidade
29 de março...

... é o 880 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 277 para acabar
o ano. Em 1549, chegada
dos primeiros jesuítas ao
Brasil e também é fundada
a cidade de Salvador, a
primeira capital do país.
Aniversário da cidade de
Curitiba, fundada em 1693
por Matheus Leme. 1945 -

Segunda GuerraMundial
- Último dia dos ataques
das bombasvoadoras V-1
na Inglaterra. Em 1973
- Guerra doVietnã - Os
últimos soldados dos

. Estados Unidos deixam o

Vietnã do Sul.
.

Fonte: Wikipedia
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No blog!
• Scar abre inscrições para o projeto Palco

.

Livre 2013

• Frade Negro
• Confira a visita do Cabana Cult a

Baquetas Liverpool
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Maier - BlackbirdBar - 21h Lico Bar - 23h

S· Pa 1 que o Brasil virou ponto de
Ir U passagem para grandes turnês

Mccarbtey
mundias. Cada vez mais artistas
trazem seus shows para o Brasil,
oportunizando a seusfãs a chance

.
E é com grande alegria que de conferir o seu artista do
comunicamos mais uma vinda do coração ao vivo.
eterno beatle, Sir PaulMccartney, É o Brasil na rota da promoção do
ao Brasil. showbusiness!
A assessoria de imprensa do músico
anunciou essa semana em seu siie
as datas da passagem da sua vinda
ao Brasil, que aliás são de estreia
da sua nova turnê intitulada "Oui
There!" (algo como "Láforal").
Serão três apresentações, todas no
mês de maio: Belo Horizonte dia 4,
Goiânia dia 6 e em Fortaleza dia 9.
Mas o mais importante disso
tudo é a satisfação em saber
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Mais cor por fawr
Mais cor, por favor. Esse

é o lema do Color+Cíty, pla
taforma online que começou
a funcionar nesta semana e

quer conectar a comuni
dade de arte urbana com

donos de muros privados e

externos de São Paulo e do
Brasil inteiro, que querem
ver a cidade com mais cor.

Para tanto, ele conta com

o Google, que fornece sua

plataforma de mapas para
possibilitar a interação "do
ador e artista" já que a ideia
é adaptável a qualquer outra
cidade e a única exigência
para um artista!doador de

espaço urbano participar é
ter uma conta no Google+..

A ideia é assinada por
Gabriel Pinheiro, junto a

Victor Garcia, outro "entu
siasta" da arte de rua.

O Google explica o papel

da empresa, que permite
marcar os locais "deseja
dos" por meio do sistema e

deixa as pessoas livres para
tomarem todas as decisões
artísticas. "Todo funciona-,
menta e mecânica do site
incentiva que artista e dono
da propriedade estabeleçam
contato e formalizem sua

relação para que deem anda
mento à execução da arte".
O lado mais bacana para os

artístas é que eles são com

pletamente soberanos nas

tomadas de decisão. "A arte

final fica a critério do artista,
sem interferência do dono
do espaço urbano. Porém
como a plataforma incenti
va a aproximação de artísta
e proprietário, a arte pode
nascer da relação-que ambos
estabeleceram. Além disso,
a própria plataforma possui

um espaço com as informa

ções sobre o artista e obras já
realizadas. Vale lembrar que
o portfólio do artista poderá
ser visualizado na página do
mesmo, no Google+".

Se você tem um muro

sem graça ou algum talento
artístico - e nem precisa ser

necessariamente com gra
fite, vale todo tipo de arte,
entre nessa, faça a diferen

ça. Os paulistanos, já estão
usufruindo desse benefício.

Apesar de a plataforma ter

entrado em funcionamento

hoje, há muros espalhados
pela cidade que já ganha
ram as tintas do Color+City
como uma forma de dar o

pontapé inicial. Jaraguá
enses de plantão, artistas e

donos de espaços possíveis
de serem pintados, vamos

entrar nessa?

Com dez anos de história, a banda

jaraguaense vem mantendo as raízes do
verdadeiro hard core crossover e repre
sentando a sub cultura da região norte de
Santa Catarina. Sob a forte influência de

.

bandas como D.R.I. e Ratos de Porão, as
letras cheias de revolta retratam e criti
cam a sociedade e as convenções de for
ma direta como em "Foda o Sistema".

Os riffs pesados e o vocal agressivo

característicos do hardcore servem de
base aos temas mais elaborados que ago
ra são abordados com mais maturidade
nesse novo momento da banda.

A banda agora composta por Rodrigo
(Vocal), Gabriel (Guitarra), André (Bai
xo) e Geversson (Bateria) volta, à cena

em 2013 com a participação na coletânea
"50 tons de ódio" produzida por Nenê
Altro Antireckordz.
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BODl dia!
Super bom dia, pessoal! Hoje

é dia 29 de março, Sexta-feira da
Paixão. Tenham um ótimo feria
do. Apenas para lembrar, tem
coluna no sábado. Vou estar de
olho nos babados e, assim que
acordar amanhã, você terá um

resumo completo de nossa agen
da social. Quem foi, com quem
estava e de que forma se portou!
Muito cuidado, pois neste feria
dão o colunista quer você são e

salvo viu? Se beber, não dirija.
Melhor receber uma Angélica de

frente, igual a um Pai de Santo, e
ir de táxi, combinado?! E vamos

à coluna, que será lida por mais
de 30 mil pessoas. Antes, uma
frase legal para você refletir:

"Quem derruba a gente é a gente
mesmo". Ivete Sangalo.

3370-3242

Coquetel
Adolar e Salete de Souza es

tão amil por hora na entrega dos
convites para coquetel de lança
menta, dia 10 de abril, do tão es

perado espaço Buena Eventos. O
casal também está convidando a

galera do metiê; se é que você me

entende, para de 9 a 12 de abril,
das 8h às 21h, conferir in loco
como ficou a exposição dos mó

veis, palco, sons e mesas da nova
casa de eventos.

Falha nossa
Traído pela minha agenda,

divulguei na coluna de ontem

o aniversário da amiga, Rosân
gela Tepassé Schmitz. Falha
nossa! Rose colhe mais uma flor
do seu lindo jardim somente no

inverno, dia 28 de junho. Sorry!

MUNDO DOS BRINQUEDOS

� 473370-0978

It!
O empresário Silvino Leier

recebeu inúmeros elogios dos

amigos e está na minha lista It.
Ele foi eleito por este colunista
um dos homens mais elegantes
do mês.

Blues
'�"1
I,.'

#
O Restaurante Lehmann's

será o palco de um aconteci
mento único em nosso calen
dário social festeiro. Dia 26 de

abril, este colunista, mais o em

presário, Paulinho Chiodini, '� o

médico, Dr. Vicente Caropreso;
agitam os bacanas de nossa ter- .

�
..

.

h
.

GALA O lendano e elegante empresário
nn a com uma super noitada Silvino Leier (E), com Michel, da Revista
de Blues! Agendem, por favpr!1II1I Nossa, em momento de descontração

VISITA
Marli Bridarolli,
do Café Com

Pimenta,
recebeu quarta
feira, para um

café, o casal
Andreia e

Sandro Moretti,
de O Boticário

"
Acho que todos

somos um

pouco como

-Dom Quixote:

certas ilusões

são mais fortes

que a realidade.

Marcello
Mastroianni

Moa Gonçalves

NAS RODAS

O meu amigo, Dr. Roberto Kel
Jr., um dos famosos da Revista
Nossa, foi curtir o íeríade com a

família.em Floripa. Mas antes de
colocar o pé na estrada trouxe o

seu carinho e uma cachacinha
chilena para a coleção do
colunista. Valeu, mestre!

• • •

Aqui vão as dicas para quem
vai ficar 'na urbe e curtir com a

família almoço de domingo de
Páscoa: os restaurantes Park

,

Aurora, Lehmann's e o Típico
da Malwee estarão abertos ao •

-público, Anotado?
• • •

Na próxima terça-feira,
dia 2 de abril, o empresário
Nei Lombari promove,' na sua
bela casa, altos bebericos e

comericos para' o grupo Loks
e BBC. O encontro ainda é em

torno de seu niver, dia 22 de

março. Não perco por nada.

Camisa futsal
Quer ganhar a nova ca

misa oficial do CSM Futsal?
Então continue enviando e

mail para moa@moagoncal
ves.com.br e diga quando e

que 'horas será o jogo contra

o Krona, valendo pela Liga
Nacional. O sorteio será dia

15 de abril.

Um aninho
A gatinha Letícia Correa, fi

lha do casal amigo Everaldo e

Márcia Correa, estreia hoje com

festa das boas seu 10 aninho. Fe
licidades mil Para família e mil
bicocas para a Letícia.

"

I

LONOON
Luana

Olkzyk nos

corredores
da concorrida

Festa à
Fantasia, na
London Pub

ARQUNO PESSOAl/ORIGINAL PB

LOVE O produtor de eventos
Jonatas Cleber Mauricio e sua

Thais Mauricio comemorando
um ano de casamento

TE CONTEI
.. O meu abraço de hoje, cheio
de energias positivas, vai para
Adilson Macario de Oliveira
Jr. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu, brother!

• Quem desfila como a mais
nova corretora do pedaço é a

amiga, Luciana Oslo.

• Dia 4 de maio, rola na

Igreja Matriz São Sebastião, a
tradicional Galetada da Apae.
Meu convite eu já garanti.

'

• Dia 15 de maio ocorre, na

Epic Concept Club, a 6ª Festa
do Champânhe. O evento é uma

promoção da Revista Nossa,
deste colunista e tem o apoio
total de O Correio do Povo.

• Será que hoje vai chover?

'" Com essa, fui!

Pensando
bem

O sol não aparece to

dos os dias, mas a gente
tem certeza que ele está
lá. Deus também às ve

zes fica em silêncio, mas
continua nos amándo e

agindo para o nosso bem.

Ui! Barão do Rio Branco, 41 � Centro

fone (47) 3371·2552

-

MAURICIO HERMANN

Tim t.im
Hoje o celular da minha amiga, Lenice Bago Bastos, a caps da Pão

Brasil, não vai parar de tocar. A darling das darlings da cidade é a grande
aniversariante do dia. Parabéns, Nice! Continue com essa alegria ener

gia, simplicidade e o cari�ho de sempre com os teus amigos. Cheers!
Noite Oriental

..

A la Noite Oriental no Bela Catarina promete agitar
os catalogados da press jaraguaense no próximo dia 12

de abril. A cozinha será pilotada pelo famoso chefIvan,
um dos mais abalizados da urbe sorriso, e terá uma no
vidade que não conto nem sob tortura. A festa contará
também com a presença do fotógrafo e colunista da Re
vista Nossa, Mauricio Hermann. Depoisa gente conta
tudo aqui. Haja flash!

Medidas novas

.�dson Muller anda mostrando as suas novas medidas. Com alguns
quilínhos a menos, quarta-feira sobrevoou o Lehmann's, badalado res

taurante que movimenta a noite de nossa cidade, acompanhado de uma
bela morena! Tá podendo!

1a\CataÚnica: pa�mento
até 15 de abril com 200/0- de desconto'

,�
.. ..... ,

2aCotaUnica.. pagamento
até 15 de maio com 10%de desconto·
3a Cota Única: pagamento

•

até 17 de junho com 5% de desconto'
.

.

. ,

Pagamento em até seis vezes,
sem descontos.

.

- 1
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Um elefante e um funeral
\

Depois de ser a maior atração do zoológico durante vinte anos, o

elefante morre. "

Ajoelhado ao lado do enorme cadáver do paquiderme, um homem
chora desconsoladamente.

O público observa, guardando um respeitoso silêncio.
- Coitado! - uma mulher diz baixinho para seu marido - Ele

deve ter sido quem cuidava do elefante, deve ter se envolvido
emocionalmente com ele ...

- Que nada! - o marido responde - Esse é o cara que tem que
cavar a: cova!

Cinema

Programação de 29 a 4/4

JAR'AGiJÁ 00 SUL
• pAI1U( SHOPPING "

Programação de 22/2 a 28/2

ARCOPLEX 1 '

• A Hospedeira - Leg. - 14:h,
16h30, 19h, 21 h30

ARCOPLEX 2
• G.I.Joe: Retalhação - Leg, -

14h30, 16h40, 18h50,21h

ARCOPLEX'3
'Os Croods - Dub. -15h, 17h,
19h,21h

JOINVIl"U;.
• GNC MUELLER
• G.I Jae: Retaliação (3D) - 19:40 - DUB
• G.1. Jae: Retaliação (3D) - 22:10 - LEG

"

'Os Croods (3D) -13:00, 15:15, 17:30 - DUB
• Os Croods - 14:00, 16:00 - DUB
• Vai Que dá Certo - 18-:00, 20:00, 21.:50 - NAC

·Jack - o Caçador de Gigantes -14:15,19:40,19:10,21 :40 - DUB

,cG. i. Jae:
Retaliação

Um acordo entre
as grandes potências
define a-redução das

ogivas nucleares, mas
os Estados 'Unidos,
comandados pela
organização Cobra,
desconsideram o acerto

e dão inicio a um

plano de proporções
alarmantes. Após ser
atacado, os poucos que
sobreviveram vão contar
com a ajuda do criador
dos GJ. Joe, Joe Colton
(Bruce Willis), para,
liderados por Roadblock
(Dwayne Johnson),
revidar o ataque.

• GNC GARTEN

'Jack - o Caçador de Gigantes (3D) -15:15, 19:40 - DUB '

• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) ·22:10 - LEG
• Os Croods (3D) - 13:00, 17:30 - DUB
• Vai Que dá Certo -14:00,16:00,18:00,20:00,22:00 - NAC
• Os Croods - 15:50, 17:50, 19:50 - DUB

-Oz - Mágico e Poderoso -13:20 - DUB
• Parker - 21 :50 - DUB
• A Hospedeira -14:10, 16:40, 19:10,21 :40 - LEG
• G.I. Jae: Retaliação - 18:45, 21 :15 - LEG
• Jack - o Caçador de Gigantes - 13:40, 16:15 - DUB
• G,I. Jae: Retaliação (3D) - 13:50, 16:30 - DUB
• G,I. Joe: Retaliação (3D) - 19:00, 21 :30 - LEG

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

"

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

2

3

5

6

7

8

9

11

12

13

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Palavras Cruzàdas

Temperatura
de outono
Tempo firme com sol entre nuvens
devido à influência damassa de
ar seco e frio. No Litoral há chance
de chuva isolada especialmente
pelamanhã e no período noturno
devido à circulação marítima.
Temperatura baixa ao amanhecer e
à noite, e agradável durante o dia.

Q.
AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 26°C

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

Parcialmente
Nublado

b
i,'

Instável

,d>l

U>O€'

'S5°C
DOMINGO
MíN: 18°e
MÁX: 28°e 'J

Nublado

•
Chuvoso

•
LUAS

• MINGUANTE 4/3

• NOVA 11/3

• CRESCENTE 19/3

ft CHEIA 27/3

"

SEGUNDA
MíN: 18°e
MÁX: 29°e Trovoada

2 8

VERTICAIS
1. Canalha / Condutor de automóvel
2. Análogo I (Fig.) Indivíduo curto de inteligência
�. Quem é teimoso, obstinado I O escritor e jornalista

Fernando, de "Olga"
4. Arraial indígena/ Elemento de composição: Deus I Um

grande mamífero felino do Brasil
5. Medicamento resultante da divisão em partículas mui

to reduzidas de uma ou várias drogas / Em informá
tica, palavra inglesa que designa ponto luminoso do
monitor 'que, juntamente com outros do mesmo tipo,
forma as imagens na tela / Os extremos da ... Zâmbia

6. O sambista carioca Kéti (1921-1 999) / Clareza de

ideias, boa memória / Sigla do estado de-Vassouras
e Angra dos Reis

.

i. O conjunto das manobras necessárias para dirigir um
avião

8. O político norte-americano Barack, atual presidente de
seu país / Fogosa rnpetaosídace

9. O compositor austríaco Wolfgang Amadeus (1756-
1791 l, da ópera "A Flauta Mágica" / E.spécie de pincel
de crina animai", com que se espalha tinta ou verniz.

345 6 7 9HORIZONTAIS
1. O ator norte-americano Brad, de "O Curioso Caso de

Benjamin Button" / (Ingl.) Objetiva com distância fo
cai variável

2. Nome. genérico de diversas plantas que se criam à

superfície de charcos, pauis / Boletim de Ocorrência
3. Diz-se de motor equipado para um maior rendimento /

Calma, tranquilidade ,.

4. Figura da mitologia amazônica, protetora das águas." , 11

e da pesca / Espécie de laranja, de sabor agridoce
5. Pudim feito de leite e ovos, assado em forno / Dar

saltos-
6. Do ouvido ou da vista
7. Resultado feliz)
8. Unidade monetária cunhada pelo Estado
9. Famoso canal de filmes da TV paga / Deixar em tes

tamento
10. Elemento químico usado em joalheria, prôteses'den

tárias etc, / O grau da temperatura em que a água gela
11. O famoso jogador alemão de futebol Beckenbauer / 10

(Matem,) MáXimo Divisor Comum
12. Arrepiar / Interjeição de surpresa. admiração
13. O músico Samuel, do Skank/ Promessa.

_.
II

*' -

""
,.

II
II •
II •
• •

•
•
•

II
""�OOlS

'l1"ZOW "6 'JOp1'o' '.w"qO "S 'wafil!jOI!d 'L 'rY 'zap!Onl '�Z '9 '.Z 'laX!d 'Od· "S
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TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO -18H

Alberto declara seu amor por Ester. Ester conta a Taís

que, apesar de não ter esquecido Cassiano, vai se casar com
Alberto. Yvete revela a Alberto que gostaria de trabalhar com

ele como secretária particular. Alberto aceita Yvete como se

cretária e lhe dá um beijo. Duque machuca a mão. Lindaura,
Samuel e Samuca ficam felizes com a notícia do casamento

de Ester. Dionísio não aprova o casamento de Alberto com

Ester. Dom Rafael desconfia da mão machucada de Duque
e manda os capangas vistoriarem a cela. Chico insiste em di

zer que Cassiano voltará. Cassiano é escalado para pilotar o
avião que levará Dom Rafael e sua farnília para a apresenta
ção de Cristal. Cristal se interessa por Cassiano. Dom Rafael
orienta Cassiano a evitar Cristal.

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Moysés conta para Kiko e Roberta a história que reve

lou para Veruska e Nenê. Nieta fica furiosa ao ver seu pIa
no com Semíramis e Dino dando certo. Dominguinhos diz a

Charlô que não sabe nadar. Fábio sugere que Felipe fique
com Roberta. Roberta afirma a Moysés que encontrará os

diamantes. Nando teme ter que sair da ilha. Felipe conta para
Fábio que Carolina está grávida. Vânia comenta com Char

lô que Juliana e Nando podem ter sido sequestrados. Olívia
diz a Dominguinhos que Charlô está interessada nele. Charlô
e Vânia questionam Analú sobre o sumiço de Juliana. Fábio
aconselha Felipe a pedir para Carolina lhe mostrar o exame

de gravidez. Nieta revela para Dino e Semíramis por que está
tentando juntar os dois. Dalete fala para Frô que Ronaldo mar
cou um encontro com ela. Lucilene liga para Kiko fingindo ser
Frô. Carolina se faz de vítima para Felipe e acaba revelando

que Analú armou o sumiço de Nando.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Lucimar e Morena se abraçam. Áurea se faz de vítima

para Theo e descarta a medicação assim que o filho vai embo

ra. Érica reclama de Áurea para Márcia. Helô avisa a Lucimar

Salve Jorge
Théo samba na cara de Lívia e deixa a vilã enfurecida

Na guerra com Lívia (Claudia Raia), Théo (Rodrigo Lom
bardi) está levando amelhor! Ele mandou bem na estratégia
de conquistar e depois desprezar a bandida, e o melhor: na
maior classe. Ao saber que a mafiosa esteve na casa dele, o
capitão vai até o hotel atrás de uma boa briga e dá um "chega

que ninguém pode saber sobre Morena. Morena pergunta
por Theo para Barros, mas ele desconversa. Lucimar anuncia

para a comunidade que o exame de DNA deu negativo. Júnior
descobre que Morena não morreu e liga para Theo, que não
acredita no menino. cacilda incentiva Áurea a entrar em um

curso. Lívia vai à casa de Theo. Helô e Stenio dormem juntos.
Drica diz a Pepeu que não deixará seus pais reatarem. Áurea
fala para Theo que Lívia esteve em sua casa e ele fica furíoso,
Morena vê Theo e Érica se beijando e Barros tenta consolá-Ia.

Rosângela afirma que sabe que Antônia não é a chefe.

• CARROSSEL - SBY - 20H30
Paulo e Abelardo seguem dois piratas com o objetivo de

pegarem os tesouros deles. Enquanto isso, os meninos ficam

preocupados com Paulo. Os piratas capturam Abelardo" e

Paulo se transforma numa espécie de Rambo para salvar o

amigo. Valéria conversa com Laura e diz que está triste. Ela

acredita que Davi gosta de Margarida e nâo dela. Alícia diz

para Davi que �Ie precisa se mostrar preocupado com Valéria

para impressionar a amada e assim fazer as pazes. Ele vai

chamar alguns amigos para fingirem estar ameaçando Valé
ria para que ele surja e lhe defenda. Paulo enfrenta os piratas
usando bexigas d'água. O menino consegue salvar o amigo.
Marcelina está triste com o sumiço do irmão e diz para sua

mãe que acha que Paulo fugiu por não aguentar maisa bri

ga dos pais. Paulo e Abelardo seguem o mapa do pirata em

busca do tesouro. Eles acham o local e desenterram um baú'.

• BALACOBACO - RECORD - 22H
Plínio se irrita com o comportamento de Diva e interrom

pe o programa da Marcelona. Norberto diz que vai manter

Taís em cárcere privado e exige a colaboração de Fabiana e

Arnaud. André zela pelo bem estar de Marlene e fica obser

vando Luiza. Catarina elogia o livro de Danilo, mas foge daa
investidas do amigo. Abigail confessa a uma amiga que está
aturando Álvaro apenas para se rêaproxlmar de Taís. Ao ouvir
a rádio Ampola, Mauro decide avisar Eduardo sobre a tentati

va de Diva para encontrar Norberto. Eduardo decide contratar
um detetive para vigiar a periguete. Isabel fica em dúvida so

bre a decisão do namorado e Joana decide corwídar Diva para
sair. Luiza reclama com Marlene e acusa Violeta pelo golpe.

* ° resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Sabrina Sato tenta se

aproximar de Cruise
Sabrina Sato foi escalada para mais uma

missão pelo programa Pânico, da Band: che

gar perto de Tom Cruise, que está no Rio de
Janeiro para a pré-estreia de seu filme "Obli
vion", Na noite de quarta-feira, a repórter e

apresentadora foi para a frente do hotel no

qual o astro de Hollywood está hospedado, a
fim de lhe dar um coração de pelúcia. Entre
tanto, parece que os planos da bela não de
ram muito certo.

GlóriaMaria segue
no Globo Repórter

Repórter especial do Globo Repórter,
Glória Maria afirmou que continuará no jor
nalístico da emissora em 2013. Ela afirmou

que está realizada com as viagens e culturas

que conheceu e conhece para o programa.
"Continuo no Globo Repórter e estou muito
feliz. Faço mais ou menos uma viagem por
mês e as descobertas são incríveis. É o me

lhor do trabalho", afirmou ela durante a fes
ta da programação da Globo na quarta-feira.

pra lá" nela. ''Você não me interessa", diz ele, depois deman
dar Lívia se afastar de sua família. A chefona da quadrilha de
traficantes tem um "piti"! Mas depois se atira para cima do

capitão, dizendo que está louca por ele e que seria capaz de
tudo por esse amor. Em tom debochado ele ignora.

A beleza exterior inspira
amor; a da alma, estima.

Provérbio português

20/3 a 19/4 - Fogo
O dia revela que é mais con

veniente manter-se em uma

posição recolhida neste dia. No

amor,não tenha receio de usar

um certo mistério na sua tática
de aproximação. Há chance de
sucesso no campo afetivo. Cor:
roxo.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Sol e Urano aguçam sua

atração pelo incomum e favo
recem atitudes ousadas. Alguns
sacrifícios podem ser necessá
rios para atingir seus objetivos.
Não perca a chance de apro
fundar seus laços com a pessoa
amada. Cor:roxo.

20/4 a 20/5 - Terra

A Lua favorece as relações
em geral, podendo ter êxito

para trabalhar em equipe. Cui
dado com desperdicios nesta

tarde. Esta é a sua chance de

aprofundar os seus vínculos de
afeto e carinho com seu amor.

Cor: azul-claro.

Escorpião
23/10 a 21/11 - Água

A Lua em seu signo deixa
você muito à vontade para agir
ao seu modo. Nos assuntos do

coração, não perca a chance de
se declarar a quem ama. O ro

mance ganha novos estímulos
neste momento: aproveite! Cor:
marrom. I21/5 q 20/6 - Ar

Não se surpreenda se você
sentir necessidade de estabe
lecer novos objetivos de vida.
É hora de sonhar alto e mudar
sua rotina. Não perca a chance
de apimentar a união. Interes
ses em comum podem fortale
cera relação. Cor:tons claros. '

.

e Sagitário
22/11 a 21/12 - Fogo

Ótimo astral para um feria
do! Não faltará disposição para
priorizar o lazer, a diversão, os
passeios e os programas ao ar

livre. Problemas familiares po
dem interferir nos seus planos.
Convém dar tempo ao tempo
agora. Cor: preto.

21/6a21/7 -Água
Sol e Urano estão alavan

cando a sua vida social neste íe-,>�
riado! Aproveite todas as situ

ações que envolvam encontros

e festas. No romance, o clima
é

:

de pura alegria e entrosamen

to: curta sua alma gêmea. Cor:
vinho.

, Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Este é um bom dia para que
brar a rotina e estimular a sua

vida social. Jogue conversa fora
e troque ideias com amigos e fa

miliares, mas não faça promes
sas que não possa cumprir. No
amor, o clima é de entrosamen
to. Cor:cinza.

22/7 a 22/8 - Fogo
Bom dia para quebrar a ro

tina, É hora de fugir do lugar
comum e expandir seus hori
zontes. A família vai estar no

foco das suas atenções. As rela
ções mais sólidas contam com

a proteção das estrelas hoje.
Cor:verde.

Aquário
21/1 a 18/2 -Ar

Não faltará disposição para
fazer coisas novas, Aproveite a

sensação de liberdade para de
sabafar suas emoções e expres
sar suas ideias, Seja discreto(a)
ao cuidar da vida amorosa. In

vista em interesses em comum.

Cor: verde.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

A Lua indica que não faltará
habilidade para captar o dese-

.jo dos outros, daí o seu suces

so para convencer as pessoas
com as quais convive. O astral
é de perfeito entrosamento
no relacionamento afetivo.
Cor:branco.

Peixes
I 19/2 a 19/3 - Terra

A sensação de autoconfian

ça vai ajudar você a enfrentar

qualquer desafio. Cuidar da sua
vida espiritual será a maneira
mais adequada de conquistar a
paz interior. Viagem ou encon

tro promete estimular a vida a

dois. Cor: branco,
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

e redacaoíg'ocorreiodopovo.com.br

I, .Um ginásio de
esportes para Jaraguá
o deputado Octacílio Pedro Ramos

apresentou emmarço de 1973 uma indicação
na Assembleia Legislativa para que o Estado
construísse um ginásio de esportes para Jaraguá
do Sul. Em seus argumentos destacava que a

prática do esporte amador era imprescindível
para a educação dos jovens; que omunicípio não
possuía nenhuma unidade deste gênero; que
iria comemorar seu centenário e que para poder
realizar os Jogos Abertos de Santa Catarina,
antiga aspiração, necessitava deste espaço.

Em 15 demarço de 1977 o Ginásio de Esportes
"ArturMüller" foi inaugurado.

Registro de
AlistamentoMilitar

Ao completar 18 anos, os rapazes
deveriamfazer o alistamento militar. No
documento apresentado, temos a relação
de 1945, onde constam, entre outros, Alex
Riedel, Alwin Seidel, Aloysio Bernardo

<'

. Junkes, Afonso Kaiser, Archangelo Moretti,
AmadeusMahfud eAlbano HenriqueMüller.

Dentre os dados transcritos constãm
os pomes dos pais, data de nascimento, e
algumas características pessoais.
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Alistamento Militar de 1945

Hurrah!
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Anúncio no Jornal

Jaraguá, de 1934,
em alemão, dos
comerciantes
Franz Becker e

Artur Müller. Ovos
da Páscoa aqui!
Ovos de Páscoa,
coelhinho da

Páscoa da Lacta.
Jornal Jaraguá,
mar90 de 1934

ftt/l!l.�i
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twittercorn/hertonls

Herton Schünemann

eutscheEcke,
Ostertage

Das letzte groBe Fest ist vor
bei: der Fasching. Sein Hõhe

punkt war in den letzten Tagen
(Rosenmontag, Fastnachtsdiens
tag) vorAschermittwoch. AmAs

chermittwoch, das ist der 46. Tag
vor dem Ostersonntag, ist die

Faschingszeit zu Ende.
Vor dem Osterfest gibt es eine

vierzigtâgige Fastenzeit. Der Os

tersonntag, zwischen dem 22.

Mârz und dem 25. April, ist im
mer der erste Sonntag nach dem
ersten Friihlingsvollmond. Der

Freitag davor ist der .Karfreí
tag", ebenso ein Feiertag.

Aber in Deutschland ist auch
der darauf folgende Montag ein

Feiertag. Er wurde ein zweiter

Osterfeiertag. Wussten Sie das

e hertons@gmail.com

schon? Dieser zweite Osterfeier

tag hat in Deutschland jahrhun
dertelange Tradition. Damit soll
die Wichtigkeit des Kirchenfes
tes õffentlich gezeigt werden. Die
Schulkinder haben sogar zweiWo
chen Ferien an Ostem.

Ostem ist in der christlichen
Tradition das Fest der Aufers

tehung von Christus. Am Karfrei

tag denktman an dem Leidenund

...

Ostergrü.Be nett gemeint
Es ist schon bald Ostern, und zu diesenfeierlichen

Tagen qehõren nicht nur Osterhase, die schõnen
bunten bemalten Ostereier und die leckeren

Osterspeisen.

dem Tod des .Herrn".
Für die Christen ist Ostem das

wichtigste Fest der Kirche. Zu die
ser Zeit gehõren nicht nur Gottes
dienste. Besondere Umzüge (Pro
zessionen) gibt es in Gebieten mit
vielen katholischen Menschen.
Alle Menschen haben in ihren Fa
milien und Heimatgebieten bes
tirnrnte Brâuche,

Das Fârben und Gestalten von
Ostereiem ist überall bekannt,
nicht nur in Europa. Man gebrau
cht die Eier zum Schmücken und
natürlich auch zum Essen. Kinder
kennen verschiedene Spiele.·Die
Kinder müssen am Ostersonntag
die Ostereier drauBen im Garten
suchen. Erwachsenen macht das
ebenso viel SpaB.

An diesen Tagen kommen Ostergrüj3e immer gut
ano Hiiufiq weif3 man nicht, welche Wünscheman
seinen Freunden undBekannten zu Ostern sagen
oder schreiben sol/. Daherfinden Sie hier einpaar
Anregungen rund um das Osierfest:

.Frohe Ostern", .einfrohes Osterfest", .herziidie
Ostergrüj3e", "ich wünsche ein gesegnetes Osterfest",
"süj3e Osterfeiertage".

NeuesWort /Palavra nova
Schnellwas lernen

Heute bringe ich euch einen neuen Ausdruck, den
man sich schõn bildlich vorstellen kann.

Haben Sie schon mal ,jemandem auf den Nerven

herurntrampelnjherumtanzen" gehõrt oder gelesen?

Diese Redensart bedeutet jemanden belãstígen j
terrorisieren j stõren. Man kann es sich konkret vors
tellen und es ist oft im Alltag gebraucht. .

Ein Beispiel dafür: .Marius hat mir deli ganzen
Tàg schonmit dieser lautenMusik auf den nerven he
rumgetrampelt" .

RIr ;fl([êWIIlKf.IQI
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Enem altera as regras dos testes
ARQUIVOOCP

CADA'STRO As

inscrições para o

exame devem ser

feitas de 9 de julho
a 16 de agosto

Agência Brasil

OMinistériO da Educação
divulgou as regras do

Exame Nacional de Desem

penho dos Estudantes (Ena
de), marcado para o dia 24 de
novembro. As diretrizes para
o exame serão divulgadas até
o dia 31 de maio. Entre 22 de
outubro e 24 de novembro,
o Instituto Nacional de Estu
dos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) dispo
nibilizará o Questionário do

Estudante, de preenchimento
obrigatório, pelo site: http://
portal.inep.gov.br. Somen
te depois do preenchimento
do questionário, o aluno terá
acesso ao local de prova e po
derá imprimir o Cartão de In-

formação do Estudante.
O Enade tem o objetivo

de medir o rendimento dos
alunos dos cursos de gradu
ação quanto' aos conteúdos

programáticos, às suas habi
lidades e competências. Ele

,

é usado para compor o Con
ceito Preliminar de Curso

(CPC), que mede a qualidade
dos cursos em uma escala
de 1 a 5. Os resultados 1 e 2

são considerados insatisfa
tórios, o 3, razoável e o 4 e o

5, bons. A avaliação é feita a

cada três anos. Neste ano,
,

serão avaliados os cursos de
bacharelado em agronomia,
biomedicina, educação físi
ca, enfermagem, farmácia,
fisioterapia, fonoaudiologia,
medicina, medicina veteri

nária, nutrição, odontologia,
serviço social e zootecnia.
Também serão avaliados os

cursos técnicos de agronegó
cio, gestão hospitalar, gestão
ambiental e radiologia.

Devem fazer o exame,
-,

��
iÃRÀCmÁ

os estudantes que ingressa
ram no curso em 2013 e que
tenham concluído até 25%
da carga horária mínima do
currículo do curso até o tér
mino do período. Também
fazem .

a prova estudantes

que tenham expectativa de
conclusão do curso até julho
de 2014, assim como aqueles
que tiverem concluído mais
de 80% da carga horária mí
nima do currículo do curso.

Para os cursos superiores
de tecnologia, participam os

estudantes que têm expecta
tiva de conclusão em dezem
bro deste ano, assim como os.

que tiverem concluído mais
de 75% da carga horária mí
nima do currículo.

Ficam dispensados do
exame aqueles que colarem

grau até o .dia 31 de agos
to de 2013 e os alunos que
estiverem oficialmente ma

triculados e cursando ativi
dades curriculares fora do
Brasil na data de realização

Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE),
popularmente conhecida como azia,
caracteriza-se pelo retomo do conteúdo gás
trico para o esôfago, GUja mucosa não está

preparada para receber substâncias ácida�
e irritantes, e que também pode alcançar a
boca, provocando alterações dentárias, ou
atingir a lariNge e os pulmões.
Sintomas:
o Azia ou queimação que se origina na boce
do estômago, mas pode atingir a garganta;
o Dor torácica intensa, que pode ser con
fundida com a dor da angina e do infarto do

miocárdio;
o Tosse seca;
o Doertças pulmonares de repetição como

pneumonias, bronquites e asma.

Fatores de risco:
• Obesidaôe: os episódios cie refluxo ten

dem a diminuir quando a pessoa emagrece;
• Refeições volumosas antes de deitar;
•.Aumentodapressão intra":abdGminal;

.

olnfitestão çJealimentos como café, ehá

da prova, em instituição
conveniada com a institui

ção de origem do aluno. A

dispensa constará no histó
rico escolar do aluno.

Os dirigentes das institui
ções de ensino superior são
os responsáveis pela inscri

ção de todos os estudantes

habilitados, que devem ser

feitas de 9 de julho a 16 de

agosto pelo endereço eletrô
nico: http://enade.mep.gov.
br. Cabe também às institui

ções a divulgação da lista de
estudantes habilitados. Do

dia 20 ao dia 30 de agosto,
as instituições poderão fazer
inclusões ou retificações, no
mesmo endereço eletrônico.

Os estudantes farão a

prova no município sede do

curso, com exceção daque
les que cursam a modalida
de de educação à distância.
Esses poderão fazer a prova
no município em que a ins

tituição tenha um pólo de

apoio presencial.

1
l

OOMOnlDAOE os estudantes farão as provas
em novembro, nos municípios sedes dos cursos

preto, chá mate, chocolate, molho de to

mate, comidas ácidas, bebidas alcoólieas e

gasosas.

Recomendações importantes:'
• Não se automedique se tiver episódios
repetidos de azia ou queimação. Procure
assislência médica para diagnóstico e trata
mento adequados;
o Evite alí"Lentos e bebidas, especialmente
as alcoólicas, que favorecem o retorno do

conteúdo gástrico;
• Pique longe do cigarro;
• Procure perder peso;
• Não use cintos ou roupasapertadas na
região do abdome;
• Não se deite logo após as refeiç_ões;
• Distribua os alimentos em pequenas fJuàn
tidades por várias refeiçGes (café da manhã,
almoço, lanche da tarde e jantar);
• Paçarefeições mais leves .. Sente-se e

coma sem pressa, mastigando bem os

alimentos;

HOSPITAL != MATERNIDADE JARAGUÁ: Saúde co.m responsabilidade. ,

Semanalmente, o Hospital e Maten:Jidade ,Jaragllá, çorn p apoio do
Correio do Povo, publiCa matéria sobre temas. importantes relacionados

â saúde, levando infol'lTlação e.cenheclmento à'colllUnida�e.

I
1

1
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Confiança
Sondagem Empresarial, pesquisa

conduzida pela Confederação Nacio
nal da Indústria, indica que o Índice
de Confiança do Empresário Indus-.
trial teve em março uma queda de 1% e

também caiu 1,5% na comparaçãocom
março do ano passado.

Desemprego
A pesquisa do Dieese nas sete prin

cipais áreas metropolitanas apontou
. um aumento na taxa de desemprego de
. 10% em janeiro para 10,4% em feverei
ro. Não é nada alarmante, mas mostra
certa perda de dinamismo que contras
ta com os números de Santa Catarina
no mesmo mês, quando conseguiu um
resultado muito bom na comparação
com outros Estados. Esperamos que
não seja apenas um "voo de galinha".

Classes sociais
Um estudo de 2011 mostra o per-

.

centual da população brasileira inse
rida nas classes A, B e C nos diversos
Estados da federação. Santa Catarina
lidera com8o%, seguido por São Paulo
com 79%, e Distrito Federal com 77%.'
Na outra ponta, Alagoas tem apenas
34% e Maranhão 36%. A média brasi
leira era de 62%.

Criação de empregos
Foram uma grata surpresa os 1.284

postos de trabalho criados em Jaraguá
do Sul no mês de fevereiro, depois de
uma perda de 63 vagas no mês de ja
neiro. Mais importante é que 666 des
tas vagas foram abertas pelas indús
trias de transformação que, ao longo
-dos últimos anos, ti�eram um desem

penho ruim. O setor de serviços - que
criou 401 vagas em fevereiro - man

tém o bom desempenho ao longo de
diversos meses.

Lourival Karsten

MERCADO
A�ijs/Apevi
Na próxima segunda-feira, inicia uma

nova pauta temática: Gestão de Re
cursos Humanos. A primeira apresentação
será de Marcos Roberto Zick, da Kien

baum, escritório de Santa Catarina, com o

tema "Recursos Humanos: Atuando como

parceiro empresarial". Também está con-

firmada a presença do secretario de Esta
do da Infraestrutura, Valdir Cobalchini,
que vãi falar sobre as rodovias da região.
Igualmente, o' Senai, através de Sérgio
Arruda, apresentará as atividades do Ins
tituto Senai de Santa Catarina e os investi
mentosem Jaraguá do Sul.
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Fazer um curso de educação profissional significou uma ponte para o mercado
cfe trabalho para amaioria dos alunos que estudaram nas unidades do Senai de
Santa Catarina. Pesquisa realizada pela instituição revela que 87,9% dos egressos dos
cursos técnicos estavam trabalhando em até um ano após sua formatura. Quando são

!
considerados os alunos dos cursos superiores de tecnologias, o índice chega a 89,1%.
Em Santa Catarina, 40% dos egressos de cursos técnicos têm vencimentos entre dois e

três salários mínimos e 33,1% ganham acima de três salários. Quando completam um

curso superior de tecnologias, a média é ainda maior: 41,5% têm remuneração entre
três e cinco salários mínimos e 26,9% superam 'essa faixa. O índice de empregabilidade
só não é maior em função de que parte dos alunos se dedica ao prosseguimento dos
estudos, o que revela outro aspecto positivo da educação profissional: possibilitar
uma base de conhecimento e renda que permitem continuar a formação.

Compras
Saber comprar é fundamental para o sucesso de qualquer organização e aApevi pro

move de 13 a 16 de maio uma qualificação que pretende propiciar aos compradores, um
melhor entendimento do comportamento de seu oponente no momento da negociação,
bem como técnicas que elevem a sua qualificação, facilitando e propiciando um melhor
resultado através da equação ganha-ganha.

"

Seguro-desemprego
Embora o volume de desempregados esteja num dos menores patamares da história

do País, os gastos com o seguro-desemprego não param de crescer. Esta incoerência. se

explica pelo "turn-over". Os trabalhadores brasileiros nunca trocaram tanto de emprego
.

e grande parte deles aproveita para receber o seguro. A indústria efetuou demissões

pontuais que também ajudaram a manter este gasto em alta. A tendência é que a rotati
vidade mantenha uma redução gradativa. Sob o ponto de vista econômico, a rotatividade
é péssima, pois prejudica ainda mais a produtividade.'

,
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INDICADORES ECONÔMICOS

íNDICE PERíODO
SELlC 7,25%

.

6,.MARÇO,2013
TR 0,000% 28.MARÇO.2013
CUB 1,210,03 MARÇO,2013
BOVESPA +0,57% 28,MARÇO,2013
NASDAQ ';'0,34% 28,MARÇO.2013
AÇÕES PETR4 18,35 :0,38%

VALE5 33,24 -1,16%
BVMF3 13,64 ;+-1,11%

POUPANÇA 0,4134 29,MARÇO,2013
60MMODITIES
PETRÓLEO - B�ENT -0,50% . US$ 109,620
OURO 0,00% US$1597,310

CÂMBIO COMPRA VENDA' VAR.

�ÚLAR COM, 2,0200 2,0215 '+0,!j5%
. DÓLAR TUR. 2,0100. 2,1200 +1,92%
EURO 2,5906 2,5935 +.0,88%
LIBRA 3,0696 . 3,0732 +0,96%

Pffi do Sul
Economistas do Bradesco de

senvolveram diferentes projeções
de crescimento do PIB em 2013,
considerando as regiões e suas

. potencialidades. A maior taxa de
crescimento para este ano será
na região Sul, que tem previsão
de 4% de incremento:

Alimentos.
Seguindo a mesma linha

dos serviços, os alimentos fo
ram, são e continuarão sendo
uma ameaça para a inflação.
Especialmente por causa de
sua forte participação na for

mação do índice. A desonera

ção promovida pelo governo
deverá ter impacto limitado,
pois o cultivo de muitos pro
dutos é dependente do custo

da mão de obra e, com o au

mento nos salários, o reflexo
nos preços é direto e imedia
to. É complicado aumentar a

produtividade numa lavoura
de alface ou de tomate e por
isto os seus preços tendem a

subir cada vez mais. Espera
se nina pequena desacelera

ção, mas, como o aumento

anual está em torno de 8%,
seu impacto sobre a inflação
ainda será muito pesado.,
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Ipplan quer agilidade.na
abertura das empresas
ANÁLISE Prefeitura

de Jaraguá do Sul val

identificar problemas
que limitam novos

empreendimentos

carçllna Veiga

OInstituto de Pesquisa e Pla

nejamento de Jaraguá do Sul
(Ipplan) finaliza. um diagnóstico
sobre o processo pelo qual passa
o empreende/dor para conseguir
abrir o próprio negócio. Segundo
o presidente do Ipplan, Benyamin
Parham Fard, os dados referentes
às aberturas de empresas que
ocorreram em .201'2. bem como

as tentativas que não deram certo

estão sendo analisados. "Uma das
dificuldades que encontramos é

que todos os processos de abertu
ra de empresas, independente da
atividade profissional a ser exer

cida, são colocados dentro de um
mesmo pacote", afirma ele.

Para solucionar- o impasse,
Fard afirma ser necessária a cria

ção de uma legislação específica
para certos casos. Por exemplo, as
empresas classificadas como sem "

potencial agressivo ao meio am

biente não precisariam passar pelo
crivo da Fujama. Mas, para isso, o
órgão ambiental precisaria criar
uma legislação própria, já que está
sob a legislação estadual que diz

que a Fujama deve fiscalizar todos
os processos de abertura de empre
sas, independente do ramo a ser

exercido. "Nossa ideia é desonerar
o processo instaurando um regime
privilegiado para abertura de em

presas sem potencial de impacto
ambiental, como as com atividades
exercidas em escritórios".

Com a criação de um protoco
lo específico, a' ideia é a de que o

processo de abertura de uma em
presa classificada Gomo sem po
tencial ofensivo ambiental.dure
48 horas, prazo semelhante ao

praticado em Araquari,

LÚCIOSASSI

MUDANÇA Benyamin Fard defende a criação de uma nova lei

para atender casos específicos, visando diminuir a burocracia

Setor'

Construção civil fecha dez meses com desaquecímento
EDUARDO MONTECINO

EXPECTATfVAS' Embora o desempenho tenha sido fraco, os
e,mp.re�ár!w;� e�P'Ill��m 1���.��i'W'I��RilPara os próximos seis meses

A indústria da construção
manteve em fevereiro ativida
de abaixo do usual e completou
dez meses consecutivos 'em de
saquecimento. De acordo com

a Sondagem Indústria da Cons

trução, divulgada ontem . pela
Confederação Nacional da In

dústria (CNI), o índice de ativi
dade em relação ao usual ficou
em 46,2 pontos em fevereiro,
considerado estável em rela

ção ao de janeiro, que foi 46,4
pontos. O índice vai de ° a iOO

e, abaixo de 50, indica atividade
desaquecida.

A pesquisamostra que a ativi
dade ficou abaixo do normal em

empresas de todos os portes, mas
foi mais acentuado nas pequenas
empresas, que registraram índice
de 40,9 pontos. Nas maiores, o

.

Índice ficou em 48,9 pontos.
Apesar do índice do número

de empregados ter aumentado
de 4518 pontos em janeiro para
46,8 pontos em fevereiro, ele
ainda reflete queda no emprego,::lJ.JJ I

situando abaixo de 50 pontos. A
utilização da capacidade de ope
ração subiu de 68% para'70%,
mas está abaixo da registrada
em fevereiro de 2012, quando
registrou 71%.

Embora o desempenho seja.
considerado fraco, o estudomos
tra que os empresários esperam
crescimento para os próximos
seis meses. O Índice de expecta
tiva sobre o nível de atividade fi
cou em 59,2 pontos e o de novos

empreendimentos e serviços, em
59 pontos, ambos estáveis em re

lação ao mês anterior.
Os empresários também de

monstraram expectativa em au

mentar as compras de insumos
e matéria prima e á contratação
de empregados. A intenção foi •

refletida nos índices: 58,1 pon
tos, para as compras, e 58,5
pontos, para as contratações. A
pesquisa foi feita entre 10 e 13 de '

março em 439 empresas, sendo

150 de pequeno porte, 195 mé
dias e 94 grandes.

pm

Economia vai
crescer 3,1%

A economia deve cres

cer 3,1%, este ano. A es

timativa para a expansão
do Produto Interno Bruto

(PIB)," soma de todos os

bens e serviços produzi
dos no país, foi divulga
da pelo Banco Central. A

projeção está 2,2 pontos
percentuais acima da ex

pansão observada no ano

passado (0,9%).
Para a produção agro

pecuária, a estimativa de

expansão é 6%, depois do
recuo de 2,3% em 2012.

No caso da indústria, a

perspectiva de crescimen
to é 2,3%, ante retração
de 'ó,8%, no ano passado.
Para o setor de serviços,
a projeção de expansão
é 3,1%, superior em 1,4

ponto percentual ao resul
tado de 2012.

O BC projeta ainda
crescimento de 3,5% para
o consumo das famílias,
ante 3,1% em 2012. Para
o Banco Central, esse au

mento será "consistente
com a expansão mode

rada da oferta de crédito
e a estreita margem de
ociosidade no mercado de
trabalho".

O consumo do governo
deverá aumentar 2,8%,
ante 3,2% em 2012, en

quanto a expansão da
. formação bruta de capital
fixo (investimentos em

máquinas, equipamentos
e na construção civil) de
verá atingir 4%.

As exportações e as im

portações de bens e servi

ços devem crescer 4,5% e

7%, respectivamente, no

período, ante as elevações
de 0,5% e 0,2%, respec
tivamente, em 2012. "As
vendas de produtos bra
sileiros no exterior devem
se beneficiar da intensifi

cação do ritmo de ativida
de em relevantes parcei
ros comerciáis, enquanto
o aumento das importa
ções brasileiras se alinha
às perspectivas de maior
crescimento da demanda
doméstica, em particular,
de investimentos", diz o

BC, no relatório.

I
'�
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Estradas com segurança
reforçada para o feriado
TRÂJ�:SlirOr Polícias
rodoviárias preveem
fluxo dobrado de

veículos nas principais
vias de Santa Catarina

Débora Remor

A Polícia Rodoviária Federal

Í"\espera o dobro do movimen
to de veículos durante o feriadão
de Páscoa. Já nas rodovias esta

duais, a expectativa é o aumento
de 60% a 70% do fluxo, segundo
a Polícia Militar Rodoviária. Os

órgãos aumentaramo efetivo nos

postos de fiscalização e em pon
tos estratégicos das estradas para
coibir o excesso de velocidade e a

embriaguez ao volante. A orienta
ção é de que os motoristas evitem

viajar entre as 17h e as 23h, pre
ferindo o periodo matutino para
deslocamento.
A Operação Páscoa, da Polícia

Rodoviária Estadual, segue até as

8h de segunda-feira, percorrendo
a malha viária de mais de quatro
mil quilômetros das 96 SCs. O

objetivo é diminuir o número de
acidentes, que em 2012 foram
137 em todo o Estado. Os poli
ciais alertam ainda para o risco de

BR-28ti Movimento na principal rodovia da região deve ser maior no final do feriadão de Páscoa

chuva, orientando os conduto- to com a intenção de educar e

res a�lTIinuírem a velocidade e "conscientizar motoristas sobre
redobrarem a atenção. as leis de trânsito, principal-

Já nas rodovias federais, a mente em relação ao uso correto

Operação Semana Santa devé _ da cadeirinha e ultrapassagem .

implantar ações de policiamen- feita com segurança.

Informações e

condições do trânsito
PRE -198 e

pelo twitter da PMRV
PRF -191 e

pelo twitter da PRFSC

Acidente

Colisão entre dois carros deixa cinco feridos na BR-280
OrvULGAÇÃOIPLANTÁO POUCIAL

Cinco pessoas ficaram feridas devido a

um acidentenamanhã de ontem naBR-280,
próximo ao trevo no Bairro Tifa Monos, em
Jaraguá do Sul. O Tempra, com placas de
Jaraguá do Sul, estava tentando atravessar

a pista quando foi atingido por um Corsa, de
Blumenau, que seguia em direção a Corupá,
por volta das 7h30. Com a colisão, o Tempra
caiu num barranco e acabou capotando. Os
dois veículos foram recolhidos pelo guincho
e a pista não precisou ser interditada, se
gundo a Polícia Rodoviária Federal.

O condutor do Tempra, de 32 anos, e os

outros quatro ocupantes do Corsa, entre 21 e

50 anos, foram conduzidos pelos Bombeiros
Voluntários e Samu ao Hospital São José, em
Jaraguá do Sul. De acordo com os socorris

tas, quemmais inspira cuidados é o passagei
ro David Jean de Oliveira Fernandes, de 21

anos, que teve ferimentos graves. CAPOTAMENTO Tempra foi atingido por um Corsa enquanto cruzava a pista, ontem

Jaraguá do Sul

PolíciaMilitar
flagra tráfico

Um homem de 25 anos

foi preso, acusado de trá-.
fico de drogas, na noite de

quarta-feira, no Bairro Chi
co de Paulo, em Jaraguá do
Sul. Usuários de drogas, que
frequéntavam a casa do sus

peito, na Rua Adelaide de

Toffol, foram monitorados

pela Polícia Militar, que sur
preendeu o comércio ilegal
por volta das 19h30. Foram
apreendidos dez gramas de

crack, duas buchas de coca

ína, além de equipamentos
eletrônicos, celulares, com

putadores e relógios. Além
do suspeito de tráfico, outros
três usuários de 17, 18 e 19
anos, foram detidos com pe
quenas quantidades de en

torpecentes.

Guaramirim

Asssaltantes
rendem taxista

Um taxista foi assaltado
na noite de quarta-feira, na
Estrada Bananal do Sul, em
Guaramirim. Ele contou à
Polícia Militar que um ho
mem armado de faca anun

ciou o assalto por volta das
19h e obrigou o motorista a

sair do veículo. O Siena foi
abandonado pouco depois,
na EstradaTibagi. O proprie
tário recuperou o carro, mas

o assaltante não foi localiza
do e ninguém foi detido.

Colisões

Acidentes no
NovaBrasília

Dois acidentes foram re

gistrados namanhã de ontem
na Rua Expedicionário Antô
nio Carlos Ferreira, no Bairro
Nova Brasília, em Jaraguá do
Sul. O primeiro envolveu dois
veículos e um caminhão, por
volta das ioh. Duas pessoas
foram conduzidas ao Hos

pital São José com ferimen
tos leves. A outra colisão foi
entre uma motocicleta e um

carro, às nhgo. O condutor
da moto, de 32 anos, sofreu

escoriações pelo corpo e foi
levado ao Hospital São José

para avaliação.
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FERNANDO RfBEIRO/CRlC!ÚMA EC

"
É um momento difícil.

Vários jogadores
saíram e estamos 'J
lutando. Infelizmente Jo futébol é assim.

Mas vamos de cabeça
erguida até o final.

Vina, meia

8 A O Só uma equipe 'entrou' em campo na noite de ontem, no Heriberto Hülse. Juventus foi coadjuvante na reabilitação do Criciúma

Apático, Juve é presa
fá,cil para o Criciúma

CHOCOLATE Juventus cede a maior goleada do campeonato ao Tigre e se aproxima do. rebaixamento

Em atuação apática, o Ju
ventus foi goleado pelo

Criciúma por 8 a o na noite de

ontem, no Estádio Heriberto
Hülse. O trágico resultado ga
nha proporções ainda piores
visto que o Moleque Traves

so não criou nenhuma jogada
ofensiva durante os 90 minu
tos de partida.

O destaque solitário da

equipe fica para o goleiroWan

derson, que colaborou com

grandes defesas, para evitar
um desastre ainda maior no

.

sul do Estado. Os gols da vitó
ria do Tigre foram convertidos

por Lins, Amaral, Ivo, MareeI e
Giancarlo. Destaque para Lins,
Amaral e Ivo, q�e deixaram o

gramado com dois gols cada.
Após o término da parti-

da, os jogadores e a comissão
técnica evitaram dar entrevis

tas, optando por se preser
var. Um dos únicos a esboçar
comentários foi o meia Vina,
que demonstrou o abatimento,
mas garantiu a perseverança.
"Lamentamos a situação, mas
vamos continuar lutando para

Não deu nada certo. Jogamos
muito mal e eles vieram atropelando.

Cieber Hernacki, diretor de futebol

tentar reverter", comentou

abatido.
Com a goleada, o Tricolor

se tornou a defesa mais vaza

da da competição. No total,
sofreu 34 gols em apenas 13

jogos. Pensando unicamente
na permanência na elite do fu
tebol catarinense, o Moleque
Travesso possui 13. pontos na

classificação geral e está na

vice-lanterna do torneio.
Faltando quatro rodadas

para o fim da primeira fase, O

Juventus terá três jogos em

casa: Chapecoense, Guarani
e Figueirense. E o primeiro
.adversário nesta reta decisiva

. será a líder Chapecoense, do
mingo, às- 16h. A vitória se tor

nou fundamental para as pre
tensões da equipe.

2 Hg�eirense
s

4

5 Cl;iciiima

6 Atlêtiro-lB
7 J'oinvill"e

8 GlllalllJili

9 lUllenrus 13

10 Calillooli\í. 12

Ficha Técnica:

Criciúma 8xO Juventus

'Local: Heriberto Hulse, em
Criciúma (SC).

-Data: 18/03/13 (quarta).
• Horário: 19h (de Brasília)
• Arbitragem.-Bráulio da Silva

Machado (CBF), auxiliado
por Alex dos Santos e

Fabiano Coelho da Silva

• Cartão amarelo:Paganelli
(Juventus)

• Gols: Lins, aos 8/1Te
35/1 T, Amaral, aos 23/1T
e 11/2T, Ivo, aos 26.(lT e

8/2T, Marcel, aos 2/2T e

Giancarlo, aos 44/2T
• Juventus: Wanderson;
Maicon, Paganelli, Dema e

Michel (Jeferson); Nêgo, Zé
Vitor (Vina), Paulinho e Ma/<;
Romero (Elder) e Gledson.

Técnico: Rafael Rocha
• Criciúma: Bruno; Sueliton

(Diego Renan), Matheus
Ferraz, Fabio Ferreira e

Marlon; Amaral, Elton e Ivo;
Lins, Mareei (Giancarlo)
e Fabinho (JQ�O Vitor).
Técnico: Vadão.

I
�.
)
\

f
J
I

1
I

" CLASSIFICAÇÃO· .GERAL

CAr,lPEONATO CATARINENSE
S'RODADA
AUético-lB 1x1 Joinville

SG:A% Chapecoense OxO Metropoli)ano

I§�W Camboriú 2x3 Figueirense

10[66,7%
Criciúma 8xOJuventus
Avaí 2xO Guarani

2 ,52,4%
·5147,6% 6"RODADA·RETURNO

:14145,2% 30/3

3 i 45,2%
16h Figueirense x AUético-lB

7 i 42,9% 31/3
.:1� 33,3% 16h Juvenlus x Chapecoense

.17)31,0% 16h Joinville-xAvaí

·U28,6% ���30 ��:r':l��i�i��ambQnú
p , Pontos; J . Jogos; V . Vitórias; E· Empates; D· Derrotas; Gp·Gols, ..

.

Pró; GC· Gols Contra; SG . Saldo de Gols; A· Aproveitamento. �·)4!én@Ii!tl!\1.

Cal. Times

(Infelizmente não

conseguimos repetir
o nível de atuação
dos jogos anteriores.
Esperávamos realizar
um bom jogo. Todos
estão muito abatidos.

Rafael Rocha, técnico
/
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DIVULGAÇÁO

INICIAÇÃO Evento tem como foco a busca de novos talentos para o triatlo

. Aquatlo busca
seu espaço em
Jaraguá do Sul
INÉDITO Pela primeira vez, o município recebe um evento

da modalidade, que reúne provas de atletismo e natação

Futsal de base

Título em

Blumenau

UFC

Novo lote de
•

mgressos
A organização do UFC

liberou um novo lote de

ingressos para o evento em

Jaraguá do Sul. Com as ar

quibancadas esgotadas, as
alternativas são as cadeiras
especiais (R$ 400) e os as

sentos com visão parcial,
no setor de cadeiras espe
ciais (R$ 200). Os ingres
sos podem ser adquiridos
pelo site www.ticketsfor
fun.com.br.

Basquete

WegnaCopa
Ginástico

A equipe masculina de

basquete da Weg dispu
ta, no próximo dia 7, a 3a
Copa Ginástico de Basque
te, em Joinville. Além dos

jaraguaenses, competição
reúne times de Joinville,
Mafra e Barra do Sul. Os

jogos serão disputados em

semifinais simples, com os

perdedores disputando o

terceiro lugar e os vence

dores a final.

Surl

Sesi abre inscrições para evento
Estão abertas as inscrições para a oitava edição do Sesi Surf, evento destinado aos

trabalhadores das indústrias de Santa Catarina. O campeonato está marcado para
os dias 13 e 14 de abril, na praia do Santinho, em Florianópolis. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas até o dia 9, na unidade do Sesi de Jaraguá do Sul, no Rio
Molha. Informações adicionais no (48) 3381-9149 ou pelo e-mail sesiesporte.fln@
sesisc.org.br.

Futebol

Guaran1irim define campeões escolares
mann, do artilheiro Patri
ck de Oliveira e do goleiro
menos vazado Ivan Bel
chior. Agora, as equipes
aguardam as definições
dos demais campeões do
Vale do Itapocu, para a

disputa da fase microrre-
.

gional.

DIVULGAÇÃO/PMG

No próximo dia 14, o

Parque Malwee re

cebe uma prova de aqua
tlo, A modalidade é uma

derivação do triatlo, sem

a realização da prova de
ciclismo. No caso do even
to de Jaraguá do Sul, o ob
jetivo é a popularização.
"O intuito é incentivar as

crianças e os jovens, des
pertando o interesse deles

para umamodalidade ain
di não muito difundida
em nossa região", afirmou
o triatleta Jonathan Man

dalho, um dos organiza
dores do evento.

Em disputa, categorias
divididas por faixa etária e

gênero. As provas podem
ser disputadas de forma
individual ou em reveza

mento (onde um atleta
corre e o outro nada). Para
os adultos, serão 500 me

tros de natação e cinco km
corrida. Para as crianças,
provas de 50 ou 100 me

trôs de natação e um km
de corrida.

.

A participação infantil
não terá custos. Os adul
tos terão uma taxa de R$
50 para competidores
individuais e R$ 60 para

os de revezamento.1A ins

crição dá direito a um 'kit
atleta', contendo brindes e

uma camiseta.
Serão premiados com

troféus e medalhas os me

lhores atletas no geral e'
nas suas respectivas faixas
etárias. As inscrições se en
cerram no dia 12, podendo.
ser realizadas através do
email atrijar@gmail.com
ou do Facebook, no perfil
'Atrijar Triathlon'.

"Desejamos que a prova
se consolide no calendário
de eventos de nosso muni-

cípio", finalizou Mandalho. �q�� .��_ .�q�� .. �.��?���. �à. ��� ..���!� f.���ej�m a conq�!�ta �n:' ��ar�-:n��!-:n .

O futsal de base de Ja

raguá do Sul comemora

- seu primeiro título na tem

porada. Na quarta-feira,
dia 27, o CEJ/Global Pi
sos levantou o troféu do
160 Torneio de Verão de
Blumenau, na categoria
SUbIS. Na final, superou a

AD Hering, por 2 a 1. O téc
nico Luís Dalprá utilizou a

competição como prepara
ção ao Estadual.

O município de Gua
ramirim foi o primeiro da

microrregião a apontar
seus campeões escolares
de futebol. A fase local é a

primeira etapa eliminatória
do tradicional Campeonato
Moleque Bom de Bola, pro
movido pela Fesporte.

No feminino, o títu
lo ficou com a escola São
Pedro. Kerlin de Oliveira
foi a artilheira, enquanto
Jéssica Ronchi terminou
como a goleira menos va

zada. No masculino, o tí
tulo foi conquistado pela
escola Alfredo Zimmer-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2013 ESPORTE
OCP23

www.ocponline.com.br
J

[
I

a preferência de 5% da

população. Em queda nos

gramados e nas arquiban
çadas, o Palmeiras ficou
em quinto lugar com 4,9%.

O Sport foi o time do

Nordeste, com melhor de

sempenho e ficou na déci

ma terceira posição, com

1,4%. No Sul, o Grêmio per
manece em altae garantiu a
oitava posição, com 3%.

Entre os catarinenses,
o melhor colocado foi o

Avaí. Com 0,3% da pre
ferência dos torcedores,
ficou no vigésimo quinto
lugar, na frente do Figuei
rense, que encerrou na po
sição seguinte.

No evento realizado em

Doha, no Qatar, o brasilei
ro superou os seus princi
pais adversários e totalizou

15.700 pontos. O chinês

Liau ficou com o segun
do lugar e o romeno Tov

masyan fechou o pódio.

Maior torcida
ainda é do time
do Flamengo
�RIGA '3 Gl Equipe carioca tem 16,8% dos torcedores

do Brasil, contra 14,6% do Corinthians e 8,1% do São Paulo

O relatório foi base
ado em pesquisas feitas
em 146 municípios, espa
lhados por 26 Estados e o

Distrito Federal. Exempli
ficando, se unidos os cinco

primeiros clubes soma

riam quase a metade das
torcidas. dos clubes brasi

leiros, com aproximada
mente 49,5%.

Vale ressaltar que
�0,8% da população não

possui nenhum vínculo
com as equipes e se abs
tém deste nível de relacio
namento com o futebol.
Os dados foram compu
tados entre novembro de
2012 a fevereiro de 2013.

VIPCOMM

LIDERANÇ Nação rubro negra ainda é maior, mas vê paulistas encostarem

GinásticaOlímpica
Zanetti é ouro eMariano é prata

Grande surpresa da

competição, o brasileiroAr
thur Mariano, de 19 anos,

também conseguiu um es

petacular resultado e ficou
com a medalha de prata no
solo. O ouro ficou com o ro

meno Flavius Koczi.

A família de José de Farias Lins Filho agradece à todos' pelo apoio e

pelo carinho. A missa de sétimo dia será realizada na Matriz São Sebas

tião, no do�ingo, dia. 31/03/2013 às 9:00 h.orq� qa r;n.émh�.
, .,� •• �.I �
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Kleina permanece
Se o clima interno do 'Palmeiras já

era ruim, conseguiu ficar ainda pior.
Após ser goleado por 6 a 2 pelo Mi

rassol, os jogadores tiveram o ônibus
cercado por torcedores aos cantos de

"Adeus, Kleina". No entanto, os diri

gentes garantiram na tarde de ontem

a permanência do treinador. "Desistir

jamais", comentou Kleina.

Seedorfna berlinda
- A batata assou para o holandês
Seedorf. Além de receber o primeiro
cartão vermelho no Botafogo, o joga
dor foi denunciado pelo TJD devido
aos insultos ao árbitro e pode levar um
gancho de até 12 partidas. De quebra,
pode receber uma multa de R$ 100 a

R$ 100 mil. Por não ser reincidente, o
jurídico da equipe espera a absolvição.
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Damião em alta
Com sete gols neste início de 2013,

o atacante Leandro Damião voltou a

ser alvo de especulações. Segundo a

imprensa italiana, o centroavante será

o principal nome doNapoli na próxima
janela de transferências. Na Inglaterra,
o Tottenham também segue manifes
tando interesse. Em 143 jogos pelo Co
lorado, Damião marcou 84 gols.

villa preocupa
Em confronto de invictos, o Cruzeiro

está se preparando para o duelo contra

oVilla Nova, neste sábado, às 18h30, no
Castor Cifuentes. Apesar da liderança,
os jogadores da Raposa estão preocu

pados com o jogo. "O Villa tem uma das

melhores defesas do Estadual.A equipe
é muito 'forte. Vai ser um grande jogo",

i' comentou o atacante Borges.

Agência Avante!

A empresa Pluri Stochs
.l1..realizou nova pesqui
sa sobre as maiores tor

cidas do Brasil e detectou
novidades. Líder das esta

tísticas, o Flamengo foi a

preferência de 16,8% dos
torcedores. Na briga dire

ta, o Corinthians perma
nece na, segunda posição
com 14,6%. Em cresci

mento nos últimos anos, o

São Paulo ocupa o terceiro

lugar com 8,1%.
A grande surpresa foi

o Vasco, que segundo os

números divulgados assu

miu a quarta posição com

Medalhista de ouro em

Londres, o ginasta Arthur
Zanetti segue em bom mo

mento na carreira. Aos 22

anos, o atleta foi campeão da
segunda etapa da Copa" do
Mundo de ginástica artísti

ca, no quesito argolas.
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Clima de mistério
No empate contra o Penapolense

por 1 a 1, o Corinthians jogou desfal
cado de três destaques: goleiro Cássio,
volante Paulinho e o atacante Alexan

dre Pato. Para o clássico contra o São

Paulo, no domingo, o técnico Tite só

aguarda a liberação dos jogadores pelo
departamento médico. Entretanto, o

treinador permanece com o mistério.

•
Mudança a vista
Na estreia no Vasco, Paulo Autuori

não gostou do desempenho, mas garan
te mudanças. "A responsabilidade é mi
nha e não vou transferir para os atletas.
Vamos melhorar, mas não de qualquer
forma", comentou. Nos bastidores, uma
notícia positiva. O ex-presidente do clu
be, Eurico Miranda, terá que ressarcir o
Vasco com R$1,3 milhão.
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Obina evoluindo
Tentando retornar ao auge da sua

qualidade técnica, o atacante Obina

segue treinamento intensivo no Bahia
e vive a expectativa de obter o retorno
dentro de campo. "Estou evoluindo

e lutando para melhorar a cada dia e

ajudar o Bahia", definiu. No domingo,
o Bahia enfrenta o xará de Feira de

Santana, às 16h, no Jóia da Princesa.

, :

Técnico confiante
Após dois resultados negativos, o

técnico Marquinhos Santos afirma que
o Coritiba não está em decrescente. "Sa
bemos do potencial do grupo e quando
exigidos eles vão corresponder", de
clarou. No domingo, o Coxa encara o

Arapongas, às 16h, no Couto Pereira. O
técnico estuda poupar alguns jogadores
para a estreia da Copa do Brasil.
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A história é a motivação
permanente de Ademir

,.

Historiador foi influênciado pelo
avô, que mantinha uma pequena blblloteca

em casa e tinha muita curiosidade

Elisângela Pezzutti

"

Vimpossível falar sobre a

Ühistória de Jaraguá do
Sul e região sem que nos ve

nha à mente o nome de Ade
mir Pfiffer, 'um apaixonado
pelas origens étnicas e cul
turais dos colonizadores que
por aqui se instalaram no sé
culo 19 e início do século 20.

Pós-graduado em Ciên
cias Sociais, História e Geo

grafia do Brasil e historiador
da Fundação de Cultura de

Jaraguá do Sul, Ademir Pfi
ffer atua no Museu Emilio da

Silva, desde a sua fundação,
em novembro de 2001. O

tempo é quase que integral-
. mente dedicado à sua profis

são: além das horas diárias
em que fica no museu, ainda
alimenta com conteúdo 18

blogs que retratam questões
étnicas e folclóricas da região
do Vale do ltapocu e possui o
Canal Cultura Jaraguá do Sul
no site youtube. Mas, as ativi
dades não param por aí: ele
tambémprepara apublicação
de dois livros: "Schrõderstras
se" (sobre o atual município
de Schroeder) e "Botafogo",
que conta a história do clube

jaraguaense de origem ítalo-

. germânica. Já tem um livro

publicado em parceria com
o

a historiadora Silvia Regina
Toassi Kita, "Baependi - 100

anos de muitas histórias".
Ademir pfiffer conta que

o seu primeiro despertar
para a história foi influência
do avô Alv:ino Maas. "Ape
sar de ser urn homem sim

ples, urn camponês, meu avô
mantinha urna pequena bi
blioteca em casa e teve sem-

'

pre a chama da curiosidade

acesa", diz. "Outro fator sig-
o nificativo e que sempre gos
tei de.ler e tive bons mestres

quememotivaram a ampliar
meus horizontes", afirma, re
lembrando os professores da

sa série da Escola Almirante
Tamandaré, de Guaramirim,
Lurdes Trentini e Roque
Dias. "Naquela época, cerca
de 40 anos atrás, não havia
livrarias especializadas e o

acesso aos livros era, quase
sempre, através das bibliote
cas das escolas. Foi assim que
li toda a coleção de Monteiro
Lobato. Ele abordava urn

Brasil que era muito real",
destaca Pfiffer, Na faculdade,
alguns professores também
foram decisivos para a es

colha da área onde ele atua

com tanta dedicação.
Além do conhecimento

da história, Ademir pfiffer,
natural de Guaramirim,
também foi professor. Tra
balhou na rede estadual de
ensino de Schroeder e Jara

guá do Sul por três décadas
- 22 anos foram lecionando
em sala de aulâ'e outros oito
anos como diretor de escola.
"Por trás de tudo existe urna

ideologia e o professor pre
cisa ensinar os seus alunos

para a vida, mostr
-

�

mundo", comenta':
Sobre o cuidado com a

preservação da história nos

dias atuais, Pfiffer afirma

que a nova geração sur

preende. "A juventude está
sintonizada e pessoas muito
talentosas trabalham pela
defesa do patrimônio das
cidades. Em Jaraguá do Sul
temos profissionais envolvi
dos com a história em várias
áreas", diz, satisfeito.

Um fator significativo é

que sempre gostei de ler

e tive bons professores
que me motivaram a

ampliar meus horizontes.

.Adem Pfiffer:

(
,

Pfiffer atua no museu, atualiza blogs sobre história e prepara a publicação de dois livros

nife nças

A educação no tempo das lousas
O Museu Emílio da Silva reúne

móveis, artefatos de trabalho e' obje
tos variados que eram utilizados pelos
imigrantes de várias etnias instalados
na região. Entre-o acervo, o historia-

dor destaca as amostras das lousas
usadas nas escolas no final do século

19 e início do século 20. Eram feitas de
ardósia e substituíam os cadernos, as
sim como os lápis, que também eram

feitos com o mesmomaterial, "A lousa

representa a escola estrangeira, o sa

ber, o conhecimento e a conquista da
cidadania. Simboliza a história de di-

,

versas gerações", destaca Ademir.
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